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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas na Fraternidade 

Católica Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento – mais conhecida como 

Toca de Assis – a partir do afastamento de seu fundador, Pe. Roberto Lettieri, no ano 

2009. A Toca de Assis, em apenas dezoito anos de existência adquiriu mais de mil 

adeptos consagrados que se encontravam espalhados em casas fraternas por todo o 

Brasil e em alguns outros países do mundo. Diante esse crescimento vertiginoso, a 

Igreja Católica entrou em disputa visando reestruturar a vivência do sagrado dessa 

instituição e modelá-la para algo cada vez mais contido e permitido pelo clero, ou seja, 

havia uma tentativa de domesticar o sagrado. Diante múltiplas especificidades do 

carisma toqueiro, a Arquidiocese de Campinas assumiu o controle da Toca de Assis 

após o afastamento de seu fundador, alegando que os membros da fraternidade 

precisavam de novos direcionamentos. Com isso, o resultado até o presente momento é 

o fechamento de inúmeras casas fraternas e a desistência de vários religiosos e 

religiosas que abandonaram suas famílias por se identificarem com o carisma e a 

espiritualidade toqueira, vista por muitos como sendo radical por se basear nos três 

grandes pilares da consagração religiosa, a saber: a castidade, a obediência e a pobreza. 

 

Palavras-chave: Toca de Assis; Antropologia da Religião; catolicismo; carisma. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the changes in the Fraternidade Católica Filhos e Filhas da 

Pobreza do Santíssimo Sacramento, best known as Toca de Assis. Toca de Assis, in just 

eighteen years of existence has acquired over a thousand consecrated who lived in 

fraternal houses scattered in all around Brazil and some other countries of the world. In 

front this vertiginous growth, the Catholic Church came into dispute to restructure the 

experience of the sacred of that institution and mold it into something increasingly 

restrained and allowed by the clergy. There was an attempt to domesticate the sacred. 

Faced multiple specificities of the charisma toqueiro, the Archdiocese of Campinas took 

control of Toca de Assis after the expulsion of their founder, alleging that members of 

the fraternity needed to new directions. With this, the result so far is the closing of 

several houses and waiver of various religious who left their families to identify with 

the charism and spirituality toqueira, seen by many as being radical because it is based 

on three pillars of religious consecration, namely, chastity, obedience and poverty. 

 

Keywords: Toca de Assis; Anthropology of Religion; Catholicism; charisma. 
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Introdução 

 

O meu encontro com o outro na cidade se deu no ano de 2005. Certo dia, em um 

dos meus primeiros passeios pela cidade que me acolheria durante os quatro anos de 

graduação em Ciências Sociais, me deparei com dois jovens trajando um hábito 

semelhante ao de São Francisco. Montes Claros é uma cidade conhecida pelas elevadas 

temperaturas durante todo o ano e, naquela tarde, a temperatura certamente era superior 

a 30º. Os jovens estavam descalços e vestiam um hábito surrado, grosseiro e quente. 

Acima da túnica era possível visualizar a sobreposição de um pano do mesmo material, 

em formato de manto. O chão estava quente e certamente queimava os pés daqueles 

homens que circulavam alegremente pelas ruas. A minha primeira impressão foi de 

curiosidade e os acompanhei por um bom tempo, a fim de tentar descobrir alguma coisa 

sobre eles. No entanto, em dado momento os nossos caminhos se divergiram. O 

exotismo saltava aos olhos e eu ansiava em saber mais sobre quem eram eles e o que os 

motivava a viver daquela maneira.  

Ao chegar em casa questionei a proprietária do pensionato em que morava sobre 

os tais jovens que haviam me deixado extasiada. Lembro-me perfeitamente da sua 

caracterização ao afirmar que se tratava de jovens loucos que largavam tudo para seguir 

um tal padre carismático e para viverem igual o santo de Assis. Ela ainda relatou-me o 

caso da filha de sua amiga, que havia sido “enfeitiçada” pelo grupo religioso, 

abandonando o namorado, a faculdade, o carro próprio e um futuro promissor para 

andar descalça pelas ruas, dormir no chão e viver da providência divina. Sua família, 

inconformada com a situação, tentara de tudo para persuadi-la a desistir da tal vocação 

recém-descoberta e a permanecer com os planos anteriores ao contato com a 

fraternidade. Todavia, nada convenceu a jovem e ela foi acolhida pela Toca de Assis, 

mudando-se para uma cidade bem distante, para o desgosto e desespero de sua família. 

Com o passar do tempo soube que em Montes Claros havia duas casas fraternas, 

como são chamados os “mosteiros” atualizados dos tais religiosos de inspiração 

franciscana
1
. Mas apesar da presença de duas casas fraternas e da intensa circulação de 

religiosos pela cidade, ao questionar outras pessoas do meu convívio sobre o grupo, era 

recorrente ouvir apenas que: “não sei direito o que eles fazem, mas sei que é um povo 

que quer ser como São Francisco de Assis!”. Gilberto Velho (1981) já nos asseverava 

                                                 
1
 No decorrer do texto farei uso do itálico para designar categorias nativas. 
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que o familiar nem sempre se torna algo conhecido e, mesmo em grandes cidades, há 

situações que nos despertam diversos estranhamentos e acabam criando estereótipos. 

Assim era a Toca de Assis para os citadinos montesclarenses. Familiar aos olhos, mas 

pouco conhecida quanto ao seu carisma e modo de vivê-lo.   

Após uma sumária pesquisa, aos poucos me familiarizei com os toqueiros, 

conheci o sítio eletrônico da fraternidade e cheguei a participar do grande evento anual 

organizado por eles, em um ginásio da cidade 
2
. Ainda assim eu não os conhecia 

efetivamente. Tudo que sabia era muito incipiente e me despertava mais curiosidade.  

Ao final da graduação me mudei para São Paulo com intuito de me matricular 

como aluna especial em alguma disciplina oferecida pelo mestrado em Antropologia 

Social da USP e de me preparar para os processos seletivos futuros. Recordo-me que, ao 

desembarcar do ônibus no Terminal Rodoviário Tietê, encontrei duas toqueiras 

circulando pelo terminal. Naquele momento a situação me rememorou todo o interesse 

surgido anos atrás em Montes Claros. Perguntava-me o que aquelas toqueiras faziam 

em São Paulo. Da mesma maneira que o hábito e a tonsura dos jovens toqueiros 

causaram-me estranhamento, o mesmo se passou com aquelas toqueiras que trajavam 

um hábito marrom surrado e um longo véu cobrindo-lhe quase todo o rosto. Interessante 

que, logo na maior cidade do país, conhecida pela impessoalidade e pela 

heterogeneidade cultural, as toqueiras despertavam curiosidade nas pessoas. Naquele 

momento tive a certeza que aquele seria o meu objeto de pesquisa no mestrado. 

Inicialmente vislumbrei analisar os motivadores que levavam esses jovens a optarem 

por uma vida de abnegação e renúncia e ainda assim permanecerem com um largo 

sorriso no rosto. Objetivava também pensar a construção de um habitus 
3
 toqueiro, já 

que ao entrar para a fraternidade os jovens assumiam uma nova corporalidade bem 

marcada em traços estéticos tidos como exóticos, mas também em uma notável 

distinção comportamental.  

De um modo geral, ao ingressarem na Toca de Assis, os toqueiros abrem mão de 

muitas coisas como, por exemplo, crescimento profissional, estabilidade financeira, 

conforto familiar, ou seja, de gozar de todos estes atrativos que a modernidade oferece. 

Além do mais, com a vivência experimentada, eles aprendem passo a passo uma série 

de condutas, constroem performances, e estabelecem relações, sobretudo, por meio de 

uma sociabilidade marcada pela vivência radical da pobreza. Dessa forma, constrói-se 

                                                 
2
 O Toca Montes será etnografado no terceiro capítulo desta dissertação. 

3
 Vide Bourdieu, 1996. 
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um habitus no qual é, ao mesmo tempo, “um sistema de esquemas de produção de 

práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas” (Bourdieu, 

1999, p.158), onde um veículo simbólico-estruturante possibilita um consenso de certos 

signos e seus respectivos sentidos. Esse habitus religioso poderá propiciar, aos poucos, 

a assimilação de uma produção oficial que é perpassada por relações de poder. Com 

efeito, esta doutrina vivenciada por algumas pessoas pode ligá-las a outras mediante 

certos anunciados, mas também, lhes proibindo outros (Foucault, 2000). 

Mesmo em situações limites, como as observadas nas pastorais de rua em que eles 

cuidam dos moradores de rua, os jovens estavam sempre sorrindo, alegres e brincalhões. 

Essa performatividade é muito corriqueira entre os toqueiros e me interessava adentrar 

mais nestas questões. Pensava também que seria importante discutir questões de gênero, 

já que os toqueiros e as toqueiras eram bem parecidos esteticamente. No processo 

vocacional, as meninas e os meninos usavam o cabelo com um corte bem masculinizado 

e, apenas após a consagração, os toqueiros passariam a usar a tonsura e as toqueiras, o 

véu. Por fim, outra questão que merecia ser abordada na dissertação relacionava-se a 

circulação dos toqueiros pela cidade. Era comum encontrar os religiosos pelas cidades e 

a casa fraterna se configurava como uma extensão da rua, assim como a rua se 

configurava como extensão da casa (DaMatta, 1997).  

Mas todas essas questões eram suposições iniciais e era preciso conhecê-los mais 

afinco para perceber o caminho que a fraternidade me levaria a pesquisar. Novamente 

entrei no sítio eletrônico da Toca de Assis a fim de saber se haveria alguma casa 

fraterna em São Paulo e qual seria o seu endereço, para o estabelecimento dos primeiros 

contatos. Em 2009 havia três casas fraternas em São Paulo, e a de mais fácil acesso 

(pela sua proximidade com o metrô) era a casa fraterna da Mooca. O primeiro passo foi 

ligar e marcar uma visita. A toqueira que me atendeu foi bastante solicita e disse que a 

casa fraterna estava sempre aberta para os visitantes. Ela apenas me sugeriu que a visita 

fosse após as dez horas da manhã, pois o horário anterior era destinado ao cuidado 

higiênico das acolhidas. O nome da casa fraterna Bom Samaritano já me indicava que 

seria uma casa de acolhimento de idosas com estado de saúde debilitado.  

Ao chegar à casa fraterna da Mooca, fui recebida por uma jovem postulante que 

aparentava ser menor de idade. Ela me abraçou calorosamente e afirmou que todos 

estavam me esperando. Danièle Hervieu-Léger (1997), ao estudar as comunidades 

emocionais afirma que essa efervescência afetiva, pautada em demonstrações de carinho 

e aproximações físicas, é própria destes tipos de comunidades. A fidelização é pautada 



17 

 

no desejo do interessado e não na noção de obrigação ou permanência forçada. Assim a 

aproximação e as inúmeras demonstrações de carinho entre eles favoreciam o 

fortalecimento dos laços internos e da própria memória coletiva da fraternidade, além de 

produzir um sentimento de pertença (Hervieu-Léger, 1997). Ao me abraçar 

calorosamente no primeiro contato, a toqueira já demonstrava que a valorização da 

emoção e da aproximação física podia ser entendida como um elemento importante na 

experiência religiosa via Toca de Assis e para mim que estava chegando, seria essencial 

perceber de imediato tal imperativo. Com efeito, naquele primeiro contato ela me 

integrou a lógica da fraternidade. 

Ao adentrar a casa essa cena se repetiu com todas as toqueiras que lá residiam. 

Todas me abraçaram calorosamente, me deram boas vindas e colocaram-se a disposição 

para o que fosse preciso. Todavia, antes de me apresentar a casa e as acolhidas, a jovem 

me levou a sala principal. Nesta sala havia uma extensa parede repleta de fotografias e 

imagens que remetiam ao fundador, como, por exemplo, um sinuoso brasão do 

Corinthians. A jovem me apresentava o fundador com tamanha admiração, que posso 

afirmar que a sensação causada foi a de que o Pe. Roberto coexistia em todas as casas 

fraternas. A sua presença mítica era viva e real na vida daquelas toqueiras e o tom de 

admiração e confiança era evidente. Os fundadores das novas comunidades 
4
 suscitam a 

veneração de seus seguidores e o carisma ainda em fase de estruturação está em 

constante processo de renovação (Carranza e Mariz, 2009, p.153). O fundador podia ser 

identificado como o líder portador do carisma pessoal, podendo ser visto, para usar um 

termo de Weber (1992), como uma espécie de “profeta”.   

No primeiro contato que tive com a guardiã da casa, defini os dias que visitaria o 

local. Na ocasião apresentei a minha proposta de trabalho e ressaltei que as visitas não 

seriam para entrevistá-las ou para algo que atrapalhasse a rotina, visto que meu interesse 

era em ajudá-las no cuidado com as acolhidas, o que me propiciaria conhecer como se 

dava a vivência do carisma proposto pelo Pe. Roberto. Durante o ano de 2009 fiz visitas 

semanais à casa da Mooca e foi a partir desta interação contínua que nasceu o projeto de 

mestrado, entretanto, também surgiram problemas até então desconhecidos. Apesar da 

liberação para “livre acesso” a casa, quando falei que pretendia fazer um trabalho 

acadêmico sobre a fraternidade a guardiã mostrou certa desconfiança, mas não 

                                                 
4
 Para Mariz (2005) a expressão “novas comunidades” foi incorporada na linguagem da hierarquia e dos 

fiéis da Igreja Católica no Brasil e no exterior para se referir às várias comunidades que surgiram 

inspiradas pela Renovação Carismática Católica (RCC). 
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questionou os meus interesses. Ela alegou que há pouco tempo um jornalista se 

aproximou dos toqueiros e fez uma matéria que, segundo ela, não correspondia com a 

realidade da Toca de Assis. A matéria em questão foi publicada pela revista Istoé em 

julho de 2009 e teve grande repercussão entre os toqueiros. Além de fazer um breve 

histórico, o jornalista frequentou a casa fraterna Vila de Assis, localizada no centro de 

São Paulo e também a macorronada, evento que acontecia regularmente às terças-feiras 

na Praça da Sé e que aglutinava centenas de moradores de rua.  

 

Recém-saídos da adolescência, eles abandonam família, casa, escola e 

amigos e um futuro convencional para se dedicar aos outros. Abrem mão de 

confortos básicos, como dormir em camas, e dividem o chão com moradores 

de rua. Vestem-se apenas com hábitos marrons e chinelos e fazem um 

estranho corte de cabelo, que reproduz a coroa de espinhos de Jesus Cristo. 

Passam o dia cuidando de pessoas miseráveis, curando feridas, dando banho, 

cortando unhas e cabelos, fazendo orações. Mas não são padres, nem querem 

sê-lo. Observar um membro do Instituto Toca de Assis é como voltar à Idade 

Média (Loes, 8/7/2009, grifos meus). 

 

A matéria destacava o lado sacrificial, mas também ressaltava uma incoerência ao 

argumentar que, apesar de viverem em uma rotina bastante rigorosa de adoração ao 

Santíssimo Sacramento, cuidado aos pobres e abdicação de pertences pessoais, 

restringindo apenas a “dois hábitos, desodorante e meia dúzia de peças de roupas”, os 

toqueiros possuíam o dia de lazer reservado para o descanso e geralmente eles iam para 

alguma casa praiana ou sítio cedido por leigos da fraternidade. Essa incoerência citada 

na matéria não agradou os toqueiros e a desconfiança já existente com questões 

acadêmicas e afins tomou maiores proporções.  

Se no primeiro momento a jovem toqueira me disse que eu poderia fazer parte do 

“nós” Toca de Assis, as visitas seguintes revelava que a desconfiança era imperativo da 

nossa relação. Sendo assim, foram necessárias muitas imersões a campo para que essa 

desconfiança se esvaísse. Notava que elas me observavam da mesma maneira que eu as 

observava. Com o decorrer do tempo, acredito que elas passaram a me ver mais como 

uma leiga e não tanto como pesquisadora. Certo dia, uma toqueira me indagou pelo 

meu conhecimento de todas as orações que elas rezavam e pelo fato de saber toda a 

corporalidade exigida em rituais católicos. A mudança de categoria – de pesquisadora 
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para leiga – foi a abertura que eu precisava para quebrar a desconfiança e as visitas se 

tornarem mais espontâneas e naturais.  

O tempo passou e a minha mudança para Belo Horizonte em 2011 me afastou da 

casa fraterna da Mooca, mas me aproximou da casa fraterna Casa de Nazaré, 

localizada no bairro Santa Tereza. Esta casa não era de acolhimento e nela moravam 

nove religiosas. A toqueira que me recebeu explicou que aquela casa já fora de 

acolhimento em tempos remotos, mas que a desistência de religiosas impediu-as de 

permanecer com a acolhida. Por conta disso, elas concentraram a atuação na 

organização de pastorais de rua, principalmente nas imediações do viaduto Santa 

Tereza. Mas o que mais chamou a minha atenção na Toca de Assis mineira não foi a 

não acolhida de moradores de rua na casa fraterna, mas a supressão da figura do 

fundador. Com o passar do tempo percebi que o discurso estava mudando 

drasticamente. Não se falava mais do fundador, as fotos foram retiradas das paredes e os 

hábitos rotineiros dos toqueiros deram lugar a outras práticas.  

Todas as questões levantadas no pré-campo realizado para elaboração do projeto 

de mestrado sofreram alterações e a pesquisa teve que ser reestruturada. Estava evidente 

que muitas mudanças se desencadearam após o afastamento do Pe. Roberto e, por isso, 

fazer campo em apenas uma ou duas casas em Belo Horizonte não seria possível para 

abordar a real dimensão dessas mudanças. Fazia-se necessário uma aproximação com as 

casas fraternas de Campinas, pois foram bispos locais que afastaram o fundador de seus 

encargos administrativos. Em tal cidade também situava-se um número elevado de casas 

fraternas, assim como a concentração de certas lideranças da fraternidade.  

Assim, o meu objetivo passou a ser a análise da relação entre a fraternidade Toca 

de Assis e a Igreja Católica, que se constituiu especificamente após o afastamento de Pe. 

Roberto, fundador da fraternidade. Tal período foi nomeado pelos toqueiros como um 

“tempo de reestruturação” e nesse momento floresceram uma série de mudanças nas 

regras que regiam a vivência diária do carisma toqueiro
5
 pelos religiosos e leigos. O 

afastamento do fundador não é o objeto central da pesquisa, mas um meio pelo qual foi 

possível pensar uma disputa de poder após o acontecimento. Pe. Roberto estava situado 

                                                 
5
 O termo é recorrente no discurso nativo e entendo como carisma toqueiro no sentido de dons advindos 

do céu e que não se restringe aos religiosos, mas inclui também os leigos. Para Charies Lindholm (1993) 

o sentido grego do termo carisma é "dom gratuito", "presente", "graça". Este conceito aparece na bíblia 

sempre remetendo a um contexto teológico. Raramente, está relacionado a algo feito pelo homem a outro, 

mas sempre a dons divinos. Remete, quase sempre, os dons que Deus confere não para o crescimento 

individual, mas para o revigoramento da comunidade, como por exemplo, o caso da profecia, o dom da 

cura, glossolalia, entre outros. 
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como um ponto de convergência na Toca de Assis antes e depois da sua saída. Nesse 

sentido, a questão central desta pesquisa é entender, por meio do discurso dos próprios 

interlocutores, como foi o tal processo de reestruturação e como a Igreja Católica tem se 

posicionado na disputa pelo carisma toqueiro, rotinizando e domesticando a sua 

vivência entre os religiosos (Bastide, 2006). 

A pesquisa de campo me permitiu ver uma fraternidade que assimila aspectos 

tradicionais, anteriores ao Concílio Vaticano II, mas também aspectos tidos como 

modernos, como uso recorrente de mídias sociais. O texto se estrutura em uma 

detalhada descrição de situações etnográficas que possibilitam pensar as hipóteses do 

trabalho. Assim, priorizo a descrição em detrimento de uma teorização apriorística. 

Em certa medida, a intervenção da Igreja Católica visava a contenção da perda de 

religiosos, já que se tornou um cenário corriqueiro em várias casas fraternas da Toca de 

Assis pelo país. Apesar da manutenção da base do carisma proposta pelo fundador e 

uma coerência com o passado da fraternidade, podemos localizar no decorrer do 

trabalho um intento constante da arquidiocese de Campinas de rotinizar o carisma e de 

burocratizá-lo segundo as demandas da instituição. Com isso, a fraternidade passou a 

revalorizar práticas de vida espiritual, mais próximas ao que pode ser chamado de 

“essência” da proposta católica, entre elas a da submissão incondicional aos preceitos 

do catolicismo.  

 

O cenário atual da fraternidade 

 

Uma gama de estudos acadêmicos tem sido feita nas universidades, com 

discussões que dizem respeito à renovação da postura da Igreja Católica frente à 

modernidade, a qual tenta se aproximar cada vez mais dos espaços públicos e colocar-se 

em nível de competitividade na busca de novos fiéis (Mariz e Machado, 1994; Oro, 

1996; Machado, 1996; Pierucci e Prandi, 1996; Carranza, 2009). Ari Pedro Oro (1996), 

em seu estudo sobre o avanço pentecostal e a reação católica pós-Concílio Vaticano II 
6
, 

apresenta-nos as mudanças estruturais partidas desse encontro como, por exemplo, a 

ênfase na: 

 

                                                 
6
 Reunião ecumênica de bispos católicos de todo o mundo. Essa reunião partiu do Papa João XXIII em 

1962, com uma forte necessidade de tentar renovar a Igreja, e foi conduzida até o fim pelo Papa Paulo VI 

em 1965.   
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(...) dimensão místico-espiritual do ser humano, a revisão das práticas 

pastoris, a ocupação de maior espaço na mídia eletrônica e o incentivo ao 

desenvolvimento da Renovação Carismática Católica, reconhecendo o 

importante papel dos leigos na vida da Igreja, a sua responsabilidade e 

autonomia em função de sua vocação específica (Oro, 1996, p.119).  

 

Contudo, em estudos mais recentes o autor destaca que além deste fortalecimento 

frente ao avanço pentecostal, a igreja atualmente ocupa o papel de cumprir novos 

sentidos e superar essas barreiras institucionais criadas entre católicos e protestantes 

(sobretudo pentecostais), fortalecendo a noção de uma identidade cristã comum entre os 

membros das organizações religiosas (Oro e Alves, 2013). 

Nesse sentido, observamos uma contribuição paulatina da Renovação Carismática 

Católica (RCC) para a inserção da Igreja Católica nos espaços públicos, e também, do 

crescimento das chamadas “Comunidades de Aliança e Vida no Espírito Santo”, como a 

Toca de Assis. Para Mariz (2005), essas comunidades são conhecidas por existirem 

entre seus membros um tipo especial de consagração, através da qual se passa a 

compartilhar as finanças e o cotidiano com os outros, dividindo ao mesmo tempo as 

mesmas despesas e algumas obrigações. Apesar da Toca de Assis nascer articulada com 

a Renovação Carismática, os toqueiros 
7
 não se identificam como pertencentes as 

“novas comunidades”. Porém, a trajetória do fundador e os traços católicos do 

movimento firmado na espiritualidade carismática, se afiguram e configuram com o 

universo dos carismáticos e de suas instituições como, por exemplo, a Canção Nova 
8
, 

além de práticas tidas como pentecostais executadas pelo fundador em eventos 

organizados pela fraternidade, como o “repouso no espírito” e a glossolalia. 

