
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN

Genebra, 04 de fevereiro de 2006

Caro Padre Jean-Pierre-Marie,

Aproveito da minha estadia em Genebra, onde tenho um pouco mais de 
tempo, para vos endereçar por escrito a minha reflexão e isso pelo que rezo há vários 
dias, concernindo o que o jornal Golias publicou.

Com efeito, eu permaneço fundador, logo responsável pela Comunidade 
São João diante de Deus. Esses últimos elementos mostram um ataque direta contra a 
Comunidade, como se ela fosse condenável como comunidade; se  age como se,  no 
interior da nossa comunidade, a ordem de sabedoria, a ordem cristã, não fosse mais 
respeitada. Esses ataques vão muito longe e querem suprimir o respeito e a confiança 
que  o  povo  cristão  e  especialmente  os  pais,  devem  ter  na  Comunidade.  Acredito, 
também,  que é  o  meu dever  dizer  publicamente,  através  do  Prior  Geral,  isso  que, 
diante de Deus e de Maria, eu penso dever retificar e dizer.

Pessoalmente, eu quero, diante de Jesus, por causa do Evangelho, perdoar 
aquele que é a fonte dessas calúnias. Perdoar é resolver fraternalmente a questão diante 
do Cristo que nos pede para perdoar a todos sem limites.

Eu perdoo a título pessoal. Mas, como fundador, eu não posso aceitar que 
sujem os meus filhos dessa maneira.

O ataque feito contra mim atinge a Ordem dos Dominicanos que eu não 
deixei  e  à  qual  eu  sempre  quis  permanecer  fiel.  Eu  peço  à  minha  Ordem  pelos 
constrangimentos que eu causo. Mas,  eu quero dizer que isso do qual sou acusado 
abertamente não é verdade e que essas acusações repousam sobre invejas.

Quanto aos ataques contra a Comunidade São João, diante de Deus, diante 
da  Igreja,  diante  dos  irmãos  responsáveis,  eu  afirmo  que  todas  essas  acusações 
repousam  sobre  uma  visão  errônea  das  intenções  profundas  dos  Irmãos  e  da 
Comunidade. Atacam a Comunidade por uma mistura que, ao mesmo tempo, esconde 
as verdadeiras intenções das pessoas acusadas e revelam as intenções daqueles que 
acusam. Apontam a fumaça, para mostrar que a Comunidade São João é indigna da 
confiança dos cristãos, e especialmente dos pais dos irmãos.

Nesses  ataques,  intenções  profundas  e  realizações  exteriores  são 
constantemente  confundidas.  É  uma  mistura  horrível,  pois  vai  de  encontro  à 
autoridade pessoal de cada um. O problema de consciência pessoal é algo tão secreto, 
que somente Deus tem o direito de julgar. Os homens não têm o direito de julgar as 
intenções. Ora, nesses ataques, se servem de qualquer coisa para caluniar as intenções e 
as pessoas.

Confundem  também  as  coisas  fazendo  com  que  o  que  aconteceu  num 
determinado  tempo,  com  toda  a  relatividade  dos  acontecimentos  passageiros,  é 
reunido numa visão global que acusa as pessoas de uma responsabilidade massiva que 
não é mais humana.

A coletividade e o indivíduo são também confundidos. Essa maneira de 
agir é a do regime marxista. É terrível ver que, em nosso país, esse procedimento é 
empregado aparentando ser um requisito justo.  Tudo isso  com a intenção clara de 
suprimir toda a credibilidade da Comunidade e de destruí-la, em nome da justiça.
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Quanto  mais  eu  reflito  a  essas  acusações,  mais  eu  vejo  que  tudo  está 
centralizado na manifestação e não na verdade profunda das coisas. Tudo é feito para 
intensificar as aparências e falsificar as intenções e a sua veracidade.  Ora, num olhar 
justo, não devemos sempre distinguir os dois ?

Visto que somos religiosos, não queremos atacar em justiça como simples 
cidadãos preocupados com seus direitos,  mas respeitosos que os outros possam ter 
ideias opostas. Estamos a serviço da Igreja. Mas ninguém pode nos retirar o direito de 
buscar a verdade filosófica e teológica até o fim.  A Comunidade São João não é uma 
seita.  Ela  é  plenamente  da  Igreja  e,  se  perdoamos  as  injustiças  que  nos  são  feitas, 
devemos manter o nosso direito legítimo de buscar a verdade. A Igreja deve nos ajudar 
e nos defender.

Nisso  tudo  cabe  ao  senhor,  caro  padre,  tomar  as  decisões  que,  em 
consciência, o senhor estima dever tomar. Eu não quero ocupar o lugar que não seria 
mais o meu, mas eu acredito que as intenções do fundador, num caso extremo, devem 
ser claramente afirmadas.

Eu desejo que essa carta seja comunicada aos irmãos, assim como a Mgr. 
Joseph  Madec,  Mgr  Gaston  Poulain,  Mgr  Raymond  Séguy  e  ao  Cardeal  Philippe 
Barbarin.

Irmão Marie-Dominique Philippe, OP
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