Como foi dito anteriormente, a partir do Concílio Vaticano II algumas lógicas 

foram ressignificadas, adentrando-se no campo clerical como uma resposta à crise 
9
 nas 

organizações religiosas, fazendo desaparecer da vida cotidiana das igrejas alguns 

elementos como, por exemplo, o latim proferido nas missas, dando lugar a um 

vocabulário que aproximava ao máximo o celebrante do devoto e dava legitimidade ao 

movimento laical. O carisma toqueiro nos ajudará a entender os meandros que 

                                                 
7
  Nome como são chamados os adeptos da Toca de Assis. 

8
  Comunidade Católica Brasileira que segue a linha da Renovação Carismática Católica. Fundada em 

1978 pelo Monsenhor Jonas Abib, hoje é o maior sistema doutrinário do país, possuindo uma emissora de 

televisão e várias emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. 
9
 A respeito desta crise nas organizações religiosas, Bastide (2006) questiona os motivos pelos quais 

advém uma brusca tentativa institucional de retirar a vivência explosiva do sagrado e de modelá-la para 

algo cada vez mais contido. 
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perpassam a rotina burocrática da Igreja Católica. Observa-se a tentativa de manter o 

mundo da rotinização, da burocratização, mas em contraposição, o mundo do carisma 

onde é o Espírito Santo que fala aos fiéis e não as regras também se mantiveram. Assim, 

após a saída do Pe. Roberto há uma tentativa de rotinização, mas mantêm-se os dois 

mundos, o do sagrado selvagem e do sagrado domesticado e pode ser visto uma busca 

do equilíbrio entre o carisma e a burocratização.  

Com o passar do tempo, a hierarquia da Igreja Católica posicionou-se em relação à 

RCC, emitindo documentos em que constavam algumas recomendações da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aos fiéis carismáticos (Oro e Alves, 2013) 
10

. A 

reserva da igreja concentrava-se justamente na prática de glossolalia e no “repouso no 

espírito”. Logo, conjectura-se que a postura restritiva tomada quanto a RCC em relação 

a essas práticas, também foi adotada para a Toca de Assis. A instituição temia que tanto 

o movimento quanto a fraternidade tornassem um movimento religioso à margem da 

igreja e com características que se aproximavam mais do pentecostalismo do que do 

catolicismo. Principalmente porque o fundador da Toca de Assis executava 

constantemente nos chamados Tocões 
11

 o “repouso no espírito”, o que causava um 

grande descontentamento do clero. Veremos no decorrer deste trabalho que essa é 

apenas uma das muitas questões que envolvem o afastamento de Pe. Roberto de seu 

cargo. Todavia, gostaria de salientar que essa não é a questão definidora e que o 

contexto é repleto de situações e acusações.  

Retomando ao passado da fraternidade, é possível observar algumas discrepâncias 

entre a realidade vivenciada na Toca de Assis anterior ao afastamento do fundador e a 

realidade de outras instituições religiosas que vivenciavam o crescimento paulatino do 

número de adeptos. Com apenas dezoito anos de existência, a fraternidade cresceu em 

número de adeptos e casas fraternas enquanto Pe. Roberto estava a sua frente. Em um 

artigo sobre a neopentecostalização católica, Brenda Carranza (2009) assevera que um 

                                                 
10

 Segundo Oro e Alves (2013) “em 1975, a Igreja Católica emitiu um documento sobre a Renovação 

Carismática a partir da iniciativa do cardeal Leon Joseph Suenens que, em maio de 1974, reuniu em 

Malines, Bélgica, uma equipe internacional de teólogos e dirigentes leigos para tratar do tema. O 

documento, intitulado "Orientações teológicas e pastorais da Renovação Carismática Católica", 

organizado pelo cardeal Suenens (1994), quis ser, como seu título indica, um guia de orientação teológica 

e pastoral, tanto para os membros da RCC quanto para a Igreja em geral. (...) Em 1994, o episcopado 

brasileiro tomou uma posição oficial em relação à RCC, após muita discussão e debate no interior da 

hierarquia. Com efeito, por ocasião da 34ª Reunião Ordinária do Conselho Permanente da CNBB, 

realizada em Brasília, entre os dias 22 e 25 de novembro daquele ano, os bispos aprovaram e divulgaram 

o documento intitulado ‘Orientações pastorais sobre a Renovação Carismática Católica’, em que consta 

uma série de recomendações da CNBB aos fiéis da RCC, como também várias evitações”. 
11

 Os tocões eram eventos organizados pela Toca de Assis em várias partes do Brasil. O principal tocão 

acontecia uma vez por ano na canção nova, mas havia outros em cidades que recebiam a Toca de Assis. 
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dos desdobramentos da RCC é fortalecer as novas comunidades enquanto um espaço de 

refúgio emocional para jovens que ansiavam por orientação. A autora ainda cita o 

crescimento substancial da Toca de Assis até 2007, contabilizando uma média de 150 

novos aspirantes por ano e uma média de 1.800 religiosos acumulados no período de 

doze anos após a sua fundação. 

Segundo Carranza e Mariz (2009) há uma clara diferenciação entre os “novos 

movimentos católicos” e as “novas comunidades católicas”. O primeiro se assemelha ao 

conservadorismo da instituição, tendo até grande influência do clero. Mas, a proposta do 

movimento é a inclusão do laicato na vivência fraterna do carisma proposto pelo 

respectivo fundador, que por sua vez se destaca como uma figura carismática. Já nas 

novas comunidades a proposta é um pouco semelhante, mas se distancia no que tange a 

relação com a instituição. De certa maneira, as novas comunidades assumem um papel 

de maior autonomia frente à Cúria Romana, além de não estarem definidas no Código 

de Direito Canônico da Igreja, fato que não as impede de serem reconhecidas pelos 

bispos locais onde estão fixadas. Quero mostrar com este trabalho o movimento feito 

pela fraternidade após o afastamento do seu fundador. Anteriormente, poderíamos dizer 

que a Toca de Assis se enquadrava mais no perfil de novas comunidades, pela maneira 

independente que Pe. Roberto conduzia as regras que regiam a fraternidade (que muitas 

vezes iam contra ordens do clero), pela sua aproximação com a espiritualidade 

carismática, pela autonomia da Toca de Assis e pela utilização de meios massivos de 

evangelização como mídia, Internet e eventos de massa.  

De acordo com Carranza e Mariz (2009), pode-se afirmar que uma das razões 

acerca do crescimento dessas novas comunidades é a sua capacidade de incorporação de 

novos adeptos que se identificaram com a proposta do carisma, sejam eles religiosos ou 

leigos. Sem a presença carismática de Pe. Roberto, muitos toqueiros desistiram da 

vivência do carisma em fraternidade, fato que resultou no fechamento de várias casas. 

Assim, veremos principalmente o importante papel da arquidiocese de Campinas em 

aproximar a Toca de Assis dos preceitos dos novos movimentos em detrimento das suas 

características iniciais de nova comunidade. O arcebispo campineiro, Dom Airton José, 

tem certa soberania nas delegações de novas ordens para a fraternidade, pois se 

concentra na cidade grande parte das atuais lideranças, que, por sua vez, repassam para 

as outras casas fraternas espalhadas pelo Brasil. Todavia, percebe-se que mesmo com a 

ausência do fundador, os toqueiros ressignificam essas novas ordens na prática. Assim, 

a Toca de Assis, para utilizar uma categorização de Carranza e Mariz (2009), ora se 
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apresenta com uma nova comunidade e outrora como novos movimentos. Digamos que 

essas manobras do clero campineiro seriam uma disposição do próprio catolicismo em 

produzir novidades enraizadas na tradição (Jacinto, 2010).  

Logo, mesmo em contextos secularizados, a religião ocupa um importante papel 

como mecanismo de construção da subjetividade humana. Observa-se a fronteira tênue 

entre o sagrado selvagem e o sagrado domesticado 
12

.  Logo, reforço que acredito que 

não haverá a abolição do sagrado selvagem dentro da Toca de Assis, mas sim, seria 

mantido o mundo da burocratização, da rotinização, mas também do carisma e da 

espontaneidade, e o objetivo deste trabalho é trabalhar no limite desses dois estados e 

mostrar por meio da realidade da igreja (toqueiros) a dialética entre sagrado selvagem e 

sagrado domesticado. Assim, supostamente aproxima-se do que é vivenciado por esta 

fraternidade, a qual apresenta, talvez, a continuidade entre os termos. Conjetura-se que a 

busca de institucionalização e de reconhecimento perante a Igreja Católica Apostólica 

reflete ao que Bastide chama de “passar do sagrado selvagem ao sagrado domesticado, 

ou seja, uma domesticação do selvagem (...). A sociedade e a religião jogam, portanto, 

igualmente, visando transformar o espontâneo em institucional” (Bastide, 2006, p. 251). 

Desta forma, postula-se que esta tentativa de aproximação com a Igreja Católica 

responderia a uma necessidade de controle que a mesma tem, e que transpassa a ordem 

religiosa em sentido a uma ordem mais social 
13

.  

Em janeiro de 2008 foi ministrada uma pregação intitulada “A plenitude da lei é o 

amor” pelo Pe. Roberto na Canção Nova 
14

. Nesta palestra o fundador abordou o seu 

posicionamento quanto à burocratização da fraternidade que havia criado, dizendo que: 

  

Fui a Roma entregar as regras de vida da comunidade, ao entregar os 

estatutos o cardeal disse: “Não tem muita coisa para ler, não”, era como se o 

coração dele dissesse: “Não importam as regras! Quero o amor de Jesus 

brilhando na face da terra”. Ele dizia: “padre, o que basta é o amor”, essas 

palavras dele me marcaram muito. Sei que o que vai me dar o céu não é a 

                                                 
12

  Termos utilizados por Bastide (2006), os quais acredito que podem ser contextualizados, em certo 

sentido, com a Toca de Assis. Bastide (2006) define “sagrado selvagem” como uma criação pura, situada 

no plano da imaginação e que busca seus modelos no passado, entretanto, não se faz com o objetivo de 

copiar ou até mesmo repetir, mas extrair e absorver o que interessa para servir de inspiração. 
13

 Bastide (2006) define sagrado selvagem como uma criação pura, situada no plano da imaginação e que 

busca seus modelos no passado, entretanto, não se faz com o objetivo de copiar ou até mesmo repetir, mas 

extrair e absorver o que interessa para servir de inspiração. 
14

 Disponível em 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1241&pre=3361&tit

=A%20plenitude%20da%20lei%20%E9%20o%20amor. Acesso dia 25 de julho de 2013. 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1241&pre=3361&tit=A%20plenitude%20da%20lei%20%E9%20o%20amor
http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1241&pre=3361&tit=A%20plenitude%20da%20lei%20%E9%20o%20amor
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regra de vida, mas é o amor. (...) As estruturas têm matado o amor, as nossas 

posições o matam também. Muitas vezes, vamos numa secretaria de uma 

paróquia ou na comunidade em busca de amor, mas encontramos regras e 

mais regras... Mas não somos chamados a viver só da lei, mas sim do amor! 

Sei que enfrentar as “estruturas” é difícil; às vezes eu tenho dificuldade de 

fazer isso na minha Fraternidade [Toca de Assis]. A vida fraterna é o amor 

que transcende as paredes! 

 

Max Weber analisou a burocracia religiosa em contraponto ao papel do profeta. Já 

Roger Bastide problematizou a domesticação do sagrado selvagem 
15

. Na Toca de Assis 

emergiu um conflito latente sobre a posse e os caminhos que o carisma deveria seguir 

após o afastamento do líder religioso. Diante tal contexto, ambos os autores citados são 

de suma importância para pensar a lógica dos conflitos entre as lideranças da instituição 

e da fraternidade. Portella (2009, p.26) salienta que Pe. Roberto Lettieri “se afigurou 

como uma mistura paradoxal entre sacerdote (representante da religião oficial, 

especialista dela) e profeta (alguém que questiona a religião oficial e a quer reformar 

naquilo em que ela estaria ‘degenerada’, ou infiel às origens)”.  

Meu empenho pautou-se em investigar as mudanças ocorridas dentro da Toca de 

Assis em termos de sua organização e vivência do carisma, na medida em que os 

membros passaram a agir de acordo com um novo imperativo, proposto pela Igreja 

Católica. O afastamento de Pe. Roberto culminou no surgimento de uma Toca de Assis 

com outros imperativos, com atitudes de maior subordinação à hierarquia eclesial 

(principalmente a campineira). A “nova” fraternidade se distanciou das normas 

estabelecidas pelo fundador, como, por exemplo, da Passio Domini, das intensas 

pastorais de rua, das casas fraternas repletas de acolhidos, dando lugar a um perfil muito 

mais ligado às formações doutrinárias da Igreja Católica. 

É objetivo deste trabalho analisar o processo de produção simbólico-religioso de 

instituições tradicionais produtoras de sentido, como a própria Igreja Católica 

Apostólica Romana, apresentando os constantes esforços desta instituição de secularizar 

a experiência e a vivência da fé, enquanto que a Toca de Assis, faz um movimento 

contrário a esta secularização, voltando-se ao não secular e vivendo esta fé de maneira 

diferenciada. 

                                                 
15

 É válido ressaltar que para Bastide (2006) o sagrado selvagem é um chamado divino e por isso não 

pode ser discutido. Para a instituição deste, é recorrente o regresso de modelos passados, com a finalidade 

de alcançar maior credibilidade para essas novas instituições.  
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Atualmente existem alguns trabalhos no âmbito acadêmico que abordam como 

tema central de pesquisa a Fraternidade Toca de Assis, porém, todos com perspectivas 

distintas. Flávia Pinto (2009) tem como proposta compreender a dinâmica da Toca de 

Assis na cidade de Campinas – SP, partindo de um cruzamento entre produção de 

religiosidade e a produção de uma noção de ‘exclusão social’ e ‘pobreza urbana’ 

enquanto um ‘problema social’ a ser solucionado pelo viés do salvacionismo. Já Sílvia 

Fernandes (2005), que em seu histórico acadêmico se destaca por trabalhos que 

relacionam religião e gênero, coordena um projeto de pesquisa seguindo uma 

perspectiva sócio-histórica do fransciscanismo, atualizado pela Toca de Assis. O 

objetivo de seu projeto é compreender a relação entre modernidade e tradição levando 

em conta o elogio à pobreza e a recusa ao conhecimento, conduta vivida e defendida 

pelos membros da Toca de Assis. E por fim, partindo de uma análise da dialética 

relação entre secularização e reencantamento a partir de duas novas comunidades 

católicas, a tese de doutorado de Rodrigo Portella (2007) aponta para a busca de um 

universo de nova totalização católica, ou a um dossel sagrado, que protege e nominiza 

vidas e mundo na modernidade reflexiva da sociedade de risco, ainda que através de 

reflexividade e escolhas que comportam, elas mesmas, o risco. Ou seja, seu foco volta-

se para uma comparação da formação identitária e simbólica da Toca de Assis (Brasil) e 

da Comunidade Cristo de Betânea (Portugal) em âmbito teológico, visto que seu 

doutorado é em Ciência da Religião. 

O intuito deste trabalho é somar às pesquisas realizadas anteriormente sobre a 

Toca de Assis, principalmente a partir do cenário pós-afastamento do Pe. Roberto, visto 

que até então não foram trabalhados detidamente em outras pesquisas. Espera-se não 

apenas aumentar a quantidade de informações científicas sobre a fraternidade estudada, 

mas analisar minuciosamente, por meio dos discursos dos interlocutores, a disputa pelo 

carisma toqueiro entre os seus adeptos e o clero. Desse modo, a presente investigação 

dirige-se para a relação entre a Toca de Assis e a Igreja Católica, o que me pareceu ser 

um bom ponto de partida para problematizar a nova postura da fraternidade e para 

pensar em seus novos rumos no cenário brasileiro. 

A questão que norteia este trabalho relaciona-se às tensões entre a hierarquia 

eclesial e a Toca de Assis. Carranza e Mariz (2009) afirmam que o crescimento das 

novas comunidades se dá a partir desses conflitos, da legitimação eclesial e da 

cumplicidade episcopal. Para tanto, elas reagem à lógica dominante incorporando 

alguns de seus pressupostos como anzol vocacional de radicalidade e trabalham com 
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categorias antagônicas como, por exemplo, a autonomia e a obediência. Mas, as autoras 

ainda acrescentam que o processo de burocratização das novas comunidades é um 

“caminho inexorável se a comunidade quer se perpetuar” (Carranza e Mariz, 2009, p. 

167). As autoras se inspiraram em uma afirmação de Dàniele Hervieu-Léger que disse 

que “a transmissão regular das instituições e dos valores de uma geração a outra é, para 

toda a sociedade, a condição de sua sobrevivência no tempo” (2008, p. 57). E isso não 

quer dizer que continuidade está diretamente relacionada à imutabilidade, pelo 

contrário, para a autora, a transmissão implica em adaptação e as novas crenças surgem 

sob o controle das grandes instituições religiosas.  

Para apresentar os meandros desse processo de burocratização utilizei a 

perspectiva teórico-metodológica que prioriza a etnografia e vê a fraternidade em 

processo constante de ressignificação de suas práticas. Neste sentido, ao adentrar na 

vivência do carisma toqueiro e a sua relação com o clero, procura-se descobrir os novos 

rumos tomados pela fraternidade após o afastamento de seu fundador e observar se o 

princípio da hierarquia católica e a noção de manutenção da tradição têm sobreposto o 

modelo de autonomia religiosa, comunitária e segmentada (Camurça, 2010). 

Para realização desta pesquisa foram selecionadas várias casas fraternas. A maior 

parte das casas visitadas se concentra na cidade de Campinas, por se tratar do lócus 

onde partem as ordens e as normas da fraternidade. Anteriormente era onde o fundador 

morava, mas, atualmente, a arquidiocese de Campinas responde pela fraternidade na 

ausência de Pe. Roberto e repassa para os ministros gerais do ramo feminino e 

masculino, que, por sua vez, repassam para os demais toqueiros 
16

. Além das casas 

fraternas de Campinas, conheci também as casas fraternas de São Paulo, Belo 

Horizonte, Santos e Cotia. 

A Toca de Assis se apresentou desde a minha primeira aproximação como um 

fecundo campo de investigação pela sua capacidade de adaptação ao novo contexto 

posto, mas, principalmente, pelo seu relacionamento com a hierarquia católica. Além 

disso, a pesquisa de campo revelou como a fraternidade passou por mudanças 

estruturais tão rapidamente. Com efeito, somente através da observação participante e 

por meio de um olhar de perto e de dentro (Magnani, 2002) foi possível observar essas 

nuances. Por primar pelo viés etnográfico, grande parte das situações descritas no 

decorrer deste trabalho foram frutos de observação in loco. Por se tratar de questões 

                                                 
16

 Em Campinas/SP concentram-se três casas fraternas, um templo votivo, a central administrativa geral, a 

casa de governo das Filhas da Pobreza e a cúria geral dos Filhos da Pobreza, totalizando sete casas.  
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bem delicadas e de certa maneira “proibidas” de serem faladas por uma imposição 

superior, algumas conversas (que não podem ser categorizadas como entrevistas) com 

atores chaves foram fundamentais para a construção da teia emaranhada de situações 

que a Toca de Assis está vivendo. A aproximação com alguns toqueiros, em especial a 

responsável geral dos leigos, alguns guardiões de casas fraternas e um casal de leigos, 

foram fundamentais para a abertura do campo e de certo livre acesso a tais questões. A 

minha ida frequente a retiros para leigos, a participação ativa nas atividades das casas 

fraternas e a aproximação com as lideranças, colocou-me no papel de leiga e não de 

pesquisadora, mesmo falando inúmeras vezes sobre o meu interesse em escrever sobre a 

fraternidade. Essa foi a maneira encontradas pelos meus interlocutores de inserir-me no 

contexto deles. 

Dàniele Hervieu-Léger (2008) postula que no passado, a centralidade da igreja era 

predominante, ao passo que na paisagem contemporânea é possível observar um 

elevado processo de individualização das crenças e das práticas religiosas, o que 

reverbera em um aumento significativo de novos grupos religiosos. Todavia, uma 

atitude comum nas novas comunidades católicas e também vista na Toca de Assis 

anterior ao afastamento do fundador é a adoção de uma postura que almejava a 

dinamicidade na forma de crer, pautada em certa insubordinação a instituição religiosa. 

A crença nas instituições não desaparece, mas sofre um processo de diversificação. Para 

a autora, toda organização religiosa se estrutura por meio da memória coletiva (Hervieu-

Léger, 2008). Assim, no modelo tradicional há uma imposição externa e com caráter 

universal das instituições e na modernidade o sujeito é colocado como produtor de sua 

história. “O homem é legislador de sua própria vida” (2008, p. 33).  

Enfim, a busca da compreensão deste habitus religioso incorporado pelos 

toqueiros e toqueiras, o qual é perpassado por relações de poder e pela construção de 

uma experiência religiosa diferenciada, seja dentro ou fora dos âmbitos institucionais, 

nos leva à compreensão de um “olhar nativo”, onde se pode atentar para os modos como 

dizem sobre eles mesmos e como se vêem neste universo religioso mais amplo e que, 

por conseguinte, se torna um estratagema para alcançar o sagrado diferenciado 

vivenciado pela fraternidade. Assim, teremos como referência “o ponto de vista do 

nativo”, pois como diz Geertz, “cultura é um conjunto de mecanismos de controle 

(planos, receitas, regras, instituições, programas) para governar o comportamento (...). É 

uma rede de significados” (Geertz, 1989, p.28). Ele ainda postula que o que 

enfrentamos de fato: 



29 

 

 

(...) É uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, 

primeiro apreender e depois apresentar (Geertz, 1989, p.20). 

 

Longe de ser um grupo homogêneo e consensual, existem muitas distensões 

dentro da Toca de Assis e, por isso, de forma dialógica, articuladas com a pesquisa 

bibliográfica, pretende-se responder possíveis indagações feitas ao longo deste trabalho, 

permitindo compreender como a fé e a identidade religiosa podem mobilizar jovens ao 

abandono de suas famílias e de uma vida pautada no “ter”, para vivenciar uma pobreza 

santa de cuidados aos excluídos. 

Esta pesquisa ainda intenta mostrar como o quadro religioso da Toca de Assis foi 

se modificando ao longo de seus 18 anos de existência. Como forma de solucionar os 

escândalos internos, a fraternidade ressurge sob o controle da grande instituição 

religiosa, a Igreja Católica, assegurando sua submissão ao clero, apesar do catolicismo 

não possuir mais o domínio social do passado. Para Peter Berger (1973) a 

institucionalização e burocratização passam a ser entendidas como um processo de 

suma importância para pensar a manutenção e transmissão de uma ordem social. Logo, 

“as instituições, pelo simples fato de existirem, controlam a ação humana estabelecendo 

padrões previamente estabelecidos de conduta” (Berger, 1973, p. 81). 

Em O dossel sagrado o autor (1985) trabalhou com o paradgima da secularização. 

Na Toca de Assis a secularização é estabelecida com uma relação com o divino bem 

marcada. A pluralidade ganhou força após o Concílio Vaticano II, todavia, Pe. Roberto 

buscava uma fraternidade pautada em modelos pré-conciliar, mas ao mesmo tempo 

utilizava de artifícios modernos para alcançar maior visibilidade. O fundador se 

posicionava enquanto a voz eclesial da tradição, exarcebando a radicalidade do 

evangelho. Assim, segundo Portella (2009), a antiga “Toca de Assis parece optar, 

esteticamente, por um modus vivendi religioso de configuração medieval-tridentina, e 

teologicamente, por um compromisso e espiritualidade tridentino e romanizador” 

(p.113). Por sua vez, atualmente a instituição passa a coibir essas práticas pré-

conciliares, ancouradas numa tradição de sentido total (Camurça, 2003, p. 251) e sugere 

a fraternidade uma identificação com a narrativa atual da Igreja Católica. Para tanto, 

apaga-se a imagem do profeta carismático e fortalece o movimento laical, passa-se da 
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crença no fundador para a crença no dogma. Para Marcelo Camurça ( 2003) a crença 

religiosa é: 

 

uma crença na continuidade da ‘linha crente’ A crença religiosa é uma crença 

na continuidade da ‘linha crente’. É o processo de conservação e reprodução 

desta ‘linha’ por meio da memória religiosa que garante a permanência da 

religião, dando sentido ao presente e assegurando o futuro dentro do percurso 

da “linha”, cujo ponto de origem é o passado sempre perenizado (Camurça, 

2003, p. 251). 

 

As religiões estão em constante processo de transformação, apesar de ocultar as 

mudanças e de dar uma noção de imutabilidade. Sob essa perspectiva, veremos a seguir 

como a Toca de Assis promove esse mesmo movimento e como se dá a atuação da 

Igreja Católica e as suas posições assumidas frente aos novos desafios que lhe foram 

apresentados pelos problemas com o fundador da fraternidade. 

 

Estrutura da dissertação 

 

O primeiro capítulo analisa o processo de institucionalização da Toca de Assis, 

desde a sua fundação, em 1994, até o presente. Fundada pelo então seminarista Roberto 

José Lettieri, a fraternidade vivenciou inúmeras mudanças ao longo de sua existência. 

Nesse sentido, vislumbra-se evidenciar a maneira como a Toca de Assis se apresenta no 

cenário religioso, como ela evoca certos discursos conforme a situação em que se 

encontra, e qual os passos que os jovens deveriam seguir para se tornar um toqueiro, ou 

seja, um religioso da Fraternidade de Aliança Toca de Assis.  

O segundo capítulo, por sua vez, demonstra etnograficamente, por meio de 

práticas, discursos e representações, as mudanças que a Toca de Assis teve após o 

afastamento de seu fundador, o Pe. Roberto Lettieri. A revista e o site da fraternidade 

são as principais janelas para apresentá-la para um púbico mais amplo, principalmente 

para as pessoas que têm afinidade com o carisma, mas que não possuem a oportunidade 

de conhecer de perto a atuação da instituição. Dessa maneira, o site e a revista servem 

para alimentar essas pessoas com informação sobre o cotidiano dos toqueiros e sobre o 

posicionamento deles em relação aos assuntos religiosos. Assim, o foco do capítulo é 

compreender por meio das divulgações como se deram as mudanças de discursos em 



31 

 

relação às novas diretrizes que regem a vida fraterna toqueira e, principalmente, 

observar por meio de dados como era o papel de profeta de Pe. Roberto (Weber, 2009).  

Já o terceiro capítulo apresenta o atual panorama da fraternidade após o 

afastamento de seu fundador. A atual Toca de Assis, a qual está sob tutela da 

Arquidiocese de Campinas, deixou de ser representada apenas como uma nova 

comunidade carismática. Nesse sentido, os toqueiros adquiriram novos papéis perante a 

Igreja Católica, logo, o carisma deixou de ser associado a uma figura, no caso, o 

fundador, para ser mediado pela igreja. Tal mudança reverberou na estrutura e na 

vivência cotidiana do carisma toqueiro. Não obstante, diante tal contexto emergiu a 

atuação dos leigos, que passaram a ser considerados essenciais para a promoção da 

evangelização em um mundo secularizado. O capítulo, portanto, analisa a atuação dos 

leigos na “nova” Toca de Assis e a forma como eles lidam com as suas obrigações e 

com o carisma toqueiro. 
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Capítulo I – Instituto Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento 

 

Introdução 

 

Neste primeiro capítulo pretendo remontar historiograficamente o processo pelo 

qual passou a Toca de Assis desde a sua formação (em 1994, pelo então seminarista 

Roberto José Lettieri) aos dias atuais. E para enfatizar as mudanças enfrentadas no 

decorrer de seus dezessete anos de existência, divido a análise em alguns pontos 

importantes para compreender o que é essa fraternidade. 

 

1.1 – E no começo éramos quatro 

 

Dentro do ambiente testemunhal de adoração ao Santíssimo Sacramento
17

 e de 

amor aos moradores de rua, alguns jovens sentiram um chamado para um seguimento 

radical do Evangelho através da vivência fraterna comum e da prática dos Conselhos 

Evangélicos (castidade, pobreza e obediência) que fundamentam o carisma toqueiro. 

Partindo desses princípios, a Fraternidade de Aliança Toca de Assis foi fundada 

na cidade de Campinas-SP no dia 13 de maio de 1994 
18

 pelo seminarista Roberto José 

Lettieri junto com outros três jovens seminaristas: Rogério de Andrade Penha 
19

 (após 

se ordenar padre, deixou de ser toqueiro. Atualmente ocupa o cargo de assessor 

                                                 
17

 Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a Eucaristia, que também é conhecida como comunhão ou 

hóstia consagrada, é um dos sete sacramentos da fé católica. No Catecismo da Igreja Católica é possível 

ler “o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o 

sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da 

sua Morte e Ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se 

recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna”. Já a palavra sacramento, 

significa o compromisso sagrado com o Senhor Jesus, que na doutrina católica remete aos sinais de Deus. 

Sendo assim, o Santíssimo Sacramento representa a presença real de Jesus Cristo representado por meio 

do sacramento da eucaristia.  
18

 Neste ano, aos 31 anos de idade, Roberto Lettieri ainda era seminarista. Seu tempo de seminário se 

estendeu seis anos extras, contando com quatro anos de Filosofia, quatro de Teologia, dois de noviciado e 

três de seminário menor. Sua ordenação aconteceu no dia 8 de dezembro de 1996, ano que seu instituto já 

contava com mais de 80 adeptos. 
19

 Conhecido por todos da Toca de Assis como Irmão Rafael, no início da fraternidade, Rogério já 

cursava filosofia com intuito de seguir o sacerdócio, entretanto, com a fundação da Toca de Assis, ele 

abandonou o curso e só retornou em 2006. Rogério se ordenou padre no dia 04 de outubro de 2009 e 

mesmo morando em uma casa fraterna, voltou a atender pelo seu nome de batismo. Sobre sua vocação 

sacerdotal, ele diz: “A Toca é uma entidade laical, não forma padres. Quando começamos esse trabalho 

eu queria entrar para o seminário, mas a vontade de estar com os pobres era tão grande que atendi a esse 

chamado. Em 1997 tranquei o curso de filosofia para me dedicar a Toca, mas, em 2002, voltei pois 

percebi que o carisma não podia aniquilar minha vocação, que é o ministério sacerdotal”, 
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eclesiástico da Fraternidade); Celso Luís Gomes dos Santos, conhecido como Irmão 

Fratello (também já não faz parte da fraternidade como religioso); e Valmir Gomes de 

Oliveira, o Irmão Alegria (faleceu devido a problemas cardíacos). Ainda que 

indiretamente, a Toca de Assis tem a sua origem ligada à Renovação Carismática 

Católica 
20

 (RCC), entretanto, ela buscava viver de maneira radical a pobreza, a 

obediência aos superiores, a castidade, a caridade ao próximo e a adoração ininterrupta 

a Jesus Sacramentado por meio do Santíssimo Sacramento.  

Padre Roberto Lettieri começou a sua trajetória como religioso de uma maneira 

bem singular. Segundo consta em uma edição da Revista Toca de Assis (2005, p. 6), em 

1982, o jovem Roberto, natural do litoral paulista, recebeu um convite para treinar 

futebol com o time profissional do Sport Club Corinthians Paulista. Considerado por 

toda família como um fanático pelo seu clube, ele trocou esse convite de adentrar ao 

mundo futebolístico por um convite de amigos próximos para participar de um encontro 

de jovens na Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, localizada no bairro da Mooca.  

Como até então Roberto vivia para o futebol, todos os seus familiares estranharam 

a mudança de postura repentina do jovem. Entretanto, aquele encontro foi para ele o 

pontapé inicial de uma vida de entrega a Deus, passando de católico não praticante para 

uma experiência espiritual direta e comprometida com o catolicismo. Daí em diante 

surgiu a sua vontade de entrar para o seminário e, no ano de 1983, ele ingressou na 

Ordem dos Estigmatinos e passou a residir no Seminário da Congregação dos Sagrados 

Estigmas 
21

, vinculado a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Ainda na Revista 

Toca de Assis, Roberto afirmou que: “até os meus 21 anos eu não conhecia Deus, não 

conhecia a Igreja, não conhecia nada. (...) Mas, mesmo eu não indo atrás de Deus, ele já 

estava atrás de mim” (Revista Toca de Assis, 2005, p. 6). Foi nesse momento que o 

padre conheceu e se aprofundou sobre a vida de São Francisco de Assis. Ele relata: 

 

São Francisco entrou na minha vida quando eu era estigmatino, porque a 

congregação da qual eu fazia parte era do estigma de Cristo. O fundador, São 

                                                 
20

 A Toca de Assis nasce de uma aspiração pessoal de um seminarista simpático ao movimento da 

Renovação Carismática, e não de um movimento dentro da RCC. É importante frisar que a Toca de Assis 

não assume em nenhum momento seu vínculo com a Renovação Carismática Católica (RCC), entretanto, 

devido a forte afeição do fundador com o movimento é visível à aproximação do universo carismático 

com os traços católicos do instituto. E outro dado para este vínculo, é a presença de uma casa fraterna de 

adoração eucarística contínua dentro da Canção Nova.  
21

 A Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo (CSS) é uma congregação 

religiosa fundada em 04 de novembro 1816, por São Gaspar Bertoni, na cidade de Verona e seu carisma é 

a “formação da juventude, a pregação da palavra de Deus e as missões populares”. (Disponível em 

http://www.estigmatinos.com.br, acesso dia 10 de março de 2012). 

http://www.estigmatinos.com.br/
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Gaspar Bertoni, fundou essa congregação na igreja dos estigmas de São 

Francisco em Verona. Então, como estigmatino, já entrava muito em meu 

coração o amor a São Francisco. E que jovem neste mundo não conheceu São 

Francisco? Mesmo no meu tempo de juventude, de brincadeiras, eu o 

conhecia, pois ele era o santo do cachorro, do gato, do pingüim... Depois, 

muito claramente, comecei a cuidar dos pobres e pela formação que eu tive 

nos estigmatinos. 

 

O tempo comum para se ordenar padre é de no máximo sete anos, todavia, 

Roberto Lettieri permaneceu durante treze anos no seminário, ordenando-se no dia 8 de 

dezembro de 1996. Sua justificativa para este feito foi a dificuldade encontrada com as 

aulas de Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica (PUC), as quais são 

obrigatórias na formação de um sacerdote. Em suas palavras: 

 

Um dos motivos pelos quais esse tempo se estendeu é porque eu não tinha o 

colegial [Segundo Grau]. Fiz meu curso de ferramenteiro no SENAI e jogava 

futebol; não tinha mais interesse nenhum em estudar. Eu tinha uma profissão 

boa naquela época e o futebol era a minha esperança. Em conseqüência disso, 

quando entrei para o seminário, precisei fazer o colegial. Então, ao todo 

foram quatro anos de Filosofia, que na verdade eram três, mas o reitor me 

mandou fazer quatro, de castigo (risos). Portanto, quatro anos de Teologia, 

dois de noviciado e três de seminário menor. 

 

Durante a realização do trabalho de campo em um retiro espiritual na cidade de 

Campinas-SP, questionei Pe. Rogério sobre o longo período de permanência de Roberto 

no seminário, visto que ele havia passado recentemente pelo mesmo processo. Ele disse 

que: “realmente as aulas são muito complexas e é preciso muita dedicação. O fundador 

foi reprovado várias vezes em algumas matérias, pois ele queria mesmo era adorar Jesus 

na capela o dia todo e não estudava”. Em um plano mais geral, essa afirmação revela o 

lado místico da fraternidade proposto pelo fundador que, por ser pautado na forte 

rejeição aos estudos acadêmicos, repele a busca do conhecimento como um valor. 

Corroborando essa afirmação, ao analisar o ingresso de jovens na vida religiosa da Toca 

de Assis, a antropóloga Silvia Fernandes ressalta que:  

 

Entre os jovens da Toca de Assis, o conhecimento de qualquer natureza é 

tradicionalmente rejeitado e o fundador do Instituto possui claramente uma 

espiritualidade própria das comunidades emocionais oriundas do chamado 
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revival religioso, cuja RCC é a principal protagonista no catolicismo 

(Fernandes, 2011, p.673). 

 

Com efeito, as características elencadas a respeito da formação sacerdotal de 

Roberto têm muito a dizer sobre a fundação do Instituto. A radicalidade que o padre 

passou a viver e a encarar o seu sacerdócio o atraiu para a vida consagrada, logo, muitos 

jovens ávidos pela espiritualidade carismática e pela radicalidade de viver a vocação por 

meio da Toca de Assis passaram a fazer o mesmo. Segundo Carranza e Mariz (2009), 

Roberto Lettieri teve sua experiência de conversão religiosa por meio do Treinamento 

de Lideranças Cristãs (TLC). Esse treinamento foi inspirado nos Cursilhos de 

Cristandade, movimento pastoral criado na Espanha (entre as décadas de 1930 e 1940) e 

que chegou ao Brasil em 1965, por meio de Pe. Haroldo Joseph Rahm, seu fundador. 

Desde então, ele atua como um dos diretores espirituais do Cursilho em nosso país, 

ministrando treinamentos que têm como objetivo formar lideranças cristãs interessadas 

em refletir criticamente a vivência cotidiana por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo. 

É importante salientar que Pe. Rahm, juntamente com Eduardo Dougherty, foram os 

precursores da RCC no Brasil, mais precisamente, na cidade de Campinas 
22

. O TLC 

também visava iniciar os jovens em uma vivência de forte espiritualidade carismática, 

através de inúmeros encontros catequéticos durante os finais de semana. Sendo assim, 

foi por meio deste curso que Roberto Lettieri adentrou na espiritualidade carismática 

(Carranza, 1999; Benedetti, 2000).  

E foi aos pés da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, onde se localiza a praça 

Bento Quirino, em Campinas-SP, que se deu o lócus de atuação dominical do então 

seminarista Roberto, que se deslocava (em seus dias de folga do seminário onde residia) 

para ir ao encontro dos pobres e para oferecer-lhes uma peça de roupa, uma conversa, 

uma oração ou, até mesmo, um prato de comida. Ainda de acordo com a Revista Toca 

de Assis (2005), a sua relação com os moradores de rua 
23

 era de tamanha cumplicidade 

que, por muitas vezes, Roberto trocava sua cama no seminário pelas calçadas e praças 

da cidade.  

                                                 
22

 Conforme Prandi e Souza (1996) existem controvérsias sobre a chegada da Renovação Carismática 

Católica (RCC) no Brasil. Conforme Dom Cipriano Chagas, o movimento teria chegado em maio de 1969 

por meio do Pe. Eduardo Dougherty, S.J. e posteriormente transmitido para o Pe. Haroldo Rahm, S.J. 
23

 A quem chamam ora de sofredores de rua, outrora de irmãos de rua ou apenas como moradores de 

rua, se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, isto é, pessoas que por algum motivo se 

encontram morando seja temporariamente ou definitivamente nas ruas. Preferi adotar em todo o decorrer 

deste trabalho o mesmo termo usado por eles, moradores de rua.  
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A frequente presença de Roberto nos encontros dominicais promovidos por 

grupos de oração e grupos de jovens na cidade de Campinas abriu as portas para uma 

participação mais ativa de outros jovens junto a ele nas pastorais de rua.  Com o intuito 

de alcançar um alto número de moradores de rua, as pastorais de rua se intensificaram 

concomitante ao aumento de simpatizantes ao movimento. No início da fraternidade, os 

três jovens que se uniram na obra junto ao Roberto, continuaram morando em suas 

casas, porém, aos finais de semana, se encontravam para fazer tais pastorais. Deste 

modo, as suas calorosas pregações, seus posicionamentos perante aos pobres e as suas 

vidas virtuosas incitaram o surgimento do Instituto de Vida Consagrada Filhos e Filhas 

do Santíssimo Sacramento, no ano de 1995.  

Com base no exposto até o momento, surge uma importante questão a ser 

respondida neste texto: qual a diferença entre Fraternidade de Aliança Toca de Assis e 

Instituto de Vida Consagrada Filhos e Filhas do Santíssimo Sacramento e o porquê 

desta distinção? A Fraternidade de Aliança Toca de Assis refere-se não só aos irmãos 

consagrados, mas a todo um conjunto organizacional de leigos católicos que buscam 

viver o carisma da fraternidade e os ajudam diariamente na manutenção das casas 

fraternas. O tema será aprofundado mais detidamente no terceiro capítulo, mas de 

antemão destaco que esses leigos são pessoas que, na hierarquia católica, não recebem 

títulos eclesiásticos especiais, como os de padres, madres, freis, freiras, religiosos, 

religiosas, ou seja, são pessoas que não possuem o estatuto canônico de clérigos e 

religiosos, mas mantém um engajamento em movimentos e pastorais. Já o Instituto de 

Vida Consagrada Filhos e Filhas do Santíssimo Sacramento refere-se apenas aos 

religiosos e religiosas consagrados, portanto, diz respeito apenas às pessoas que 

realizam, no caso da Toca de Assis, os três votos dessa consagração religiosa: a 

pobreza, a castidade e a obediência. Além de viverem sob os preceitos de uma 

Comunidade de Vida e Aliança no Espírito Santo, elas também partilham de uma vida 

em comum pelo fato de morarem em residências sustidas pelo Instituto 
24

.  

As Comunidades de Vida e Aliança têm uma matriz espiritual carismática pautada 

na experiência pessoal com o divino por meio de dons e carismas e pela partilha fraterna 

e comunitária. Regras e normas preestabelecidas existem e devem ser respeitadas, assim 

                                                 
24

 Como veremos a seguir, a Toca de Assis surgiu influenciada pela espiritualidade da RCC (semelhante 

às comunidades de vida e aliança) e reivindicou para si outra posição na estrutura da Igreja Católica, 

assumindo também a configuração plena de um Instituto de Vida Consagrada. Vale ressaltar que o foco 

deste capítulo inicial é o Instituto de Vida Consagrada Filhos e Filhas do Santíssimo Sacramento, sendo 

assim, fora os momentos previamente anunciados, todas as ocasiões do texto as quais me referir a Toca de 

Assis, faço referência ao Instituto. 
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como também há um reconhecimento e exaltação da hierarquia da Igreja Católica. Pinto 

(2009) aventa que é comum ouvir dos membros dessas comunidades frases que eles 

“amam o Papa” e que “a Igreja transformou seus corações”, as quais ressaltam o vínculo 

afetivo com a hierarquia.  

É importante salientar que a categorização “Comunidades de Vida e Aliança no 

Espírito Santo” foi produzida pelos próprios membros dessas organizações católicas e 

posteriormente foi apropriada e legitimada pela produção acadêmica, especialmente 

pelas Ciências Sociais. Oliveira (2003) nos apresenta uma elucidação precisa sobre a 

expressão: 

 

(...) Vive-se em comunidade, mas a partir do princípio da espiritualidade 

carismática que se baseia, fundamentalmente no fenômeno de Pentecostes, a 

experimentação do Espírito Santo, a comunidade não se fecharia em si 

mesma mas se projetaria para o mundo a fim de transformá-lo, tomando 

como fundamento os preceitos católicos doutrinários (Oliveira, 2003, p.4). 

 

As primeiras comunidades de Vida e Aliança foram: Canção Nova, fundada em 

1978, pelo padre Jonas Abib; e a Comunidade Shalom, fundada em Fortaleza no ano de 

1982, por Moysés Louro de Azevedo. Até o momento, apenas as duas conseguiram o 

reconhecimento parcial pontifício pela Santa Sé (em 2007, a Shalom; e em 2008, a 

Canção Nova). Mariz e Aguilar (2009) chamam a atenção para a forte ligação entre as 

duas comunidades. Elas postulam que: 

 

Outro acontecimento de fundamental importância foi ter conhecido o Pe. 

Jonas Abib e a Canção Nova. Moysés e seus companheiros participaram de 

retiros pregados pelo Pe. Jonas. Foram tocados, em especial, por uma palestra 

desse padre sobre o surgimento das “novas comunidades” no tempo atual. A 

partir de 1983, alguns líderes do “Centro de Evangelização Shalom” passam 

a viver em comunidade. Mas, um ano depois, em 1984, essa experiência de 

comunidade passa por uma crise. Nessa ocasião, Moysés recebe um convite 

de Pe. Jonas para visitar a Canção Nova e, durante essa visita, ele escreve as 

“regras” Shalom (Mariz e Aguilar, 2009, p.247). 

 

Após abrir esse parêntese, é importante perceber que nas Comunidades de Vida e 

Aliança (como a Canção Nova e a Shalom) a concentração em torno de um líder é muito 

evidente. Esse líder tem a competência de articulação e união de toda comunidade e a 
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ele é atribuído um carisma fundacional intransferível, que modela a sua missão de 

acordo com a sua vontade.  

Desde o período da fundação da Toca de Assis (em 1994), até a acolhida e 

consagração dos primeiros jovens (em 1995), eram recorrentes as pastorais de rua. 

Nesta época, alguns jovens, juntos do seminarista Roberto, já trajavam camisas e calças 

marrons e caminhavam pelas ruas de Campinas aos domingos, a fim de cuidar, 

alimentar e conversar com os sofredores de rua. E como partiu de alguns desses jovens 

o desejo de viver em uma vida consagrada, Roberto Lettieri conseguiu a permissão 

episcopal para ampliar a dimensão da Toca de Assis e moldar a fraternidade nos 

parâmetros de uma Comunidade de Vida, criando assim o Instituto, o carisma e as 

normas para a vida em comunhão, as quais deveriam seguir os três votos evangélicos de 

consagração, isto é, a pobreza, a castidade e a caridade. 

Quando questionado sobre o porquê do nome Toca de Assis, Roberto responde: 

 

"O feliz pai Francisco e seus filhos viviam em comum oração e silêncio, num 

lugar perto de Assis, chamado Rivotorto, onde encontraram uma toca ou uma 

cabana abandonada, era tão apertada que ali mal podiam sentar ou repousar. 

E muitas vezes não tendo pão comiam rabanetes que mendigavam. Lá se 

escondiam das chuvas. Após três anos de profunda vivência de amor e 

fraternidade, este lugar foi transformado em um local de acolhimento dos 

pobres e leprosos." (Legenda dos Três companheiros, 13). Vimos que São 

Francisco vivia em uma pequena toca (cabana) com seus seguidores, local 

aonde mais tarde vieram a cuidar dos pobres e leprosos. Portanto, "Toca" é o 

lugar que o coração de cada membro da Fraternidade acolherá os pobres 

irmãos de rua, o lugar onde eles encontrarão o amor de Deus por serem 

amados e acolhidos. Onde está a Toca está o pobre e onde está o pobre está a 

Toca, unindo os pobres à Eucaristia de Nosso Deus! (Entrevista concedida a 

Canção Nova, 2007). 

 

O primeiro ritual de consagração aconteceu exatamente no dia da primeira missa 

do Instituto. Em 3 de dezembro de 1995, os cofundadores Rogério, Celso e Valmir 

receberam os votos temporários e passaram a atender, respectivamente, pelo nome de 

Irmão Rafael do Sagrado Coração, Irmão Fratello do Rei Jesus e Irmão Alegria da 

Eterna Jerusalém. Mesmo com a consagração, esses irmãos continuaram morando em 

suas casas e mantiveram o uso da calça e da camisa marrom no dia-a-dia. Alguns anos 
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mais tarde, Roberto solicitou ao seu superior a permissão para que eles pudessem usar o 

hábito marrom, semelhante à de São Francisco de Assis.  

A primeira casa fraterna feminina, nomeada como Sacramento de Amor, foi 

inaugurada no dia 11 de fevereiro de 1996 em Campinas. Nesta casa foram morar as 

primeiras jovens consagradas: Andrea Benedita Rodrigues da Silva, Mariana Helena da 

Silva, Meri Elen e Raquel de Lourdes Martins. Elas então passaram a atender, 

respectivamente, pelos nomes Irmã Andréas Maria da Santíssima Trindade, Irmã 

Mariana de Jesus Sacramentado, Irmã Teca e Irmã Raquel do Imaculado Coração de 

Maria 
25

.  

Anos mais tarde, em 1 de maio de 1997, foi fundada, por intermédio da Secretaria 

Marta de Campinas, a casa fraterna Bendita Árvore da Cruz, localizada no bairro Vila 

Marieta, em Campinas. Essa primeira casa fraterna 
26

 dos irmãos consagrados surgiu da 

necessidade de ter um ponto de apoio para que os sofredores de rua atendidos nas 

pastorais tivessem a oportunidade de tomar banho e de se alimentar com maior 

frequência. Inicialmente não estava previsto o acolhimento dos mesmos, todavia, era 

comum encontrar alguns sofredores de rua em estado de enfermidade avançado. A 

partir desse fato, não demorou para que pessoas fossem levadas para a casa para 

receberem um cuidado diário. Com o passar do tempo, a demanda foi aumentando e a 

casa Bendita Árvore da Cruz não comportava mais os irmãos consagrados e os 

acolhidos. Perante a essa situação, Roberto Lettieri, que já era padre, solicitou a ajuda 

de algumas pessoas simpáticas ao movimento para conseguir alugar uma residência, a 

qual foi chamada inicialmente de casa fraterna São José  
27

, hoje conhecida como Casa 

Mãe. Atualmente a casa Bendita Árvore da Cruz ainda existe, porém, localiza-se na 

cidade de Cotia, interior de São Paulo. Por ser exclusiva para a vida contemplativa - 

portanto, não acolhe sofredores de rua - os irmãos consagrados que lá residem revezam-

se na adoração contínua a Jesus Eucarístico.  

Segundo dados da revista “Toca para a Igreja” (edição de fevereiro 2011), o nome 

“Bendita Árvore da Cruz” foi dado pelo fundador e remete às origens da fraternidade, 

que tem como carisma a intercessão pelos sacerdotes. Em tal revista é possível ler: 

 

                                                 
25

  No presente momento, coincidentemente com a primeira casa fraterna masculina, esta casa fraterna é 

também de Vida Contemplativa e as jovens Raquel e Meri Elen abandonaram a vida religiosa e hoje em 

dia são apenas leigas da fraternidade. 
26

 Adiante abordarei mais detidamente sobre as casas fraternas da Toca de Assis.  
27

 O endereço da Casa Mãe é: Rua Alferes Raimundo, n° 116, bairro Vila Industrial, Campinas/SP. 
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“A Árvore da Vida, ó Senhor, é Vossa Cruz” (1ª antífona do Ofício das 

Leituras, Domingo 1ª semana do saltério). Com a fundação do Instituto dos 

Filhos da Pobreza, com sede em Campinas e a abertura de outras casas, este 

nome das origens ficou reservado à casa contemplativa de adoração e 

intercessão pelos sacerdotes. A inspiração desta forma de apostolado surgiu 

na Quinta-Feira Santa do ano de 2000 através de Orlando Santos Oliveira, 

logo foi desejada por outros, confirmada pelo Padre Fundador e concretizada 

no dia 12 de outubro de 2006, na cidade de Cotia-SP, com a formação da 1ª 

comunidade de nove irmãos e, sobretudo com a entronização do Santíssimo 

Sacramento. A Bendita Árvore da Cruz é um ramo de vida Contemplativa 

masculina da Toca de Assis, inserida no Instituto Filhos da Pobreza do 

Santíssimo Sacramento, na qual se rege além das Constituições do Instituto 

também por um Estatuto Próprio aprovado em Capítulo Geral. “Mesmo 

sendo o Instituto predominantemente ativo, este ramo devido a sua identidade 

contemplativa, acolhe vocações que tem o chamado específico a uma 

disciplina claustral, para favorecer o crescimento na espiritualidade comum, 

conservar o espírito genuíno do Instituto, encarnando-o numa dimensão 

unicamente contemplativa” (Art. 1 Estatuto de Vida Contemplativa) (Toca 

para Igreja, 2011, p.07). 

 

Entre os dias 4 e 7 de outubro do ano de 2007 aconteceu na Canção Nova o 13º 

Tocão 
28

, evento que teve como tema “Na alegria de Francisco, do altar de Deus ao altar 

dos pobres”.  Na ocasião, Pe. Roberto concedeu uma entrevista para a rede de televisão 

católica e contou um pouco da sua trajetória de vida e sobre a fundação da Toca de 

Assis. Logo no início da entrevista consta a chamada: “De apaixonado torcedor da 

'Gaviões da Fiel' para fundador de um Instituto de Vida Consagrada. Esta é a trajetória 

do Pe. Roberto Lettieri, mais conhecido como ‘padre Roberto da Toca de Assis’. Ele 

que antes não perdia um clássico Santos x Corinthians por nada no mundo, hoje prega 

encontros no Brasil e exterior nos finais de semana e lidera um grupo de mais de mil 

consagrados celibatários, numa rotina de três horas diárias de adoração ao Santíssimo 

Sacramento e doação integral a moradores de rua”.  

Nesta entrevista fica claro que a Toca de Assis chama a atenção de todos pelas 

vestes marrons, cabelo em estilo franciscano e a alegria dos religiosos. Ressaltou-se 

                                                 
28

 O Tocão era um encontro anual na Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), de comemoração do 

aniversário da fraternidade durante três a quatro dias de atividades como missas, adoração, pregações 

ministradas pelo Pe. Roberto, rituais de cura e libertação e atividades lúdicas e teatrais organizadas pelos 

próprios toqueiros. Cada ano elegia-se um tema relacionado à vivência e história da fraternidade para ser 

abordado no encontro. O último Tocão foi no ano de 2008, ano anterior ao afastamento do padre das suas 

funções como fundador.  
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também que ela é uma entidade reconhecida pela Arquidiocese de Campinas (SP) como 

um Instituto de Vida Consagrada de Direito Diocesano. O Tocão era um encontro anual 

muito esperado pelos religiosos, pois reunia uma considerável parcela de membros de 

todo o Instituto. Sendo assim, era uma oportunidade de reencontrar aqueles que foram 

morar em missões espalhadas por diversos cantos do país e do mundo.  

Ainda na entrevista, Pe. Roberto Lettieri alegou que era um jovem como muitos 

outros, porém acentuou que drogas e bebidas nunca fizeram parte da sua trajetória. Sua 

vida até então se resumia ao trabalho, futebol, estudos, amizades e muitas viagens com a 

torcida organizada “Gaviões da Fiel”. Sobre a descoberta da sua vocação, ele disse:  

 

Minha vocação partiu da experiência com alguns amigos no futebol. Era 

muita correria atrás de mim, minha agenda era lotada. Um dos goleiros, que 

jogava futebol de salão e se chamava Leonardo (o Espartacus), convidou-me 

para fazer um encontro de jovens. Eu disse a ele que não iria a esse encontro 

de jeito nenhum; primeiro, porque era final de semana; segundo, porque 

havia um jogo Corinthians x Santos no Morumbi e eu não podia perdê-lo. E 

outra realidade é que eu tinha, naquele sábado, uma partida de futebol de 

salão e não podia deixar de ir. Mas ele insistiu tanto que acabei indo a esse 

encontro. Foi nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 1983. Foi nesse evento que 

eu tive o meu encontro com Jesus Sacramentado no tabernáculo. Nesse dia 

18 de setembro minha vida mudou totalmente (Entrevista concedida a 

Canção Nova, 2007). 

  

Ao ser questionado sobre como surgiu o carisma da Toca de Assis, ele foi incisivo 

ao ressaltar que a Toca nasceu quando ele ainda era um estudante de Teologia, mais 

precisamente, em seu segundo ano de faculdade. Para ele, Deus já havia plantado em 

seu coração a semente do amor ao povo de rua muito anteriormente, já que, desde os 

tempos em que participava da Gaviões da Fiel, era latente esse desejo de cuidar deles: 

 
Quando saíamos do Morumbi, pegávamos os biscoitos do povo para dar aos 

pobres. Íamos a uma pastelaria, que havia na Praça da Sé, na cidade de São 

Paulo (SP), pegávamos um monte de pastéis, não pagávamos e os dávamos 

aos pobres no meio da rua, tipo 'Robin Hood' disfarçados [Robin Hood é um 

herói mítico inglês, um fora-da-lei que roubava dos ricos para dar aos 

pobres]. Quando faltavam dois anos para minha ordenação, alguns jovens 

começaram a viver a experiência com o povo de rua, aí nasceu a Toca. No 

amor a Deus Sacramento, nós O adorávamos com a igreja de portas fechadas, 

porque no curso de Teologia não tínhamos muito acesso para a adoração. 
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Assim vieram os irmãos Rafael e Fratello, que foram os primeiros, depois o 

irmão Alegria, que está no céu, e o Rodrigo, que já saiu da comunidade e 

hoje é um leigo. Vieram também as irmãs Mariana, Andréia e a Raquel, que 

hoje é leiga. Foi esse o grupo de irmãos que formaram a Toca de Assis 

(Entrevista concedida a Canção Nova, 2007). 

 

 

O fundador, que comumente falava que “a rua é a nossa faculdade”, deixa claro 

em sua fala acima que o único formador dos toqueiros é Deus por meio do sacramento, 

e por conta disso rejeitava veementemente qualquer tipo de estudo formal que levaria a 

racionalização da fé e da vocação que eles viviam. Portella (2009) postula que a Toca de 

Assis vive em um dossel sagrado e assim quase tudo possui uma causa oculta ou 

revelada, e o saber acadêmico para o padre é algo venenoso a alma por incutir a visão 

racional e empírica do mundo. Logo, a razão é maléfica principalmente sem Deus e se 

posiciona inversamente contrária ao mistério sagrado divino. 

 

1.2 – Tornando-se toqueiro e toqueira 

 

Seguindo uma base neofranciscana, não é raro encontrar membros da Toca de 

Assis trajando um hábito marrom até os pés e andando descalços pelas ruas de muitas 

cidades. Após os votos definitivos, os homens tonsuram o cabelo em um corte que 

remete a coroa de espinhos de Jesus. As mulheres também cortam os cabelos, porém, 

passam a usar um longo véu marrom. Antigamente era exigido que elas também 

cortassem os cabelos semelhantes aos dos rapazes, no entanto, segundo relatos, era 

comum as acolhidas nas casas fraternas confundirem as irmãs com os irmãos e se 

recusarem a ser cuidadas por elas, o que dificultava a convivência em tal ambiente. Com 

isso, atualmente não é mais obrigatório que as religiosas mantenham os cabelos 

curtíssimos e masculinizados. Sendo assim, eles inscrevem no próprio corpo símbolos 

que acreditam remeter a santidade e a pureza. Essa atitude pode ser vista como o 

sagrado vivido com o corpo, onde o mesmo expressa a fé e a experiência de renúncia 

total dos toqueiros e das toqueiras. A respeito desta reutilização de formas estéticas que 

remetem ao passado da Igreja, Pe. Roberto Lettieri considera que:  

 

Nosso hábito não é propriamente franciscano. O capuz é próprio de todas as 

ordens medievais mendicantes. Usamos um pano mais simples e com dois 

tons de marrom (Entrevista concedida a Canção Nova, 2007).  
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Para alcançar o posto de “irmão” ou “irmã” 
29

, não é nada simples. O caminho até 

a consagração é perpassado por várias etapas e, segundo relatos da Ir. M. G., para casar 

com Cristo, o caminho a percorrer é bem longo e demanda paciência 
30

.  

Em um dos vários blogs que a Toca de Assis possui 
31

, chamado “Toca 

Vocacional Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento”, encontra-se um pequeno 

“manual” para aqueles interessados em seguir a vida religiosa. Interessante notar que o 

início dessa espécie de sumário é repleto de questionamentos que, segundo relatos, são 

comuns aos que “sentem o chamado de Deus”: 

 

Como discernir se tenho um chamado a esse carisma? Como saber se é isso 

mesmo que Deus quer? Se é um chamado ou apenas uma admiração? Nosso 

Instituto dispõe do SAV (Serviço de Animação Vocacional) para animar e 

acompanhar as jovens que sentem a inquietude vocacional no coração, e 

desejam melhor discernir se esta é a vontade de Deus, e que passos dar à 

partir de então. A jovem que desejar fazer essa caminhada conosco, deverá 

ter de 16 a 35 anos, ser solteira (e sem filhos), sentir um apelo ou 

inquietude em seu coração e estar engajada em algum movimento ou pastoral 

em sua paróquia; então deverá preencher o cadastro vocacional via internet 

ou pessoalmente com as irmãs do SAV, (as maiores de 35 ficam sujeitas à 

orientação particular por meio das Animadoras Vocacionais e aprovação do 

Conselho Geral do Instituto). Para ser admitida a jovem deverá ter completos 

os 18 anos e ter concluído o ensino médio. O acompanhamento se dá ao 

longo de dois anos de caminhada externa, com encontros formativos, retiros 

espirituais, experiências nas casas, experiência de pastoral de rua e de vida 

fraterna, sempre auxiliada por uma irmã do SAV, que estará em contato e 

acompanhando as partilhas de coração. Ao término desse período, a jovem 

pode ser chamada a uma caminhada interna, sendo admitida ao aspirantado 

do Instituto (Disponível em 

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/p/vocacional.html. Acesso em 22 

de fevereiro de 2012). 

 

 

                                                 
29

 Nome dado ao adepto que passa pelo rito de passagem da consagração e faz os votos perpétuos de 

pobreza, castidade e caridade. 
30

 Por estratégia de escrita optei por subtrair o nome dos religiosos que ainda fazem parte do Instituto 

Religioso e coloquei apenas as suas iniciais. Os nomes que aparecem são de religiosos que não fazem 

mais parte da Toca de Assis ou de leigos. 
31

 Além do blog Toca Vocacional Irmãs, a Toca de Assis alimenta outros blogs como, por exemplo, Toca 

Equador, Toca para Leigos, Toca Vocacional Irmãos, Vocacional Irmãos Equador, Toca de Assis Leigos 

e Toca de Assis. 

http://tocadeassis.org.br/vocacao
http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/p/vocacional.html
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Dessa maneira, para ser aceito como toqueiro ou toqueira, deve-se passar pelas 

mais diversas provações durante aproximadamente cinco anos consecutivos. Este 

período corresponde a um ano como aspirante, dois anos como postulado, dois anos 

como noviço, para, enfim, atingir a condição de consagrado. Neste momento final, o 

consagrado conclui o rito de passagem (Van Gennep, 1978), a partir do qual assume 

outra identidade, passando a negar a identidade passada, ou seja, segundo eles, “morre-

se para o mundo e nasce para Cristo” 
32

. Ao finalizar todo esse processo, o nome de 

batismo é esquecido e o consagrado passa a atender por um novo nome, dito pelo 

Espírito Santo em oração, sugerido por seu guardião ou pelos companheiros do 

noviciado, já que até a essa etapa o consagrado ou a consagrada ainda usa o seu nome 

de batismo 
33

. Na maioria das vezes o nome remete a questões espirituais ou nomes 

bíblicos 
34

. Portella (2007) salienta que essa é uma aproximação do movimento com 

práticas primitivas e pré-conciliares das ordens religiosas, mas também pode ser 

pensado como uma desconstrução e construção de uma nova identidade. Apaga-se a 

identidade anterior à vida consagrada e assume-se uma nova vida.  

Na Revista Toca de Assis de maio de 2012 foi divulgado um texto escrito pela Ir. 

M. A. sobre a vida consagrada. Ela afirma que a vida consagrada originou-se nos 

primeiros séculos da Igreja Católica, através da necessidade de homens e mulheres de 

viverem de maneira mais radical a fé que professavam. Em seu ponto de vista, ser 

religioso é um caminho de “fuga” para o deserto interior, a fim de encontrar maior 

intimidade com Deus por meio da oração, penitência e o que ela categorizou de “viver 

seu batismo na radicalidade”. Logo, para esta religiosa, o primeiro grande motivador 

para seguir a vida consagrada é a vontade de “fugir do mundo” para dedicar-se 

plenamente àquele que motivou tal escolha. Sobre a vivência desta consagração na Toca 

de Assis, ela pondera: 

 

Com sinal visível dessa consagração religiosa e em testemunho de pobreza 

(cf. CDC cân. 699), as Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento usam o 

hábito religioso. Ele é longo e de cor marrom (lembrando a cor da terra e a 

                                                 
32

  Ouvi esta frase de uma toqueira durante a realização de um pré-campo para a elaboração deste projeto. 
33

  Nome dado a pessoa responsável por cada casa da Toca de Assis. 
34

 Cito o exemplo do guardião da casa fraterna São Pio em Fortaleza – CE. “Meu nome é João Paulo, 

tenho 26 anos, sou natural de Limeira, interior de São Paulo, vindo de uma família pobre, pai e mãe 

separados. Nasci dia 13 de maio de 1981, dia em que o papa João Paulo II recebeu o tiro no  atentado em 

plena praça de São Pedro e por isso fui batizado com o seu nome 'João Paulo', vindo a mudar na  

consagração para Irmão Kefas Maria da Misericórdia de Deus Cáritas, que significa pedra ou Pedro, uns 

dos doze apóstolos de Jesus (Disponível em www.tocadeassis.org.br, acesso em 10 de julho de 2009). 

http://www.tocadeassis.org.br/
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simplicidade evangélica vivida por São Francisco de Assis), com cordão na 

cintura com três nós (lembrando que devemos ter os rins cingidos pelos votos 

evangélicos de pobreza, castidade e obediência). Usam a cruz de madeira no 

pescoço que está gravado o nosso emblema (o qual expressa a nossa 

espiritualidade, mostra que nascemos do Coração de Jesus Sacramentado e, 

alimentadas por Ele, queremos nos configurar à sua pobreza Eucarística), e 

véu marrom escuro (sinal do nosso esponsalício – escondida do mundo para 

ser vista somente por Deus). “Seu hábito pobre indicava onde ajuntava suas 

riquezas” II Cel 55, 9. (Revista Toca de Assis, 2012, p. 5). 

 

Mesmo sendo reconhecido facilmente nas grandes cidades por seu modo peculiar 

de se vestir, cada etapa da formação do jovem aspirante a toqueiro é marcada por uma 

fase de transição em suas vestimentas. E, como estamos falando desse simbolismo 

inscrito no próprio corpo, faz-se necessário uma atenção mais detida entre as diferenças 

e o seu significado para cada uma delas. 

 Como consta no “manual”, a primeira etapa é o acompanhamento vocacional 

externo, também conhecido como vocacionado externo. Nesta etapa, os interessados em 

seguir a vida religiosa fazem um acompanhamento mensal, seja por encontros 

presenciais, por e-mail, por troca de mensagens telefônicas, enfim, através de qualquer 

meio que possibilite uma troca mútua a fim de ajudar no processo de discernimento 

vocacional, que, segundo os religiosos, na maioria das vezes precisa ser bem 

amadurecido. A Ir. M. J. pondera que “o Senhor sabe conduzir seus eleitos e vai 

respondendo todas as interrogações do seu coração. Só na caminhada e em espírito de 

oração que o Senhor conduzirá as inúmeras dúvidas de cada um”.  

Segundo dados históricos disponibilizados em blogs da Toca de Assis, o primeiro 

retiro vocacional aconteceu em 1997, ou seja, três anos após a fundação da fraternidade. 

Os religiosos relatam que era grande a procura e interesse de jovens por essa “nova 

forma de vida” e, por isso, foi necessário organizar um evento maior para atender à 

demanda da época. Os religiosos, sobretudo aqueles que estão há mais de quinze anos 

no instituto religioso, comumente enfatizam que na época de suas respectivas admissões 

não era necessário “muita coisa para virar toqueiro”. Fazia-se o retiro vocacional e na 

mesma semana já era possível morar na casa fraterna. Atualmente tal procedimento é 

mais burocratizado e é feito através de um longo acompanhamento com os 

vocacionados até o passo final, que é a admissão na Toca de Assis.  
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Na cidade de Santos – SP, tive a oportunidade de conhecer uma vocacionada que 

me relatou não ter interesse em seguir a vida religiosa, mas que o acompanhamento 

vocacional com as irmãs lhe ajudou a ser uma pessoa melhor e a resolver com mais 

sabedoria os problemas pessoais. Ela ainda ressaltou a importância da amizade 

construída e consolidada com tantas partilhas que são realizadas. Nota-se que as 

religiosas atuam como conselheiras para muitas jovens. O foco dessa intensa troca de 

experiências não é só a vocação religiosa, mas também a vocação laical, já que muitos 

se tornam leigos da fraternidade, quando não se encontram na vocação religiosa. No 

retiro para leigos que participei em 2012 na cidade de Campinas, conversei com uma 

garota que estava no final do primeiro ano de vocacionado e que, diferente da anterior, 

tem um interesse latente em seguir até a consagração. Ela relatou que a partir do 

momento que entrou nesta etapa, automaticamente passou a cobrar uma mudança em 

seu próprio comportamento e na maneira de se vestir: “hoje eu não uso mais shorts e 

muito menos saia. E mesmo não sendo obrigatório, também já cortei o cabelo curto para 

ir me desapegando dele o quanto antes” (Relato concedido em 11 de fevereiro de 2012). 

Como nesta etapa há apenas um acompanhamento externo, a pessoa segue sua 

vida normalmente e a fraternidade não exige nenhuma mudança de vestimenta ou 

comportamental, todavia, é comum que os vocacionados usem o conhecido cordão 

franciscano TAU 
35

 ou uma cruz. Apenas após fazer este acompanhamento externo, cuja 

duração é de até dois anos, é que o vocacionado interno pode ser realizado. Ainda no 

acompanhamento externo, é bastante recorrente a participação desses jovens em Retiros 

Vocacionais programados para ocorrer duas ou três vezes por ano. O objetivo do retiro é 

proporcionar uma formação espiritual em grupo e selecionar os religiosos que já 

apresentam maturidade vocacional para continuar o caminho da consagração. 

Diferente de anos atrás, momento em que os toqueiros mal podiam ligar para suas 

famílias, atualmente a maioria dos religiosos possuem contas em redes sociais virtuais, 

                                                 
35

 TAU é um emblema bíblico que no alfabeto romano corresponde a letra T que significa escolhido por 

Deus. Em geral o TAU é pendurado no pescoço por um cordão com três nós, que são os três conselhos 

evangélicos: obediência, pobreza e castidade. O TAU é a convergência da linha vertical e horizontal, que 

significa o encontro entre o céu e a terra, ou seja, o divino e o humano. De acordo com Frei Vitório 

Mazzuco, o TAU franciscano representa “Verdade, Palavra, Luz, Poder e Força da mente direcionada 

para um grande bem. Significa lutar e discernir o verdadeiro e o falso. É curar e vivificar. É eliminar o 

erro, a mentira e todo o elemento discordante que nega a paz. É unidade e reconciliação. Francisco de 

Assis está penetrado e iluminado, apaixonado e informado pela Palavra de Deus, a Palavra da Verdade. É 

um batalhador incansável da Paz, o Profeta da Harmonia e Simplicidade. É a encarnação do 

discernimento: pobre no material, vencedor espiritual. Marcou-se com este sinal da luz, vida e sabedoria” 

(Disponível em http://www.franciscanos.org.br Acesso em 10 de março de 2012). 

 

http://www.franciscanos.org.br/
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como o Facebook. Os vocacionados externos acrescentam em seu nome virtual as siglas 

“Voc” (de vocacionado) e “Fpss” (de Filho (a) da Pobreza do Santíssimo Sacramento). 

Os vocacionados também podem fazer um período curto de experiência em alguma casa 

fraterna para acompanhar de perto a rotina diária e o como o carisma é posto em 

prática.  

Em 2013, logo após um retiro vocacional em Cotia, alguns jovens foram 

convidados a permanecerem por uma semana na Casa São José. O vocacionado Gilvan 

postou em sua página do Facebook um pouco de como foi a sua experiência particular: 

 

Gilvan Silva Voc Fpss: Sem palavras para descrever o que passei em seis 

dias nessa casa mais que abençoada, a Casa Mãe - Toca de Assis só tem a me 

ensinar com os religiosos que lá moram. Dei muitas risadas, mas também não 

deixei de aprender o atendimento aos pobres. Com o Ir. F. rezando o Santo 

terço nas ruas, Ir. J. sobre música, Frei B. ensinando a fazer trabalho (...), Ir. 

T. aprendendo a cozinhar, Ir. X. sempre rindo aprendi a ser alegre, Ir. R. o 

cuidado com os pobres, o zelo com cada um, Ir. B. (guardião) só 

agradecimentos, pois ele me acolheu com muito carinho, aprendi a ter 

responsabilidades. Pastoral de Rua em frente à Basílica Nossa Senhora do 

Carmo, onde tudo começou, aprendi o valor de uma amizade e de uma mão 

amiga. Agradeço a Deus e ao Ir I. por ter me proporcionado essa chance de 

participar mais ativamente do carisma dessa grande fraternidade FPSS 

(Postado no dia 08 de maio de 2013). 

 

Antigamente, no vocacionado interno os homens usavam uma calça e uma blusa 

marrom, geralmente de fabricação própria da Toca de Assis e com frases do Pe. Roberto 

Lettieri. A mais conhecida e divulgada é: “Jesus Sacramentado, nosso Deus amado”. Já 

as mulheres usavam essa mesma camisa marrom, porém com uma saia longa também 

marrom (vide imagem abaixo). Hoje essas camisas foram trocadas por blusas sem 

nenhum dizer, mas as saias longas e a calça continuam vigentes para os vocacionados 

internos. 
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Divulgação Toca de Assis – disponível em www.tocadeassis.org.br 

 

Nas duas imagens superiores é possível ver a vestimenta do passado e na imagem 

abaixo das mesmas, a qual fora feita durante a admissão de novas vocacionadas ao 

Instituto Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, a vestimenta recente (de maio 

de 2013). No blog Toca Vocacional Irmãs é possível ler o seguinte texto 
36

: 

 

Aspirar à vida religiosa é lançar-se ao infinito amor que se deixa encontrar. É 

mais um passo para o amadurecimento vocacional. O Espírito Santo que 

suscita aos corações esta vocação impulsiona a uma resposta concreta e 

verdadeira de vida e oração, através de uma experiência do Deus revelado em 

Jesus Cristo. Esta experiência só é possível se há a busca verdadeira e 

incansável deste Deus que se deixa encontrar: “Procurai e achareis; batei e 

vos será aberto; pedi e recebereis” (Mt 7, 7-12). O Instituto das Filhas da 

Pobreza do Santíssimo Sacramento celebra com alegria a entrada de 10 

vocacionadas que responderam a este convite de Jesus: “Vinde e Vede”. Esta 

                                                 
36

 Sítio eletrônico: http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br  

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/
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gratuidade do Sim e da livre aceitação ao chamado de Deus a exemplo da 

Virgem Maria, adquire seu pleno significado mediante a vivência do 

Evangelho. Esta vivência provoca na vida consagrada o testemunho fiel e 

concreto a ser dado através da experiência com Deus e os irmãos. Estes 

valores são centrais e de caráter único para a igreja e o mundo. Este primeiro 

passo que estas vocacionadas deram ao ingressarem no Instituto, reforça o 

apelo que Jesus plasmou na vida: trabalhar para que o reino de Deus seja 

infundido na terra. Este talvez seja um dos maiores desafios em meio ao 

caminho da vida religiosa: dar voz à vontade de Deus em meio ao barulho do 

mundo. Estas jovens deixaram “lá fora” a vida antiga, propostas de 

realizações, carreiras, estabilidades e família. Mas a realidade que se encontra 

dentro de uma vida doada a Deus e aos irmãos é uma realidade que 

transcende a valorização do racional. Como diz-nos São Alberto Magno: “A 

mais nobre força do ser humano é a razão; a mais alta meta da razão é o 

conhecimento de Deus”. Esta experiência do aspirantado é a fase em que se 

vive o experimentar e o permanecer com Jesus, tomá-lo como o princípio e o 

fim, conhecendo-o e convivendo com Jesus através da oração, da meditação e 

da busca diária pela novidade de Deus. Este experimentar fundamenta-se no 

contato com a palavra de Deus, na adoração ao santíssimo, na Santa Missa e 

na vivência comunitária. Assim, aspirar é perceber-se em tudo, necessitado 

de Deus e sabendo disso, permanecer e caminhar junto Dele. (Disponível em 

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-04-

22T13:18:00-03:00&max-results=1. Acesso em 03 de setembro de 2012). 

 

A segunda fase é o aspirantado e as vestes se igualam para ambos os sexos. Usa-

se uma espécie de bata, com mangas longas e na cor marrom, a qual é colocada sob a 

camiseta e a saia longa. Esta bata não tem capuz e é chamada mini-hábito, e o TAU 

permanece no pescoço. É importante ressaltar que uma regra estabelecida pelo Pe. 

Roberto era que as mulheres deveriam cortar o cabelo bem curto, semelhante ao corte 

desde o vocacionado interno. Como já foi dito, esta regra foi abolida e hoje é comum 

ver, desde as vocacionadas até as consagradas, a predominância de cortes no estilo 

chanel. É evidente que as consagradas ficam constantemente com o véu cobrindo os 

cabelos, no entanto, foi constatado durante o trabalho de campo que, após a mudança, 

muitas delas deixaram o cabelo crescer um pouco. Por escolha própria e não por 

imposição, outras religiosas mantiveram o cabelo curtíssimo pela praticidade do 

cuidado diário.  

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-04-22T13:18:00-03:00&max-results=1
http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-04-22T13:18:00-03:00&max-results=1
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Um religioso relatou que a fase do aspirantado é o momento em que o jovem 

experimenta efetivamente o carisma e a espiritualidade toqueira, além de começar a 

exercer algumas funções que o acompanharão em toda sua trajetória de vida consagrada 

dentro do Instituto.  

 

 

Divulgação Toca de Assis – disponível em www.tocadeassis.org.br  

 

A terceira fase é o postulantado, etapa de dois anos conhecida pelo 

amadurecimento da vocação. No primeiro ano como postulante, os Filhos e as Filhas da 

Pobreza 
37

 permanecem com a mesma veste, acrescentando apenas o jingle, que é uma 

espécie de poncho com capuz, contudo, em formato retangular e com o comprimento 

abaixo dos joelhos. No ano de 2012 foi inaugurado um novo brasão para os Filhos da 

Pobreza, mas, anteriormente, o símbolo que hoje é atribuído as Filhas da Pobreza 

agregava ambos. É possível ver na imagem acima, uma inscrição no mini-hábito. Esta 

inscrição refere-se à parte do brasão e tem em sua composição uma cruz maior com 

outra cruz na parte superior, uma espada, uma lamparina e uma pena nas outras 

extremidades. No centro é possível ver a sigla JHS, que remete ao monograma de Cristo 

que significa “Iesus Hominun Salvator", ou seja, Jesus Salvador dos Homens, algo que 

revela simbolicamente o carisma da Toca de Assis pautado na constante adoração ao 

Cristo eucarístico. 

                                                 
37

 Segundo o site da Toca de Assis, o nome Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento significa: 

“FILHOS: Porque nascemos da adoração ao Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. DA POBREZA: Porque encontramos na pobreza do Filho de Deus, no altar, a alegria de sermos 

pobres e de servi-Lo pela perpétua adoração e em Sua presença nos pobres abandonados nas ruas. DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Porque alimentando-nos do Corpo de Cristo, queremos n’Ele, com Ele 

e por Ele consumir a nossa vida manifestando a santidade da Igreja” (Disponível em 

http://tocadeassis.org.br/instituto-dos-filhos-da-pobreza Acesso dia 12 de novembro de 2012). 

http://www.tocadeassis.org.br/
http://tocadeassis.org.br/instituto-dos-filhos-da-pobreza
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O jingle é muito significativo para os toqueiros, pois está diretamente relacionado 

com o mito de fundação da fraternidade. Segundo a Ir. T., logo no começo dos 

encontros na Praça do Carmo, um morador de rua pegou um cobertor velho, surrado e 

furado e o colocou no Pe. Roberto. Assim, criou-se o jingle e o nomeou como o manto 

dos pobres. Atualmente, o jingle foi abolido da vestimenta toqueira, pois ele passou a 

ser usado não só pelos postulantes, mas também pelos irmãos e irmãs consagrados. Com 

isso, chegou-se à conclusão que o hábito consagrado era mais importante que o “manto 

dos pobres”, logo, não deveria ser mais usado sob o hábito. Contudo, mesmo com a 

proibição, alguns irmãos consagrados insistem em usá-lo, seja pelo apego ao 

simbolismo que ele traz ou pelo aquecimento corporal que ele proporciona em lugares 

mais frios. 

A última etapa antes da consagração é o noviciado. No noviciado os Filhos e as 

Filhas da Pobreza trocam a vestimenta dividida em três partes – o mini-hábito, a blusa 

e a saia ou a calça – por um hábito muito semelhante à vestimenta do consagrado. 

Difere-se apenas pela cor, já que o hábito dos noviços é em toda sua totalidade marrom 

escuro acrescido também de um cordão sem nós amarrado na cintura, chamado cíngulo. 

As noviças diferem apenas pelo acréscimo do longo véu branco ao hábito. Elas usam 

uma aliança prata na mão direita, a qual simboliza o noivado com Jesus Cristo.  

O noviciado era uma etapa de apenas um ano, entretanto, atualmente são dois 

anos. Ele é considerado a etapa liminar para o toqueiro e também a que exige mais 

desprendimento e atenção, por ser o último passo para a consagração definitiva. Como 

veremos adiante, existem casas fraternas específicas para o noviciado conhecidas como 

sítios fraternos. A Ir. C. revelou que o noviciado é repleto de cursos, formações, 

partilhas frequentes entre os religiosos, e todos os noviços são acompanhados 

pessoalmente por um responsável, logo, a casa tem que ser mais afastada e sem muito 

movimento, exatamente para propiciar essa rotina de recolhimento bem particular. 

Segundo Portella (2009), em 2009 era possível ler no site da Toca de Assis algumas 

estatísticas que estimava aproximadamente duas mil pessoas, entre homens e mulheres, 

que eram consagradas, noviças, postulantes e aspirantes. Apenas em abril do ano de 

2008, por exemplo, foram admitidas 120 noviças, conforme a revista da fraternidade 

(n.59, p.4). 

Por fim, após dois anos de noviciado, chega-se à etapa da consagração. Além de 

mudarem de nome, os consagrados passam a ser chamados de irmãos ou irmãs, além de 

vestirem outro tipo de roupa. O hábito se difere dos demais por ter a frente da túnica em 
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um tom marrom mais escuro, enquanto que nas mangas e na parte de trás predomina um 

tom de marrom mais claro. Nas inúmeras imersões a campo, percebi que algumas 

religiosas consagradas usavam com demasiada frequência um hábito semelhante aos das 

noviças. Quando questionei o motivo pelo qual elas aderiam ao hábito da fase anterior, 

uma irmã foi incisiva ao dizer que é muito difícil manter em bom estado tal tipo de 

roupa bicolor. A cor do hábito exige uma regularidade em seu tingimento, pois o 

material feito em algodão e o seu uso frequente não absorve por muito tempo a cor 

característica. Todas as vezes que os hábitos são tingidos, é necessário descosturá-los 

por completo antes de enviar para uma costureira refazê-lo, fato que encarece ainda 

mais ainda a sua manutenção. Assim, o hábito monocromático é mais fácil de tingir e de 

mantê-lo apresentável. Portanto, atualmente é possível ver religiosas com os dois 

hábitos e o que difere as consagradas das noviças é a cor do véu e o nós no cíngulo. 

 O longo capuz continua a exercer a função de velar o rosto em momentos de 

oração, e também, remete ao saco daqueles que pedem esmolas nas ruas. A corda 

franciscana com os três nós, também conhecida como cíngulo, representa os três votos 

da fraternidade: a castidade, a pobreza e a obediência, e é exclusiva dos irmãos 

consagrados. Já a vestimenta das consagradas constitui-se em uma túnica marrom 

escuro; na cabeça um longo véu marrom que cobre toda a costa; o cíngulo com os três 

nós e a aliança, que passa para a mão esquerda, porém dourada, simbolizando o 

casamento com Jesus. 

Após os votos religiosos, os consagrados trocam o TAU pela cruz oficial da Toca 

de Assis. Esta cruz é semelhante àquela estampada no mini-hábito dos postulantes. 

Outra explicação para os símbolos são: a cruz remete a redenção do homem, a espada 

representa a prontidão ao martírio, a lamparina de azeite simboliza o vigiar em 

adoração, e por fim, em todo o seu entorno, temos os cachos de uva e o trigo, ambos 

elementos eucarísticos. 

Durante os primeiros cinco anos do religioso como consagrado, é realizada uma 

vez por ano uma cerimônia de renovação dos votos. Esta fase também é conhecida 

como juniorato e só após esses cinco anos que o consagrado realiza a profissão perpétua 

dos votos evangélicos.  

O hábito das religiosas de vida exclusivamente contemplativa, ou seja, as que 

vivem na clausura, também se difere das outras religiosas. O hábito é todo marrom, mas 

elas usam uma espécie de touca branca que emoldura todo o rosto e envolve o pescoço, 

chamado oficialmente de “limpel”, que quer dizer, pano de linho. O limpel fica por 
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baixo do véu marrom. E diferente das outras religiosas, elas também usam um longo 

terço amarrado no cíngulo.  

Em 2011, o blog “Toca Vocacional Irmãs” fez uma postagem com o título 

“Mudanças na Toca?”. No texto é possível ver que muitas pessoas que conhecem a 

fraternidade têm acompanhado todas as mudanças ocorridas, principalmente nos últimos 

anos, contudo o foco do post é a mudança no véu. Vejamos o texto: 

 

Apresentamos então a todos algo importante de nossa história... Há 15 anos 

quando iniciou nosso instituto, na primeira casa da comunidade fundante, as 

irmãs já usavam véu fechado. Ao decorrer da caminhada foi-se modificando 

véu e hábito... Porém sabemos que o essencial não está no vestir! Devido às 

necessidades das irmãs e para melhor desenvolver o nosso apostolado 

decidimos em comum acordo que novamente se fechasse o nosso véu, 

mantendo, porém nossas características próprias. As nossas irmãs de vida 

contemplativas, que vivem a renúncia do apostolado direto com os pobres, 

ainda mantém o véu aberto. A mudança do tecido, também foi decidido em 

vista de proporcionar a todas a melhor vivência deste carisma, em condições 

climáticas e saúde físicas tão diversos em nosso país! (Disponível em 

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/2011/07/mudancas-na-toca.html. 

Acesso dia 14 de novembro de 2012). 

 

Em todo esse percurso para se tornar um membro efetivo da fraternidade, 

observa-se que no cenário interno dessas novas comunidades católicas, o processo 

vigente é de uma reconstrução identitária pessoal. Como bem postulou Brenda Carranza 

e Cecília Loreto Mariz (2009), todo esse ritual de iniciação que perpassa o vocacionado, 

o postulantado, o noviciado, e enfim, a consagração, nos apresenta um processo de 

“controle das intenções dos candidatos que, submetidos pela obediência, renunciam à 

sua autonomia pessoal” (p.147). Assim é o processo no interior das comunidades de 

Aliança e a Toca de Assis acompanha o mesmo movimento, apesar das mudanças ao 

longo do tempo. 

 

http://tocavocacionalirmas.blogspot.com.br/2011/07/mudancas-na-toca.html
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Divulgação Toca de Assis – disponível em www.tocadeassis.org.br 

 

1.3 - A Casa Mãe: entre a Fraternidade e o Instituto 

 

A Casa São José – comumente chamada de Casa Mãe – é a primeira casa da Toca 

de Assis que, sob os cuidados dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, guarda 

grande parte da história da Fraternidade. No local também se situa a primeira capela da 

Toca de Assis, onde se instaurou a adoração perpétua da Fraternidade. Pe. Roberto 

morou na Casa Mãe ao longo de treze anos de vida fraterna e lá celebrou missas diárias 

durante todos esses anos até o seu afastamento. Apesar de não acolherem mais 

moradores de rua do sexo masculino, os religiosos que residem em tal local têm uma 

rotina diária bem intensa.  

Atualmente os toqueiros fazem um trabalho de atendimento aos moradores de rua 

da cidade de Campinas através de uma série de atividades realizadas durante a semana. 

A localização da Casa Mãe propicia que o local se constitua como um ponto de partida 

para as pastorais de rua, as quais que acontecem geralmente nas quartas-feiras em frente 

à Igreja do Carmo em Campinas.  

Na edição de julho de 2012 da Revista Toca de Assis é possível ler uma matéria na 

seção Toca em Ação sobre a história da Casa Mãe. O texto diz: 

 

No princípio, quando a Toca de Assis começou sua missão de adoração ao 

Santíssimo Sacramento e amor aos pobres abandonados de rua, houve uma 

casa, um lugar onde todos se reuniam, onde eram acolhidos nesta “toca”. 

Este lugar existe até hoje. Este lugar é a Casa Mãe! Situada no coração de 

Campinas (e no coração de cada Filho da Pobreza, de muitos pobres e leigos 

que passaram por ela), de fato, esta casa foi uma mãe que consolou muitos 

pobres aflitos que passaram ou moraram nela. No começo, não havia número 
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determinado de vagas para abrigar os irmãos de rua... Qualquer lugar era 

lugar para se aconchegar. Apesar da casa não ter um grande espaço físico, 

era como um coração de mãe: sempre cabia mais um. Ela parecia uma rua 

murada. Enfrentamos muitas dificuldades e desafios, mas “onde Cristo 

alimenta e é alimentado nada falta” (São Leão Magno); como a mãe consola 

o filho, assim a Casa Mãe trouxe esperança, alegria e fé aos seus filhos, os 

pobres. Muitos de nossos irmãos excluídos da sociedade voltaram à sua 

dignidade de filhos de Deus. Alguns voltaram para a família, outros para o 

emprego. Graças à misericórdia divina, foram inseridos na sociedade 

novamente. Outros foram inseridos no Reino dos Céus. Com efeito, muitas 

pessoas já receberam de alguma forma este consolo da Casa Mãe. Mas, a 

principal Pessoa que entrou aqui e permanece até hoje é Jesus 

Sacramentado. Aqui, o Augustíssimo Sacramento do Altar recebeu exaltação 

e reparação, através da plena participação do Sacrifício Eucarístico e seu 

prolongamento através da adoração. Hoje, após 17 anos continuamos a 

missão de consolar os pobres abandonados. Mas, agora, vamos ao encontro 

deles nas ruas da cidade e pelas praças (através das diversas pastorais e, 

também no dia-a-dia). Continuamos adorando o Santíssimo Sacramento, em 

reparação, consolando seu Sagrado Coração que tanto é ofendido pelos 

homens (Revista Toca de Assis, Julho de 2012, p. 07, grifos meus). 

 

A partir deste texto e, como veremos adiante, constata-se que há uma progressiva 

preocupação em ultrapassar as barreiras da caridade assistencialista e em contribuir para 

a superação da situação de miséria em que vivem aqueles que são atendidos pelas 

pastorais da Toca de Assis.  Se outrora os acolhiam sem uma preocupação prévia, hoje a 

Fraternidade segue uma nova orientação da Igreja Católica ante o agravamento dos 

problemas sociais, e busca ações que levam à mudança e não apenas ações paliativas e 

emergenciais. Em uma cartilha da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) é possível 

ler que “as pastorais sociais expressam a compaixão de Jesus e o amor de mãe, 

traduzindo-os numa ação social de promoção humana junto aos setores mais pobres da 

sociedade (CNBB, 2011, p. 19). Bem antes dessas orientações, o apóstolo Paulo – um 

dos grandes disseminadores do Cristianismo – já pregava a caridade enquanto virtude 

maior a ser alcançada. As virtudes teologais fé, esperança e caridade são qualidades que 

devem ser aprimoradas por aqueles que querem seguir os preceitos de Deus. E ele, em 

sua primeira carta aos Coríntios, termina o capítulo 13 dizendo: “Agora, portanto, 

permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor”. 
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No texto publicado na revista também é possível entender sobre a adoração 

perpétua ao Santíssimo Sacramento, a qual se dá desde a fundação da Casa Mãe. Já em 

um relato da Irmã M. A., averigua-se como a práticas destas adorações ocorreram nos 

primeiros anos da fraternidade e como atual a adoração é realizada por meio não só dos 

religiosos, mas também pelos leigos da Toca de Assis. Ela revela que: 

 

Tem a questão das adorações nas casas fraternas e já temos a experiência da 

Casa Mãe, que funciona bem há um tempo e está trazendo bons frutos. A 

referência para esta questão da adoração nas casas são os guardiões e é 

necessário ver com eles a disponibilidade, o melhor horário e a logística para 

a adoração acontecer. Eu peço também aos leigos que não façam distinção 

entre as casas fraternas, ou melhor, tem leigo que fala que não vai adorar na 

casa dos irmãos porque adora na casa das irmãs, e isso não pode acontecer. O 

santíssimo é o mesmo e nós todos somos Toca. Na Casa Mãe a experiência é 

muito positiva e tem sempre alguns casais regulares que vão todos os 

domingos para a adoração. Lá na Casa Mãe o Santíssimo fica exposto de seis 

horas da manhã até seis horas da tarde, finalizando com uma adoração 

fraterna e os leigos revezam no horário durante o dia, combinando entre si. 

Os religiosos também participam de acordo com os horários deles. É uma 

experiência muito boa, mas não se resume em só isso. Antigamente, no 

comecinho da Toca nós não tínhamos o “privilégio” de ter o Santíssimo nas 

casas e nós tínhamos uma experiência muito bonita de visitar Jesus nas 

igrejas que ele não era adorado, ficava abandonado, esquecido e sozinho. Isso 

com o tempo e com a “facilidade” de ter o nosso Senhor em nossas casas é 

importante não perder esse sentido da reparação do amor que Jesus tem por 

nós e que por muitas vezes se encontra abandonado em tantas igrejas. É 

importante alimentar essa sensibilidade de estar com ele onde quer que ele 

esteja, e não precisa necessariamente ser na casa da Toca, mas em qualquer 

lugar que ele esteja. É importante resgatarmos essa sensibilidade que está 

desde o comecinho da Toca que é ir de encontro ao Santíssimo onde quer que 

ele esteja (Ir. M, retiro de leigos, 2012). 

 

No ano de 2011, quando conheci a Casa Mãe pela primeira vez, fiquei perdida em 

meio a tantos cômodos e corredores. Na ocasião, a casa estava dividida entre inúmeros 

quartos e salas, sendo que em sua parte superior ficavam os acolhidos que gozavam de 

um melhor estado de saúde e não necessitavam de cuidados médicos, enquanto que na 

parte inferior ficavam os toqueiros. Atualmente a Casa Mãe não acolhe mais moradores 

de rua. A este respeito o Ir. G. disse que “nós não podemos ter acolhimentos na Casa 
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Mãe, pois a prefeitura exige algumas regularizações burocráticas e espaciais da casa. 

Sendo assim, lá é uma casa de apostolado onde se organiza as pastorais e os cenáculos 

marianos”. 

Com uma capela relativamente grande e uma cozinha muito bem equipada, é 

contínua a movimentação, seja de moradores de rua em busca de um prato de comida ou 

de moradores do entorno que fazem orações na capela. Para que os sofredores de rua 

utilizam o espaço, é preciso fazer um cadastro e marcar um horário prévio com os 

irmãos da Fraternidade. Não obstante, se a pessoa já se cadastrou em outra casa 

fraterna, é para lá que ela deve se dirigir no horário estabelecido pelos religiosos para 

tomar banho, para fazer as refeições ou apenas para cortar as unhas ou o cabelo. 

Segundo os toqueiros, além de terem frequentes problemas com os vizinhos (pela 

intensa movimentação que ocorre nas casas durante todo o dia), a prefeitura exigiu certa 

burocracia para o atendimento, fugindo do mero assistencialismo e criando laços e 

controle. Para os toqueiros, essa mudança de atitude melhorou muito a rotina diária 

deles, já que antes era muito comum a qualquer hora do dia alguém bater na porta em 

busca de algo. De acordo com eles, para ser atendido é preciso, portanto, ter 

compromisso e responsabilidade.  

A Casa Mãe possui um portfólio online que descreve como é esse atendimento 

feito ao morador de rua 
38

. O primeiro passo é o referenciamento. Neste momento os 

religiosos fazem um cadastro com dados pessoais dos moradores de rua, para 

posteriormente realizarem o acompanhamento pessoal com a ajuda de uma assistente 

social e de um técnico em psicopedagogia. O objetivo inicial é a promoção de um 

trabalho sócio-educativo de acordo com o Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU) 

de Campinas. Esse plano é um instrumento de observação, planejamento e 

acompanhamento de todas as ações realizadas com os usuários do serviço, ou seja, a 

equipe técnica elabora um plano específico e detalhado para cada beneficiário, e cria um 

laço entre ele e a Fraternidade. Especificamente na Casa Mãe, acontecem orientações 

individuais por meio do referenciamento (todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 17 

horas), com uma média mensal de oitenta atendimentos. 

Todo domingo é realizada na Casa Mãe a Pastoral Dominical. O objetivo desta 

pastoral é promover uma intensa convivência fraterna entre as pessoas que vivem nas 

ruas e os religiosos da fraternidade. Essa iniciativa tem o intuito catequético, visto que 

                                                 
38

 O portfólio online da Fraternidade Toca de Assis está hospedado no Kawek e o link de acesso é 

www.kawek.com.br/tocadeassiscasamae. 
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após o cadastro inicial, todos os participantes são convidados a fazer o 

acompanhamento sócio-educativo e evangelizador, o qual é promovido por meio de 

momentos de oração voltados para o resgate do sentido religioso e da conscientização 

do espaço da pessoa na sociedade. Assim, são oferecidos aos moradores de rua, 

alimentação, roupas limpas, momentos lúdicos (como filmes e jogos), além de uma 

atividade chamada de “partilha de coração”, momento em que as pessoas partilham suas 

respectivas histórias de vida, suas trajetórias até chegarem as ruas e as dificuldades 

encontradas no dia-a-dia. Assim, uma ação com princípio altruísta revela também que é 

necessário se submeter a determinadas normas e exigências pré-estabelecidas para 

receber o auxílio, caso contrário, pode-se sofrer retaliações. 

Toda quarta-feira a Casa Mãe também promove, às 19 horas, a famosa Pastoral 

do Carmo. Digo famosa, pois, como vimos anteriormente, a Praça do Carmo em 

Campinas é historicamente muito importante para a Toca de Assis, pois lá foi o lócus 

escolhido para as primeiras pastorais de rua da Fraternidade. Estrategicamente 

posicionada em frente à Basílica Nossa Senhora do Carmo, no coração da cidade de 

Campinas, esta pastoral prevê atividades lúdicas, com um momento inicial de louvor e 

animação, seguido por uma breve reflexão (cujo intuito é resgatar o sentido religioso 

entre os moradores de rua) e pela distribuição de alimentos para todos os presentes. De 

acordo com o portfólio da Casa Mãe, o número de abordagens mensais ultrapassa a 

marca de oitocentos.  

Na Revista Toca para a Igreja (de agosto de 2010), foi publicado um pequeno 

texto com um título bastante sugestivo. “Sem muros” retrata uma Toca de Assis anterior 

às mudanças dos últimos anos, que afirmava veementemente que “a rua é a nossa 

escola” e fazia desta rua uma extensão das casas fraternas. A fraternidade rotinizava o 

que DaMatta (1997) postulou em seu texto, quando aventa que a rua e a casa se 

reproduzem mutuamente devido à existência de espaços nas ruas que podem ser 

fechados ou apropriados por um grupo, tornando-se casa. O autor diz que “assim como 

a rua tem espaços de moradia e/ou de ocupação, a casa também tem seus espaços 

‘arruados’” (DaMatta, 1997, p.51). Neste sentido, veremos no texto abaixo como a Toca 

de Assis toma a rua como local de atuação direta da vocação individual de cada 

toqueiro. 

 

Onde? Avenida Benjamim Constant. Rua Doutor Quirino! Praça Bento 

Quirino? Praça do Carmo. “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
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Nome...” (Mt 18,20). São cinco, são nove, são quinze, são setenta e oito... 

São tantos! Tantas histórias que se cruzam nas nossas “tocas sem muros”. 

São passados conhecidos, presentes alcançados, futuros que dedilham 

esperança, “porque o amor de Deus foi derramado” (Rm 5,5) e continua a se 

derramar, em ressurreição, pelo Espírito Santo, também nas ruas. Nós nos 

encontramos “sem endereço”, mas com compromisso. Compromisso simples, 

de caminharmos juntos, de nos saudarmos pelas esquinas, de 

correspondermos ao sorriso, de nos reconhecermos e sermos reconhecidos 

pelo amor que temos uns pelos outros. Assim, de modo simples, sem enfeites, 

nos doamos. Como um copo de água fresca oferecida a quem tem sede; água 

que oferecida, é simultaneamente bebida; traduzindo a maior alegria em dar. 

E como os dois discípulos que caminhavam rumo à aldeia de Emaús, hoje, 

nas cidades, pelas ruas, viadutos e praças, nos surpreendemos com a 

Ressureição. Cristo Ressuscitado e ressuscitando, por vezes, se esconde. 

Onde? (Revista Toca para a Igreja, agosto de 2010, p.03). 

 

Tempos atrás a casa fraterna e a rua se misturavam, tanto que era comum ouvir 

de Pe. Roberto que “a Toca nasceu na rua e hoje é uma rua murada”, logo, lugar bem 

vindo para o acolhimento de todos os sofredores de rua. E a rua também era vista como 

um exímio lócus de atuação para aqueles que queriam viver uma vida inspirada nos 

ensinamentos de São Francisco de Assis, o santo que ia ao encontro dos leprosos nas 

ruas de Assis, na Itália. Atualmente, a Fraternidade que nasceu nas ruas de Campinas, se 

torna paulatinamente uma instituição da Igreja Católica, no seu sentido normativo. 

No dia 15 de maio de 2013 tive a oportunidade de participar da pastoral do 

Carmo. Em tal ocasião comemorou-se os 19 anos da fraternidade. Desde o dia 1 de 

maio de 2013, essa pastoral é transmitida ao vivo por meio de uma ferramenta do 

Twitter, conhecida como Twitcam 
39

, o que demonstra que a Toca de Assis está cada vez 

mais próxima dos avanços que a tecnologia pode proporcionar. Por ser uma pastoral 

comemorativa, o seu formato estava parcialmente diferente das pastorais corriqueiras. A 

praça foi decorada com mais de mil balões azuis e brancos e com uma imagem de Nossa 

Senhora de Fátima (de quase dois metros), a qual foi posicionada em um lugar de 

destaque, bem a frente da porta da igreja. Com isso, a suntuosidade da decoração 

chamava a atenção de todos que passavam pelo entorno, fato que propiciou a 

                                                 
39

 Twitcam é um serviço vinculado ao Twitter, que permite aos seus usuários enviarem vídeos ao vivo 

através de uma câmera conectada ao seu computador e funciona como se fosse um programa de televisão 

ao vivo, onde as pessoas podem interagir e participar "twittando" comentários sobre o vídeo publicado. 
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aglutinação de um relevante número de participantes (mais de duzentos), sobretudo no 

momento em que a refeição fora servida.  

Além dos balões e da imagem, várias cadeiras foram dispostas ao redor da praça, 

formando um semicírculo. Após a organização de todo o espaço para receber os 

moradores de rua, iniciou-se a animação com muitos cânticos, logo, muitos pessoas 

foram para o centro do semicírculo dançar, junto com o Ir. B. O momento de animação 

foi finalizado com uma antiga música de padre Marcelo que dizia em seu refrão: “oh 

enche-me espírito, oh enche-me espírito, oh enche-me espírito de Deus”, seguida pela 

fala do Ir. B.: 

 

Peça para o Espírito Santo descer sobre todos nós, pelos irmãos da Toca de 

Assis, religiosos e religiosas, pelos nossos irmãos, pelo padre, para que todos 

possam receber o dom do Espírito Santo nesta semana da unidade. Por isso, 

se você se sentir a vontade, dê a mão para o irmão que está ao seu lado e nós 

vamos fazer agora uma grande corrente de unidade, porque estamos unidos 

como filhos e filhas de Deus. Vamos cantar bem bonito como igreja para que 

o espírito possa nos encher essa noite. Como eu falava, a Toca de Assis fez 

dezenove anos e hoje estamos aqui comemorando no melhor lugar, porque 

foi aqui que a Toca nasceu aqui na Praça do Carmo e aqui é o melhor lugar 

que poderia ter para unidos, comemorarmos esses dezenove anos com vocês 

que são os motivos de estarmos aqui, o motivo da nossa luta, para guardar 

esse carisma. A sombra da Basílica do Carmo, e do Carmo por causa de 

Nossa Senhora e esse dia foi escolhido, esse 13 de maio, mas hoje é 15 de 

maio, porque estamos comemorando hoje para comemorar com vocês, mas 

estamos aqui reunidos  aos pés de Nossa Senhora para agradecer também por 

toda proteção materna da mãe de Deus. Nós não adoramos imagem, nós não 

estamos aqui para idolatrar nada, mas temos aqui a imagem de nossa mãe e 

falamos nossa mãe porque ela foi a mãe de Cristo e ele é a cabeça da igreja. E 

como cabeça da igreja e nós como corpo da igreja, membros da igreja temos 

uma mãe que não teve pecado. E unidos nesta noite, nós queremos cantar os 

louvores de Deus junto com Nossa Senhora. Nós não estamos louvando 

Nossa Senhora, ela está junto conosco louvando a Deus (Pastoral do Carmo 

em Campinas, 15 de maio de 2013). 

 

Especialmente em tal quarta-feira, invocou-se o Espírito Santo 

descomedidamente, pois no calendário católico, no domingo seguinte (referente ao dia 

19 de maio) comemorar-se-ia a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus 
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Cristo, já que o pentecostes é celebrado cinquenta dias após o domingo de páscoa. E 

após este momento efervescente de livre oração e reflexão, foi puxado um primeiro Pai 

Nosso, porém, como a maioria não rezou junto com os religiosos, pediu-se para que 

todos rezassem em coro novamente, seguido por uma Ave-Maria. Nessa ocasião, ficou 

evidente que boa parte dos presentes estava lá apenas para receber o alimento fornecido 

pelos toqueiros ao final do evento. Apenas poucos participavam ativamente das 

atividades religiosas propostas pelos irmãos. Quando questionei um religioso sobre a 

estratégia dos moradores de rua de se aproximarem apenas na hora da refeição, ele disse 

que “nós temos que fazer a nossa parte e cremos que se cada noite Deus tocar no 

coração de apenas um, já valeu a pena estarmos aqui. Nós estamos aqui para alimentar o 

corpo e a alma desses nossos irmãos”. Assim, mesmo tendo conhecimento dessa 

estratégia criada pelos moradores de rua, os irmãos não desanimam e permanecem com 

a pastoral do Carmo.  

Muitos moradores de rua, por participarem de várias pastorais promovidas pela 

fraternidade, já são conhecidos pelos religiosos e pelos leigos que eventualmente 

ajudam. Eles são tratados pelo nome, fato que reforça a cada encontro que tais pessoas 

são irmãos em Cristo, já que são todos filhos de Deus. Um morador de rua me chamou 

demasiada atenção. Mesmo com um problema na perna e fazendo o uso de muletas, ele 

permaneceu sentado no chão do semicírculo durante toda a pastoral. Na edição da 

Revista Toca para a Igreja de novembro de 2010, é possível ler em seu testemunho, 

como a sua trajetória de vida encontrou a Toca de Assis: 

 

Meu nome é Luís Fernando da Silva, tenho 35 anos e nasci em 02 de maio de 

1975 em São Paulo, no Brás. Só tenho uma irmã mais velha que tem 38 anos. 

Depois que meu pai e minha mãe morreram, eu andei pelo mundo. Sai de 

casa com 16 anos, vivi na calçada, na rua; mas nunca fui preso, nunca tentei 

me matar. Fui para Rondônia, Porto Velho, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Minas Gerais, e voltei para São Paulo. São 19 anos de rua, 19 anos 

“rodando esse globo”. Já tentei sair da rua, mas não dá. A vida na rua “é só 

por Deus”. Conheci a Toca em 1994, mas entrei pela primeira vez em 2007 

com a Ir. Paola, na Bom Samaritano. Fiz o retiro “De volta aos braços do 

Pai” e gostei muito, gostei da Palavra de Deus. Depois a Irmã Paola começou 

a me convencer pra ficar na Toca, aí eu fiquei quatro meses na casa do Ir. 

Fanuel, lembro até hoje. Eu era muito rebelde, meio revoltado... aí fui 

parando de brigar, me ajudou muito. Sinto muito orgulho e respeito muito os 

irmãos e as irmãs. Considero de coração. Se alguém fala alguma coisa na rua 
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eu defendo. Porque me ajudou, abriu as portas para mim. Sou Católico 

Apostólico Romano, sou batizado, fui coroinha de padre. Conheci um pouco 

da palavra de Deus. E também por vocês, pela Toca de Assis, mas quero 

conhecer mais ainda, evoluir. Meu tesouro é só Deus. Não lembro mais dos 

meus desejos, é muito tempo que passa nessa rua, agente perder até a noção. 

Só Deus para ajudar agente. Essa é a minha vida, fazer o quê? Eu sou feliz. 

Jesus vivia debaixo das árvores e eu vivo assim também. Eu sou feliz 

(Revista Toca para Igreja, novembro de 2010, p.06) 

 

É interessante notar nesse testemunho que muitas pessoas que vivem nas ruas 

estão nesta condição por escolha e não pela falta dela. Luís Fernando foi categórico ao 

dizer que, apesar das diversas dificuldades vividas em seu cotidiano, ele é feliz. Sua fala 

nos leva a pensar no homem portador de agência, que escolhe seu futuro e assume as 

consequências de tal escolha. E ainda vai além, ao comparar a sua simplicidade de vida 

com a mesma que Cristo levou enquanto homem, provando para todos que se os 

toqueiros vivem na simplicidade da vida fraterna e pela providência divina, ele também 

vive, porém a sua maneira.  

Também estava na programação desta pastoral de rua a coroação da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima por uma criança, filho de leigos da Toca de Assis. Diferente 

das outras músicas que foram entoadas pelo Ir. B., com auxílio do Ir. M. no violão, a 

coroação foi embalada pela gravação da música “Perfeito é quem te criou”, de autoria 

do grupo católico Vida Reluz. A criança estava vestida com uma túnica branca e com 

longas asas em suas costas, simbolizando um anjo. Enquanto ela coroava a imagem, foi 

possível ver a comoção dos presentes, que observavam atentamente todo o ritual. A 

união de vários fatores como, por exemplo, a criança vestida de anjo, a música bem alta 

com letra emotiva e a grande imagem da santa, proporcionaram o momento mais 

emotivo de toda a pastoral. E para finalizar o momento de oração, ao final da coroação o 

Ir. B. chamou Pe. Rogério para ir à frente e abençoar todos os moradores de rua e todos 

os irmãos da Toca de Assis. O padre tomou a palavra e disse: “O Senhor esteja 

convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem aventurada sempre Virgem 

Maria, desça sobre vós, sobre os alimentos, sobre vossas famílias, sobre vossas vidas, a 

benção do Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Viva Jesus e Nossa 

Senhora!”. Findada esta parte, foi anunciado que o jantar seria servido imediatamente e 

o cardápio da noite era composto por feijoada, acompanhada por refrigerante e bolo de 

sobremesa.  
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Observando a partir do ponto mais alto da praça, próximo à imagem da santa e das 

escadarias da igreja, era possível ver uma imensa fila formada para retirar o prato de 

feijoada. Ao avistar tal cena, logo pensei que a comida disponível não daria para 

alimentar tantas pessoas que surgiram tão de repente, mas, como disse um irmão, “a 

providência de Deus nunca falha” e ninguém saiu da praça sem comer. Enquanto eles se 

serviam, a animação continuou com músicas católicas dançantes. Neste momento, o 

semicírculo novamente se transformou em uma pista de dança e várias pessoas saíram 

da fila para ir dançar as animadas músicas de padre Marcelo, cantadas pelo Ir. B.  

Os irmãos da Toca de Assis prepararam um vídeo com imagens antigas de 

pastorais de rua para ser exibido naquela noite de festa. Enquanto as imagens não eram 

exibidas, o Ir. B. convidou a todos para cantarem parabéns para a fraternidade. O bolo 

de quase um metro indicava que eles esperavam muitas pessoas para aquela 

comemoração. E após cantarem parabéns, o vídeo foi exibido. Neste momento percebi 

que os moradores de rua se emocionaram bastante ao se verem nas imagens projetadas.  

Aproveitando este momento, o Ir. R. tomou o microfone e circulou entre os 

presentes coletando depoimentos sobre a relação pessoal de cada um com a Toca de 

Assis. Um morador de rua me disse: “Graças a Deus esse foi um projeto muito bom que 

eu não sei de onde veio, eu sei que veio do padre, mas é bom demais. Nós frequentamos 

a casa, vocês ajudam demais a gente, morador de rua e é bom demais”. E enquanto o 

irmão conversava com outras pessoas, um morador de rua se aproximou de mim e da Ir. 

T. e relatou a sua primeira experiência com a Toca de Assis:  

 

A primeira vez que eu conheci uma Toca de Assis foi na cidade de Dourados, 

no Mato Grosso do Sul. Eu cheguei à cidade e um companheiro meu disse 

que lá tinha casa da Toca e logo quis ir lá. E olha, Deus me perdoe, mas tinha 

uns bichinhos feios e desengonçados lá dentro e os irmãos tomando conta 

deles. Foi a primeira vez que eu vi, só que eu aprendi a respeitar esses 

problemas naturais que podem acontecer com qualquer um. Quando eu vi um 

corcunda, outro sem braço, outro andando todo esquisito, eu aprendi a ver as 

pessoas de outro modo, porque eles são mais felizes e bem cuidados que eu. 

Mesmo com todos os problemas que eles têm, eles são felizes e sabem 

conduzir a vida de uma maneira que atrai as pessoas para perto. Eu não sei 

fazer eu isso, eu só sei expulsar as pessoas de perto de mim e eu sei que eles 

são mais felizes que eu. Eles não precisam pensar no dinheiro para viver e eu 

sem o dinheiro não sou nada. Os irmãos lá têm uma Kombi para levá-los no 
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médico, para passear e eu penso que eles têm muito mais valor que eu 

(Pastoral do Carmo em Campinas, 15 de maio de 2013). 

 

O olhar deste homem perante a alteridade vivenciada em seu cotidiano é algo que 

suscita algumas observações. Ao se sentir confrontado com outra realidade - que apesar 

de na ocasião não ser a de um morador de rua, mas de homens debilitados e 

abandonados por seus familiares -, ele refletiu e percebeu que é possível dar uma nova 

chance em prol de uma nova trajetória em sua vida. Destarte, assim como aqueles 

homens que tiveram uma oportunidade de serem acolhidos na cidade de Dourados, tal 

homem notou que há pessoas que se importam com as situações daqueles que se 

encontram em condição subalterna. Sendo assim, a partir da atuação dos membros da 

Toca de Assis, o sofredor de rua passou a fazer parte de uma rede de sociabilidade 

perpassada por oração e cuidado aos seus semelhantes. 

Ao prosseguir com a conversa com o toqueiro, o homem interpelou a Ir. T. sobre 

o paradeiro de Pe. Roberto. Ele disse: “Mas me fala irmã, o irmão lá está internado 

ainda ou faleceu?”. Inicialmente a irmã não entendeu a pergunta e de quem se tratava o 

questionamento e perguntou de que irmão ele estava falando. Ele disse: “O fundador da 

Toca”. A irmã explicou que Pe. Roberto não estava doente e por isso, nunca esteve 

internado. Não satisfeito o homem afirmou que a irmã estava errada e que ele estava sim 

internado, pois aquela foi a informação passada para eles no ano passado. Ele ainda 

completou “primeiro ele foi para Israel, a senhora lembra?” e a irmã respondeu que já 

fazia um tempo que ele retornou para o Brasil e que atualmente reside em Valinhos, nas 

dependências da TV Século XXI 
40

. É importante ressaltar que o fundador da emissora é 

o padre Eduardo Dougherty, o mesmo que no começo da década de 1990 ministrou o 

TLC para o fundador da Toca de Assis. Assim, percebe-se que o relacionamento dos 

dois, além de ser de longa data, é bastante próximo
41

.  

Neste ínterim, todos jantaram e a pastoral foi finalizada com a oração de São 

Francisco de Assis. O Ir. B. despediu de todos, e pediu para que os presentes também se 

despedissem daqueles que acompanharam a pastoral pela Internet. Enfim, o irmão 

convidou a todos para que retornassem na próxima quarta-feira, para participar de 

momentos de interação com os religiosos. Rapidamente os moradores de rua se 
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 A TV Século 21 é uma emissora de televisão brasileira, com sede em Valinhos, fundada em julho de 

1999 pelo Padre Eduardo Dougherty, com a finalidade de evangelizar através dos Meios de 

Comunicação. 
41

  No próximo capítulo retomarei esta questão. 
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dispersaram, e restaram apenas os religiosos para guardar a estrutura montada e fazer a 

para limpeza completa da praça.  

Além da Pastoral do Carmo, a Casa Mãe ainda promove mais duas outras 

pastorais juntamente com os moradores de rua. Todas as terças e quintas-feiras acontece 

a pastoral diurna e nas sextas-feiras, a pastoral noturna. Ambas consistem em ir aos 

locais de maior concentração de moradores de rua na cidade de Campinas e, por meio 

do cadastro inicial e do referenciamento, acompanhar semanalmente aqueles que estão 

em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o portfólio da fraternidade, são 

atendidos mensalmente trezentos cadastrados.  

Por fim, mas não menos importante, há também a Pastoral Santa Clara. Esta 

pastoral acontece nas dependências da Associação Casa de Apoio Santa Clara, 

localizado no Centro de Campinas 
42

. A associação é vinculada a Arquidiocese de 

Campinas, por meio da Caritas, que precisamente atua há mais de 25 anos com os 

moradores de rua e se mostra atenta às questões de exclusões sociais do município. 

Aliado a ela, a Toca de Assis propõe uma atividade pela manhã em todo terceiro sábado 

e domingo do mês, a qual tem como objetivo o contato primário com essas pessoas. O 

interesse é promover, primeiramente, a higiene pessoal, para em seguida ter uma visão 

mais ampla das necessidades daqueles que se encontram nas ruas. A Ir. R. fala sobre o 

funcionamento desta pastoral: 

 

Está pastoral que nós fazemos aqui na Santa Clara é fruto de uma parceria 

nossa com a Caritas e todo terceiro sábado e domingo do mês nós viemos 

aqui para atender a demanda da rua e a suas necessidades. Esta pastoral tem 

como finalidade, ou melhor, é mais um trabalho paliativo, mais primário do 

banho, da roupa, do corte de cabelo, dessa higiene pessoal. E esta pastoral 

também tem como objetivo facilitar para que nós tenhamos uma visão melhor 

da rua, porque aqui a porta fica aberta para quem precisar. Então, com essa 

demanda que temos aqui é possível ter um diagnóstico da realidade da rua, da 

sua gravidade e da necessidade do povo que está nas ruas da cidade de 

Campinas. 

 

 

Na página online da Casa Mãe no Facebook é possível ver alguns vídeos de 

divulgação do trabalho realizado por meio desta pastoral. No vídeo publicado em 19 de 
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 Situada na Rua José de Alencar, nº 447, Centro, Campinas/SP. 
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maio de 2013, o Ir. F., que na ocasião cortava o cabelo de um homem, disse: “eu tento 

ensiná-los a cuidar da própria dignidade e cada um cuidar de si para ficar mais bonito, 

gostar de si mesmo, se curtir. O objetivo desta pastoral não é só cortar o cabelo, mas 

aprender a cuidar de si e entender que eu sou importante porque sou filho de Deus e 

tenho valor”. Esses vídeos também atraem novos simpatizantes em relação ao trabalho 

promovido pela fraternidade, além de novos benfeitores, já que abaixo de cada 

divulgação é possível ter acesso ao link do formulário de “ajuda mensal” à causa 
43

. 

A casa fraterna de Aliança São José – ou seja, a Casa Mãe – é propriedade da 

Fraternidade de Aliança Toca de Assis e foi comprada a partir de doações. Como relatei 

anteriormente, existe uma distinção entre a Fraternidade de Aliança Toca de Assis e o 

Instituto Filhos e Filhas do Santíssimo Sacramento, logo, a propriedade pertence à 

entidade religiosa que une os consagrados e os leigos, já que o Instituto dos religiosos 

não tem permissão episcopal para posse de nenhum bem, seja ele móvel ou imóvel. 

Além do mais, a Toca de Assis ainda possui um número no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) e emprega uma série de pessoas na Central São José (Unidade 

Administrativa) que exercem funções administrativas. Existem duas funcionárias, uma 

secretária e uma contadora, as quais são responsáveis por administrar a parte financeira 

da instituição (ou seja, as doações feitas através do site) e por repassá-la para as demais 

casas fraternas, assim como cuidar de toda a parte burocrática da Fraternidade de 

Aliança Toca de Assis. Enquanto a secretária estabelece uma ponte entre os leigos, 

enviando cartas, revistas e cuidando dos serviços bancários, a contadora cuida do 

suporte financeiro e dos assuntos relacionados às necessidades de manutenção das casas 

fraternas. Mesmo sendo pessoas leigas e leigos envolvidos com a Toca de Assis, todos 

os funcionários possuem carteira assinada, visto que a Fraternidade Toca de Assis 

possui registro no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).  

Há também uma pessoa responsável pela parte de comunicação da fraternidade e a 

sua função é nomeada como “benfeitoria”. Leonardo Souza dedica-se exclusivamente 

ao trabalho de alimentar as diversas mídias sociais, ajudar na compilação de dados para 

a revista mensal, planejar campanhas para arrecadar fundos, assim como cuidar da 

imagem da Toca da Assis. Ele fotografa os produtos que são disponibilizados em toda 

edição da revista da fraternidade e também está sempre documentando as pastorais 

realizadas. Ele foi religioso na fraternidade durante oito anos e se afastou em 2008. 
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  O link para acesso ao formulário é http://www.formfacil.com/tocadeassiscasamae/euajudo 
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Segundo um post no Facebook, datado de 29 de fevereiro de 2012, é possível ler um 

comunicado sobre o seu retorno para a fraternidade, porém, com outra função: 

 

Amigos da Toca, venho aqui hoje fazer uma partilha com vocês. A partir de 

amanhã (01/03) começarei a trabalhar na Toca de Assis! Parece engraçado, e 

talvez possa até se perguntar por que disso estar acontecendo... Fui convidado 

a trabalha na toca, no departamento de produtos. Para mim foi como um 

presente de Deus neste vale de lágrimas que acredito que todos vivem, 

porque bem sabemos como é difícil essa vida aqui "fora". Mas o mais 

importante é saber o porquê aceitei a "voltar" pra toca de um modo diferente: 

EU ACREDITO NA TOCA DE ASSIS! Acredito no seu trabalho e na luta de 

cada dia, acredito que indiferente de quem esteja na frente ela é comandada 

por Deus, pois o carisma foi dado do alto e não por homens, acredito na 

Igreja que é Mãe em sua sabedoria de mais de 2000 anos. Acredito porque 

apesar de estar fora há quase três anos sempre estive por perto e ajudei 

sempre que pude. Talvez alguns possam achar loucura o que estou fazendo 

(afinal tem sempre alguém pra opinar nas nossas vidas...), mas, o carisma de 

amar a Deus e o próximo como a mim mesmo nunca saíram do coração. Há 

quem diga que a toca ta cheio de gente frustrada e amargurada e que ela 

MORREU. Pois lhes digo: ela ta mais viva do que nunca... Ela voa nas asas 

do Espírito Santo. Luta com a força de cada dia dada do Corpo e Sangue de 

Nosso Senhor que em sua grande Providencia nunca falha! "Per ipsum, et 

cum ipso, et in ipso" Que venham os novos desafios, que venham as novas 

vitórias. Até breve!!! 

 

Leonardo trabalha junto com uma jornalista, que é a responsável pela redação, 

pelo projeto gráfico e diagramação da revista “Toca de Assis”. Desde a nova 

reformulação da revista, em meados de 2011, é possível ler em todas as edições um 

texto de sua autoria. Tais textos vão desde assuntos religiosos a atualidades gerais, e são 

sempre amplos e bem articulados.  

Além do site, a fraternidade tem uma linha de produtos que é vendida através da 

loja online “Toca Loja” 
44

. Lá é possível encontrar objetos variados como, por exemplo, 

camisetas, moletons, DVD’s dos musicais organizados, livros religiosos e biografias, 

bolsas, bonés, artesanato, terços, taus e agendas. Esses objetos também são repassados 

para cada casa fraterna. A funcionária Maria do Carmo Pereira é a pessoa responsável 

pelos produtos da fraternidade e com ela trabalha Cleide Mendonça, que cuida do setor 
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de recursos humanos, e Claudia Moraes, que atua no departamento de captação de 

recursos. Não obstante, ainda trabalham diretamente na casa São José dois ecônomos 

gerais: trata-se da Ir. M. C., filha da pobreza nomeada como ecônoma geral, e do Ir. E., 

como o filho da pobreza que zela pelas economias. 

Embora Pe. Roberto tenha lutado insistentemente contra a “racionalização” da 

fraternidade, foi necessário consentir com o auxílio de mecanismos burocratizados para 

administrar o que eles chamam de providência divina, ou seja, a ajuda do próximo. 

Sendo assim, mesmo que prevaleça a propensão ao voluntarismo, tornou-se necessário a 

racionalização desta providência, recorrendo aos especialistas de diferentes ramos para 

administrar tais recursos angariados.  

 

 

Pastoral do Carmo em Campinas. Ir. R e Luís Fernando. Foto: Nayara Alvim 

 

1.4 – Vivendo em fraternidade 

 

As casas fraternas da Toca de Assis estão espalhadas por todo o Brasil e por 

alguns outros países. As estatísticas da fraternidade não são precisas, mas é possível 

afirmar que até o ano de 2009 ela contava com mais de cem casas espalhadas de norte a 

sul do país, além de outras três casas no exterior (em Bogotá, na Colômbia; Balazar, em 

Portugal, e Quito no Equador). Esse mesmo ano foi o marco para o início de inúmeras 



70 

 

mudanças internas e estruturais na fraternidade, e também, do seu processo de 

retraimento. Com o passar dos anos, grande parte das casas foi fechada, e atualmente há 

aproximadamente quarenta e duas casas fraternas em atividade, sendo quarenta em 

território nacional e duas em Quito, no Equador.  

Portella (2009, p.334), ao partilhar a sua experiência de entrar em uma casa 

fraterna, salienta que a sensação é a de “que o Pe. Roberto é onipresente, se fazendo 

sentir em cada fala dos toqueiros, nas faixas com suas frases penduradas nas paredes, 

nas fotos e nas lembranças”. De fato, quando conheci a primeira casa fraterna, foi a 

mesma sensação de onipresença do fundador que senti, tanto por meio das suas 

fotografias nas paredes, como pelo tom admirativo que uma jovem religiosa o 

apresentava para mim.  

As casas fraternas são fundadas a partir da especificidade de cada localidade e ela 

só está presente em cidades que receberam o convite episcopal ou que tiveram o seu 

consentimento formal. Conforme já elucidado, as fotografias, que outrora eram do 

fundador, hoje foram alteradas por aquelas de bispos diocesanos de cada cidade, 

afirmando assim a subordinação da Toca de Assis ao episcopado local. Não só 

esteticamente, mas simbolicamente, esta mudança foi muito significativa para a 

fraternidade. Ela pode ser interpretada como um símbolo da intervenção direta da Igreja 

Católica dentro da Toca de Assis, o que revela todo o seu conservadorismo e 

dominação. Se anteriormente o fundador era a autoridade maior, hoje essa autoridade 

não existe e tampouco é reconhecida, dando lugar a hierarquia local.  

 

  

Divulgação Toca de Assis – disponível em www.tocadeassis.org.br 
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Cada casa tem também a sua especificidade, podendo ser de acolhimento, de 

noviciado, de governo, de cúria, de vida contemplativa, unidade administrativa, dentre 

outras. As casas de noviciado, por exemplo, exigem uma introspecção maior para que o 

religioso possa primeiramente discernir a vocação e também para fazer cursos 

formativos e adentrar nas constituições da fraternidade. Por isso tais casas não acolhem 

moradores de rua e a sua localização costuma ser afastada da cidade.  

Durante a pesquisa, tive a oportunidade de conhecer a missão de Santos, no litoral 

paulista. Segundo relatos das religiosas que lá residem, a Toca de Assis tornou-se 

conhecida na cidade no ano de 1997, após alguns leigos participarem do retiro espiritual 

promovido pela fraternidade e se sentirem motivados a promover pastorais de rua aos 

sábados à noite, distribuindo alimentos onde tinha uma maior concentração de 

moradores de rua. Contudo, apenas em dezembro de 2002 foi inaugurada a primeira 

casa fraterna feminina, nomeada de Nossa Senhora dos Pobres. Diferente de outras 

casas fraternas que já estão em nome da fraternidade, está casa é de propriedade da 

diocese de Santos e está em comodato para usufruto das religiosas da Toca de Assis. 

A estrutura física da casa proporciona um ambiente para a reclusão tão necessária 

no noviciado, porém, a missão de Santos sempre foi muito conhecida pela ativa 

participação de leigos, desde a sua fundação. Assim, mesmo com algumas regras pré-

estabelecidas, era muito recorrente a constante presença deles na casa, o que dificultava, 

em certo sentido, a vivência do noviciado. Mas esse não foi o grande motivador para 

que a casa fraterna de noviciado se transformasse em casa de religiosas. Com a brusca 

diminuição de vocacionados no instituto, a demanda para o noviciado não foi atingida, 

logo, não fazia sentido manter tantas casas de noviciado pelo país afora, sem 

interessados para ingressaram na vida religiosa.  

No dia 13 de outubro de 2012 realizou-se a consagração da última turma de 

noviças residentes na casa de Santos. Após a consagração, algumas irmãs recém-

consagradas foram enviadas para outras missões. Com o remanejamento permaneceram 

apenas dez religiosas na missão de Santos que, a partir de dezembro de 2012, se 

transformou oficialmente em casa fraterna de irmãs consagradas. Hoje elas acolhem 

doze idosas ex-moradoras de rua, que já moravam em outras casas fraternas da Toca de 

Assis (com o fechamento de muitas delas, tais idosas tiveram que ser remanejadas).  

Nesta casa, em especial, percebi que mesmo em meio a reuniões periódicas 

(realizadas com o objetivo de alinhar as delegações de convivência), a casa fraterna é o 
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espelho do seu guardião 
45

. A Ir. I, guardiã da casa de Santos, é uma pessoa muito 

comunicativa e sempre é cordial tanto com aqueles que estão conhecendo o local pela 

primeira vez como com aqueles que já o conhecem desde a sua fundação. Essa atitude 

atrai muitos leigos. A casa é uma das poucas do instituto que promove tantas atividades 

mensais voltadas para eles. No último sábado de cada mês é realizado o Vinde e Vede, 

evento que é dividido entre oração do terço, santa missa e adoração com benção do 

Santíssimo Sacramento. A sua finalidade é alimentar espiritualmente os leigos e os 

benfeitores da casa.  

No dia 26 de abril de 2013, tive a oportunidade de participar do Vinde e Vede e de 

ver de perto como é organizado o evento. Estive em Santos no domingo de Páscoa – 31 

de março – e a guardiã fez questão da minha presença no evento. Ela me convidou para 

ficar na casa fraterna e ajudá-la na organização do local durante o sábado, assim, seria 

melhor antecipar a ida, pois a tarefa era extensa e árdua. Também foi convidado para 

presidir a santa missa um padre da catedral de Curitiba, amigo de infância da Ir. C, que 

reside na casa. Seu nome é Emmanuel Portela Cardozo. Ele aproveitou o seu período de 

férias para passar um tempo maior com as irmãs na casa fraterna e ajudá-las com o 

evento. O padre é jovem e apesar de se intitular como um religioso bastante “litúrgico”, 

ele se mostrou bem próximo ao carisma da fraternidade, com uma linguagem acessível e 

carismática.  

Apesar das múltiplas tarefas para organizar um evento com a participação de mais 

de cem pessoas, a rotina diária da casa fraterna não foi alterada. As onze religiosas se 

desdobraram para organizar o espaço onde seria o ritual, mas não deixaram de cuidar 

das doze acolhidas ao mesmo tempo. Tudo na casa funciona com base em escalas e cada 

religiosa tem a sua função pré-estabelecida durante a semana. Às vezes essa função se 

estende por um tempo maior, mas a regra é manter sempre uma rotatividade para não 

sobrecarregar e não privilegiar nenhuma delas. A rotina das acolhidas começa bem cedo 

– por volta das seis horas da manhã – com o banho de todas elas. A maioria usa fraldas 

descartáveis para dormir, visto que elas não conseguem se locomover até o banheiro 

durante madrugada. Por conta disso, a tarefa matinal das religiosas é sempre mais 

trabalhosa. Mesmo não tendo uma formação técnica para cuidar das debilidades das 

acolhidas, as religiosas reiteram que os seus respectivos diferenciais são o carinho, amor 

e o cuidado para com as outras pessoas. Com isso, elas acabam criando um laço de 
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 O guardião é o responsável pela casa fraterna. Por isso, além de ser a maior função dentro da casa, ele 

também responde por todos os outros religiosos e acolhidos. 
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respeito e confiança mútua, o que facilita a convivência diária. Mesmo assim, presenciei 

alguns momentos de revolta e palavras trucadas vindas das acolhidas para as religiosas. 

É um pouco ambígua a relação delas, pois, mesmo sendo cuidadas com todo o zelo, em 

alguns momentos elas falavam negativamente das irmãs, principalmente no que tange a 

alimentação. As religiosas tentam manter uma dieta equilibrada para todas, limitando 

refeições fora do horário e esse é o principal motivo de embates entre elas.  A Ir. V. 

disse:  

 

Se deixar, elas querem comer toda hora e muito. Aí elas perdem o apetite na 

hora certa, além de atrapalhar a saúde que já é debilitada. Algumas têm até 

restrições médicas para algumas coisas. A Rosinha, por exemplo, é diabética 

e temos que ficar de olho para não comer nada de doce, porque a diabete dela 

é altíssima e tem até que tomar insulina todo dia (Relato de campo, 31 de 

março de 2013). 

 

A Ir. I. tem certa aproximação com alguns médicos da cidade, e por conta disso, é 

bem recorrente ela ligar e pedir auxílio quando uma das acolhidas não está se sentindo 

bem. Todavia, os atendimentos corriqueiros como, por exemplo, troca de curativos, 

aplicação de insulina, administração de medicamentos, etc., são todos realizados pelas 

próprias religiosas. Nessa minha visita a Santos, acompanhei a troca de curativos de 

uma acolhida e aproveitei para fazer alguns questionamentos para a religiosa. Perguntei 

a Ir. A. se somente ela era responsável pela enfermaria, e a mesma foi categórica em 

dizer que, na Toca de Assis, todas fazem de tudo um pouco, desde a lavanderia até a 

enfermaria. Questionei se ela fez algum curso ou treinamento para exercer aquela 

função, e religiosa disse que não, mas que sempre ficava atenta quando levava as 

acolhidas ao hospital (em relação aos procedimentos adotados pelas enfermeiras da rede 

pública de saúde).  

A enfermaria da casa fraterna de Santos é equipada com uma maca, um 

computador e um armário, onde são armazenadas medicações, seringas, soro 

fisiológico, dentre outros. Na ocasião da troca de curativos, observei que diversos tipos 

de cuidados higiênicos eram adotados. A religiosa usava luvas, só fazia uso de soro 

lacrado (o restante não usado era descartado), as gases e os algodões estavam em 

pequenas embalagens lacradas. A irmã relatou que quando certa acolhida chegou a casa, 

as escaras estavam tomando toda a extensão de sua perna e que inicialmente ela se 

assustou e pensou que seria irreversível aquele estado de enfermidade. Ela disse: “o 



74 

 

tempo e o amor de Deus cura tudo. Essa ferida que antes vinha até o joelho, está assim 

agora, toda cicatrizada. Com amor, cuidado e Deus no coração, podemos tudo nessa 

vida”. Assim, Portella (2009) aventa que esses jovens sem nada, tornam-se quase tão 

pobres quanto os acolhidos e fazem com muita dedicação o que muitos não gostariam 

de fazer, além de não receberem o pagamento pelo feito.  

Além do cuidado com a saúde, higiene e bem estar, as religiosas organizam a 

rotina das acolhidas com horários para promover as suas respectivas habilidades 

manuais e criatividade, com atividades como pintura, desenho e artesanato. Percebi que 

nem todas participam dessas atividades, mas as poucas que participavam se sentiam 

muito felizes com o resultado dos desenhos elaborados. A Ir. C. pretende organizar os 

desenhos e as pinturas feitas por elas para promover uma “exposição” antes do próximo 

Vinde e Vede, evento realizado pela missão de Santos. Além dos trabalhos manuais que 

ajudam no desenvolvimento da percepção de cores, traços e também na coordenação 

motora, todos os dias uma religiosa as une em algum lugar da casa para juntas rezarem 

o terço. Novamente, percebe-se a Toca de Assis com o interesse evangelizador para 

aqueles que vivenciam o carisma da fraternidade. 

Retomando para o evento, a parte da tarde foi totalmente voltada para a 

organização do local e para o preparo dos quitutes que seriam servidos após a 

celebração eucarística. Apesar de ser um evento para leigos, poucos vieram 

antecipadamente para ajudá-las. Somente por volta das 18 horas que os demais 

começaram a chegar. Rapidamente o lugar encheu e ficou repleto de homens, mulheres, 

crianças e idosos. Antes da santa missa, as religiosas rezaram o terço com os presentes 

e, ao seu fim, deu-se início à celebração eucarística.  

O lugar tinha aproximadamente cem pessoas. A maioria delas não alimentava um 

vínculo efetivo com a fraternidade. Embora fossem frequentes ao evento do Vinde e 

Vede, elas não frequentavam a casa fraterna e ao menos conheciam mais a fundo o 

carisma da fraternidade. A presença de padres de outras cidades também atrai muitos 

católicos para o evento.  

Já estava previsto no cronograma que logo após a missa, aconteceria a adoração 

ao Santíssimo. Após tal momento, o padre rapidamente se dirigiu ao interior da casa 

para se trocar e colocar os paramentos próprios da adoração. A luz ficou baixa, os 

acordes no violão induziam a comoção e quando o Santíssimo veio nas mãos do 

sacerdote, todos se ajoelharam e alguns ainda traziam em suas mãos fotos de familiares, 
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chaves, carteiras de trabalho, enfim, objetos para serem abençoados pelo santíssimo 

(essa é uma prática muito recorrente entre os carismáticos).  

A adoração ao Santíssimo Sacramento está entre os pilares do carisma da 

fraternidade. Para os toqueiros, o ostensório com a hóstia consagrada é o próprio Deus 

presente entre eles. Quando se faz a manipulação desse simbolismo em meio a tantos 

convidados, de certa maneira, estão dizendo por meio do ato concreto de exposição e 

adoração que Jesus sacramentado é, de fato, o Deus muito amado por eles. 

As irmãs montaram uma lojinha com produtos da fraternidade bem ao lado do 

local onde seria o evento. Era possível comprar camisetas, terços, pulseiras com o TAU 

franciscano, adesivos, livros, artesanatos com o motivo relacionado à Toca de Assis. 

Tudo isso reforçava e afirmava a identidade visual e o simbolismo da instituição. A 

localização estratégica da lojinha possibilitava que todos os presentes pudessem passar 

em frente ao local e adquirir algum produto. A renda seria destinada à manutenção do 

evento, além de outras contas rotineiras da casa fraterna.  

Durante o dia, percebi que ao prepararem o suco que seria servido para os leigos, 

muitas religiosas questionavam se aquele era um liquidificador novo e se ele era 

realmente tão bom para valer o preço que fora comprado. A Ir. A. disse: 

 

 Nós fazemos suco todos os dias e em muita quantidade. Já queimou uns 

quatro liquidificadores daqueles comuns aqui e olha que temos o maior 

cuidado. Mas acho que não aguenta mesmo e aí hoje fomos e compramos 

esse industrial. Só que ele é muito caro e nem sei como vamos fazer para 

pagá-lo. Os leigos hoje não poderiam ficar sem suco. Eles ajudam muito a 

gente (Relato de campo, 26 de abril de 2013). 

 

O padre Emmanuel acompanhou a guardiã até a loja e indicou a compra do 

equipamento profissional, para evitar dissabores tão frequentes como acontecia com o 

liquidificador comum, porém, o valor do equipamento industrial era oitocentos reais e 

por isso, na hora do ofertório ele tomou a palavra e disse: 

 

Nesse ofertório coloquemos no altar do Senhor as nossas vidas e façamos 

também a nossa oferta material em prol dessa obra de evangelização. As 

irmãs vão me matar, mas eu vou ter que falar uma coisa. O liquidificador da 

casa acabou queimando e hoje elas tiveram que comprar um liquidificador 

novo para fazer o suco que será servido em nosso lanche depois da missa. E 

como não valia a pena comprar cada vez um liquidificador desses simples, 



76 

 

porque toda vez, porque usa-se muito graças a Deus. Então, hoje eu fui junto 

com as irmãs e compramos um industrial. Só que o senhor da loja foi muito 

bondoso e disse para levarmos e pagarmos na segunda-feira. Eu até brinquei 

que em vez da caixinha do ofertório, nós iríamos passar o copo do 

liquidificador e elas não deixaram e já estão morrendo de vergonha de ter 

falado isso para vocês. E como o coração de vocês é generoso, eu tenho 

certeza disso, vamos ajudar a pagar o liquidificador das irmãs. Muito 

obrigado!  (Relato de campo, 26 de abril de 2013). 

 

Se antigamente, todas as contas da casa fraterna ficavam exclusivamente a cargo 

do guardião ou guardiã da casa, atualmente, com a abertura aos estudos formais, muitas 

religiosas estão cursando cursos como contabilidade, principalmente para auxiliar na 

gestão das contas mensais. E quando são questionadas se os estudos não atrapalham a 

vida religiosa, elas dizem que essa é uma necessidade do instituto religioso. Na casa 

fraterna de Santos, quem administra as contas é a Ir. C. Presenciei-a entregando o 

cartão do instituto (juntamente com um carnê) e pedindo ao tio Franco
46

 para pagar uma 

conta no próximo dia. Tratava-se da parcela do carro adquirido pelo instituto, cujo valor 

era de aproximadamente mil reais. Assim como relatou outro leigo dessa missão, a Ir. I. 

tem uma confiança maior em oito casais que participam ativamente dos problemas 

diários da casa, e atribui a eles muitas tarefas de grande responsabilidade, como o 

pagamento de contas.  

A Ir. C é responsável por muitas dessas tarefas financeiras, mas a sua rotina a 

impede de sair com tanta frequência da casa para pagar as contas e, por isso, é comum 

ela pedir a ajuda dos leigos. Alguns casais de leigos fazem um acompanhamento – 

também chamado de formação – mais detido, onde as religiosas apresentam, a cada 

novo encontro, um pouco mais da constituição da fraternidade, aproximando e 

estreitando os laços entre eles. Portella (2009, p.274) aventa que essas formações e 

partilhas fraternas funcionam como uma espécie de “controle, socialização e 

adequação”. Os guardiões passam a controlar veladamente o comportamento e os passos 

tanto dos religiosos que estão sob suas tutelas, como os casais leigos que partilham do 

carisma toqueiro.  

Mesmo exercendo algumas funções específicas – como, por exemplo, cuidar das 

finanças –, a guardiã não é vista como “superiora” nas tarefas realizadas na casa. A 
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 Francesco Politano, também conhecido como Tio Franco, acompanha juntamente com sua esposa Tia 

Pina, a fraternidade desde o começo e por isso, tem a confiança das religiosas e está sempre disponível 

para ajudá-las nas tarefas mais pesadas. 
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noção de pobreza, cuidado ao próximo e humildade prevalecem e essas funções não 

trazem benefícios ou privilégios para elas. Na páscoa, quando a guardiã foi se despedir 

de mim, ela disse: “não vou poder conversar mais com você, pois as minhas ‘clientes’ 

estão esperando para o café da tarde e eu não posso atrasar o lanche delas. Hoje estou na 

escala e tenho que ir logo”.  

Além do Vinde e Vede, a missão de Santos também promove semanalmente o 

cenáculo da Virgem Peregrina de Fátima (desde maio de 2011). Os leigos que querem 

receber a imagem em suas residências deixam o nome na lista da Ir. I. e a imagem fica 

uma semana na casa de cada família. Em uma segunda-feira eles retiram a imagem na 

casa fraterna e retornam com ela após uma semana. Durante a semana de visita da 

imagem de Nossa Senhora de Fátima, a fraternidade pede para que a família reúna 

vizinhos, parentes e conhecidos para juntos rezarem o cenáculo mariano e refletirem 

sobre a palavra de Deus. Nem sempre é possível a presença das religiosas neste 

momento de oração, o que não impede os leigos de fazerem de forma autônoma. E a 

cada três meses elas também promovem, com forte participação dos leigos, um jantar 

beneficente na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia 
47

. Esse jantar conta 

com a presença de mais de quatrocentas pessoas e é considerado o maior evento 

promovido pelas religiosas.  

No mesmo formato de reclusão e de afastamento da casa de noviciado, temos a 

vida contemplativa ou, como comumente é conhecida, a vida em clausura 
48

.  A 

clausura é um ramo do Instituto Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento 

e, por escolha pessoal, o religioso ou religiosa pode entregar-se ao recolhimento total. A 

experiência de vida contemplativa no instituto começou no dia 20 de fevereiro de 2001, 

em Vinhedo - SP. Essa casa foi intitulada como “Sacramento de Amor”, o mesmo nome 

dado à primeira casa das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, em 1997. Em 

anos posteriores a casa se transformou em vida contemplativa, todavia, atualmente ela 

não existe mais. Em Vinhedo tem-se apenas a casa fraterna Magnificat, dos filhos da 

pobreza. 
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 Endereço: Praça Benedito Calixto, nº1 - José Menino - Santos - SP 
48

 Os religiosos e religiosas que exercem apostolados sociais são nomeados como “vida ativa” e aqueles 

que exercem o apostolado de oração são chamados de “vida contemplativa”. A constituição da 

fraternidade postula que essas designações não limitam o caráter contemplativo de toda a vida 

consagrada. “As irmãs denominadas de ‘vida ativa’ também, em certo sentido, são contemplativas, e vice-

versa. A vida contemplativa é ativa na Igreja por imitar Jesus no monte, rezando. A oração é, 

propriamente, sua forma de apostolado” (Revista Toca de Assis, novembro de 2012, p.7). 
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Em 2009 era possível ler no site da fraternidade que “este ramo tem sua origem no 

carisma dado por Deus as Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, tendo como 

objetivo manifestar o mistério da Igreja Esposa, em sua união exclusiva com seu Senhor 

Sumamente Amado, num chamado específico a vida contemplativa, em favor da Santa 

Igreja especialmente por seus ministros ordenados”. Assim, na solidão da clausura, as 

religiosas dedicam-se a oração pelas necessidades da igreja e da sociedade. 

Atualmente o Instituto Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento possui três 

casas contemplativas, localizadas em Palmas - TO, Anápolis - GO e Maricá - RJ. As 

três levam o mesmo nome de casa fraterna Sacramento de Amor. Já o Instituto Filhos 

da Pobreza do Santíssimo Sacramento possui apenas uma casa de vida contemplativa, 

instalada na cidade de Cotia - SP, com o nome de casa fraterna Bendita Árvore da 

Cruz. A missão Sacramento de Amor, em Anápolis, foi fundada em 20 de fevereiro de 

2001, e na revista Toca de Assis de novembro de 2012 foi publicado um pequeno texto 

sobre essa missão: 

 

Geralmente, nos perguntam o que fazemos na ‘Sacramento de Amor’. Nós 

seguimos uma rotina em que há o equilíbrio e a alternância entre: trabalho, 

oração, momentos de convivência fraterna, atividades comunitárias e 

descanso. O motivo pelo qual a ida contemplativa é cada vez mais mal 

compreendida se baseia no fato da sociedade caminhar para a valorização de 

uma eficiente produtividade, e nossa forma de vida não favorece uma 

percepção sensível de presença e atuação. Para melhor explicitar nossa 

função, citamos um artigo do nosso Diretório: ‘Impelidas pelo Amor 

Eucarístico que as chama ao oferecimento de si mesmas, que as Irmãs 

busquem orientar-se à restauração e salvação das almas em Cristo, 

especialmente dos mais pobres e sofredores deste mundo e à intercessão 

contínua pela Igreja, especialmente para a santificação dos sacerdotes e por 

todo o instituto’ (cf. Art. 55 e cf. Const. Art. 71). Consagramos nossa 

experiência para a Igreja. Vivemos para a Igreja. Ausentamos-nos de 

atividades sociais por uma vocação de Deus, que nos chamou a testemunhar a 

primazia do Seu Amor. Vivemos um pouco mais reservadas e, por isso 

mesmo, não exercemos apostolado nas ruas. Segue um documento da Igreja 

que explica o motivo dessa renúncia: “A clausura constitui no seu aspecto 

concreto, uma maneira particular de estar com o Senhor, de partilhar ‘o 

aniquilamento de Cristo através de uma pobreza radical que se exprime na 

renúncia não só às coisas, mas também ao espaço, aos contatos, a tantos 

bens da criação’ unindo-se ao fecundo silêncio do Verbo na cruz...” (VS 3). 
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E ainda: “Apesar da urgente necessidade de apostolado ativo, aqueles 

chamados à vida contemplativa conservam sempre lugar preeminentemente 

no Corpo místico de Cristo... De fato, oferecem a Deus exímio sacrifício de 

louvor e, produzindo frutos abundantíssimos de santidade, são uma honra e 

um exemplo para o Povo de Deus que faz crescer com misteriosa 

fecundidade” (DCVR 25) (Revista Toca de Assis, novembro de 2012, p.7). 

 

A vida contemplativa é o ramo do instituto que mais incita questionamentos, 

principalmente no que tange a rotina diária das religiosas em reclusão 
49

. A vida em 

clausura não é aberta para visitas como a vida ativa, mas como vimos no relato acima, o 

cotidiano delas é dividido entre ação e oração. A sociedade cobra dos indivíduos uma 

racionalidade em suas atitudes, uma busca para alcançar objetivos e crescimento 

profissional. Logo, se torna inadmissível, a partir dessa racionalidade, abdicar-se de 

sonhos e planejamentos, despindo-se da identidade construída em uma vida toda, para 

viver dedicando-se exclusivamente para rezar para o seu próximo. Trata-se de exemplo 

de deformação pessoal (Goffman, 2007, p.29), renúncia e altruísmo para dedicar-se ao 

que realmente tem importância para eles, que é Jesus Sacramentado, no altar e nos 

pobres; e na Igreja – instituição e sacerdotes – permanecendo com regras estabelecidas 

ainda pelo fundador, que seguindo os preceitos do Papa Pio XVII, de ver na igreja o 

próprio Cristo, já que Ele se manifesta em toda a sua extensão e é a sua cabeça, no 

conceito de Igreja como corpo místico de Cristo 
50

. Para essas religiosas, a vida 

contemplativa tem uma função bem específica, assim como os outros apostolados no 

interior da Igreja Católica. Elas dizem que: 

 

Tendo Ele como única fonte de todo verdadeiro apostolado, podemos 

oferecê-lo aos outros, como também cada qual faz na sua vocação particular. 

As religiosas ativas O oferecem pelas obras de misericórdia; os sacerdotes 

pelos sacramentos e pregação; os leigos no seu apostolado cotidiano como 

fermento na massa... A diversidade das vocações na Igreja está ordenada para 
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 Neste sentido vide Arendt, 2001. Em seu livro “A condição humana” a autora faz um elogio ao 

cristianismo em defesa da vida contemplativa, se opondo a noção de trabalho do capitalismo.  
50

 O Papa Pio XII, na sua encíclica Mystici Corporis Christi (1943), postulou que a Igreja de Cristo é e 

está na Igreja Católica. Ela é o corpo místico dirigido por Cristo e o sumo pontífice aventa que a Igreja é 

chamada de corpo, porque é uma entidade viva, formada pelos seus membros. Também é chamada de 

corpo de Cristo, porque Cristo que a fundou e ainda chamada de corpo místico, porque une a humanidade 

dos seus membros e a divindade do seu fundador. Assim, em sua encíclica Pio XII suscitou uma forte 

discussão no interior da Igreja Católica, fazendo gerar um intenso debate em torno do seu conteúdo, que 

se baseava na teologia de São Paulo. O tema influenciou fortemente o Concílio Vaticano II, que usou e 

defendeu o conceito de Igreja como Corpo místico de Cristo, na sua constituição dogmática Lumen 

Gentium, que trata da natureza e da constituição da Igreja. 
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todo o Corpo Místico. Assim como sabemos que a vocação dos sacerdotes 

nos lembram e ensinam a viver o sacerdócio comum dos fiéis, a vida 

contemplativa tem a função de lembrar a todos a natureza contemplativa da 

Igreja e o chamado de todos os fiéis àquele misterioso encontro com Deus. E 

esse misterioso encontro com Deus é a oração (Revista Toca de Assis, 

novembro de 2012, p.7). 

 

As religiosas acrescentam que a escolha partiu primeiramente de Cristo, que pediu 

o tudo delas exclusivamente para Ele. Em resposta, deram o sim ao Deus que conhece 

perfeitamente a condição humana de cada uma, já que antes assumiu a condição humana 

e as suas consequências. Concretamente elas também contribuem para o apostolado, se 

dedicando especialmente a Jesus, “o Pobre dentre os pobres, que tem sede do nosso 

amor e presença diante d’Ele”. Quando as interrogamos sobre o motivo pelo qual 

decidiram deixar tudo, elas dizem que: “deixamos pais, mães, casas, riquezas, posses, 

para ganharmos tudo em Jesus Cristo. Nele, encontramos esse amor. Para alguns, Deus 

pede uma pastoral, uma evangelização, mas para nós, Deus pediu tudo e só podemos 

realizar a nossa entrega de forma definitiva, se preferimos a Cristo, nosso Amor 

Eucarístico”. Cristo é o fio condutor, o canal motivador para superar as dificuldades e 

mesmo assim escolher entregar-se em uma oblação total de si, ou, como está nas 

constituições do instituto religioso, que diz que ser filho ou filha da pobreza é ser 

“alimentados por Ele, querendo assemelhar à sua pobreza eucarística”. Elas acrescentam 

que: 

 

Aos olhos humanos parece ser uma vida sem utilidade, por não exercerem o 

apostolado externo como na missão, porém para nosso instituto, a vida 

contemplativa é a mais alta expressão de adoração, porque demonstra que 

Deus é tão grande, que vale a pena dedicar-lhe a vida sem nenhuma outra 

utilidade, senão que a existência seja completamente consumida em sua 

honra (Relato extraído do site do instituto em 2009). 

 

Outro tipo de casa fraterna é conhecido como Templo Votivo. A Toca de Assis 

está presente apenas em cidades em que o pároco local deu a sua anuência. O Templo 

Votivo é especial nesse sentido, pois é uma casa de adoração perpétua mantida pelas 

religiosas em parceria com a diocese da cidade, e nesta casa propaga-se o culto de 

adoração a Jesus Sacramentado em reparação pelos sacerdotes. Atualmente a 

fraternidade tem quatro templos votivos espalhados pelo país. Tem o Templo Votivo do 
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Santíssimo Sacramento (Filhas da Pobreza) em Campinas - SP; o Templo do Coração 

Eucarístico de Jesus (Filhas da Pobreza) em Dourados - MT; Templo Votivo (Filhos da 

Pobreza) em Ribeirão Preto - SP e o Templo Votivo de Teresina (Filhas da Pobreza) em 

Teresina - PI. 

O primeiro Templo Votivo sob os cuidados da fraternidade foi o Templo Votivo do 

Santíssimo Sacramento, pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Carmo, da 

Arquidiocese de Campinas - SP. Ele foi inaugurado no dia 14 de julho de 1967 e teve 

como seu idealizador o arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Paulo de Tarso 

Campos. Ele instaurou a obra eucarística na cidade e trabalhou incessantemente até a 

consolidação do seu propósito. Na época, o templo era uma novidade, pois não 

pretendia ser paróquia nem sede de associação, exatamente para não limitar a atuação 

do Espírito Santo naquele lugar, já que o espaço se caracterizava como igreja escolhida 

exclusivamente para exposição pública do Santíssimo Sacramento, o que não impedia 

de ser adorado em qualquer outra igreja paroquial. O cuidado de tal local ficou a cargo 

das religiosas da Toca de Assis a partir do dia 12 de outubro de 2003, e desde então 

algumas delas residem nele e são responsáveis pela manutenção da obra. Residem na 

casa aproximadamente nove religiosas, as quais levam a missão de “convite à oração 

silenciosa e reverente diante Daquele que nos amou por primeiro, que permanece 

conosco presente no Santíssimo Sacramento, e em estar disponível para ouvir aqueles 

que necessitam de nossa atenção e oração” (Revista Toca de Assis, novembro de 2011, 

p.6).  

Por não ser uma casa fraterna, o templo não atende aos trabalhos pastorais 

corriqueiros que envolvem o carisma toqueiro. Contudo, diariamente as religiosas 

celebram a Liturgia das Horas 
51

 (Laudes, Hora Média, Vésperas e Completas), e 

convidam todos aqueles que visitam o templo para intercederem juntos e sem cessar 

pela salvação do mundo. De acordo com as religiosas, cada vez mais cresce o número 

de leigos que frequentam assiduamente o local. A Ir. M. D. relata sua experiência como 

moradora do local:  

 

                                                 
51

 A Liturgia das Horas (também chamada Ofício Divino) é a oração pública e comunitária oficial da 

Igreja Católica. A palavra ofício vem do latim "opus" que significa "obra". É o momento de parar em 

meio a toda a agitação da vida e recordar que a Obra é de Deus. Consiste basicamente na oração 

quotidiana em diversos momentos do dia, através de Salmos e cânticos, da leitura de passagens bíblicas e 

da elevação de preces a Deus. Com essa oração, a Igreja procura cumprir o mandato que recebeu de 

Cristo, de orar incessantemente, louvando a Deus e pedindo-Lhe por si e por todos os homens (Disponível 

em http://www.cnbb.org.br/) 

http://www.cnbb.org.br/
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Atualmente moro no Templo Votivo do Santíssimo Sacramento, uma missão 

muito especial, onde o Coração Eucarístico de Jesus se inflama de amor por 

todos aqueles que vêm ao coração de Campinas para adorá-lo, restaurando-

nos com seu Amor Misericordioso, que nos leva a amar profundamente o 

próximo. Sua presença, seu amor, são constantes em cada momento que vivo 

aqui, em cada situação e em cada pessoa que conheço e que pede nossas 

orações, é Jesus que quer ser amado e adorado por todos nós (Revista Toca 

de Assis, novembro de 2011, p. 6). 

 

Estive no templo votivo de Campinas e a rotina diária das religiosas que lá 

residem se aproxima do formato vivenciado pelas religiosas que estão em clausura (por 

conta da contínua oração). Entretanto, há diferenças, pois as religiosas do templo votivo 

estão em constante contato com leigos e padres que frequentam a casa. Já a estrutura 

física da casa é diferente, e se enquadra nos moldes de um pequeno apartamento, pois 

está localizado na parte superior do templo. As religiosas de lá estão sempre em contato 

com as irmãs de outras casas fraternas da cidade e, sempre que podem, ajudam em 

alguma missão específica.  

Segundo relatos, Dom Celso José Pinto da Silva, na época bispo de Teresina - PI e 

hoje bispo emérito, tinha um desejo ardente de criar no centro da cidade um lugar de 

refúgio para as pessoas em meio ao tumulto do cotidiano. Ele queria construir um 

Templo de Adoração ao Santíssimo Sacramento e, na mesma época, foi-lhe apresentado 

o carisma dos Filhos e Filhas da Pobreza, por meio das leigas Marineide e Eliane, 

juntamente com o Pe. Carlos Wagner Pessoa (que também conhecia o carisma). Com 

isso, o bispo se apaixonou pelo propósito da fraternidade e solicitou as religiosas do 

instituto que tomassem conta do funcionamento do templo. Assim, as casas fraternas 

do Instituto Filhos e Filhas da Pobreza também podem ser vista a partir da análise 

sobre as instituições totais de Erving Goffman (1974, p.17). Este autor diz que “há 

estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam 

também como locais de instrução para os religiosos”. 

Em 2004 foi inaugurada a missão feminina da Toca de Assis em Teresina. 

Atualmente o templo é aberto ao público de segunda à sexta, de 12h às 19h. Além do 

atendimento diário, a fraternidade promove na cidade uma vigília noturna, a qual é 

realizada no primeiro sábado do mês (inicia-se com uma missa a meia noite, e termina 

por volta de seis horas da manhã). Não obstante, ainda acontece o Vinde e Vede 
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seguindo o mesmo formato de Santos, com Santa Missa, adoração e convivência 

fraterna entre os leigos. 

Em maio de 2013, recebi a notícia de que o Templo Votivo de Teresina estava 

prestes a fechar, e as irmãs já estavam sendo remanejadas para outras missões. O motivo 

dado para o fechamento era a dificuldade em manter monetariamente a casa, mas, 

evidentemente, existem outras questões a serem levantadas. Enquanto as irmãs não 

eram enviadas para outras casas, Hildeny, irmã de Ir. M. D., receberia as religiosas em 

sua cidade e ajudaria no que fosse preciso para tornar a mudança mais amena. Ela tem 

um vínculo afetivo muito forte com a fraternidade, pois sua irmã M. D. conheceu o 

carisma visitando o templo. Elas são irmãs de uma importante informante desta 

pesquisa, chamada Nildes 
52

.  

Em janeiro de 2013, foi publicado um texto sobre a missão de Teresina na revista 

da fraternidade: 

 

Paralelamente ao trabalho no Templo, temos a pastoral de rua que realiza 

suas ações toda segunda-feira durante o dia. A casa, que é de formação de 

Postulantado de 2º ano, conta com seis postulantes e cinco irmãs 

consagradas. Pela graça e providência de Deus, somos muito agraciadas 

nessa missão; pelo apoio que temos recebido, desde o início, da Nossa 

Arquidiocese de Teresina; e de tantos leigos que nos ajudam direta ou 

indiretamente, tanto no lado material quanto espiritual. Demos graças a Deus 

por esta Missão do Templo de Adoração em Teresina. Por tudo o que Deus 

tem realizado no coração de tantos que aqui passam para fortalecerem sua fé 

e esperança. A fé e a esperança são renovadas em cada encontro com o 

Santíssimo Sacramento e pedimos a oração por essa missão! Deus abençoe a 

todos! (Revista Toca de Assis, janeiro de 2013, p. 7). 

 

Apesar do comunicado oficial ter saído somente em maio de 2013, este relato 

acima soou como uma despedida. Até o presente momento não foi possível averiguar as 

questões por detrás desse fechamento e se é possível fazer alguma relação com as 

mudanças ocorridas na fraternidade, as quais podem ter causado algum conflito com o 

clero local, que conhece a Toca de Assis há muitos anos.  

No mesmo ano em que a Toca de Assis assumiu o templo de Campinas, ela 

também iniciou a sua missão na cidade de Dourados - MT. O bispo local, Dom 

                                                 
52

  Mais adiante relatarei sobre o meu contato com esta interlocutora. 



84 

 

Redovino Rizzardo, conheceu o carisma toqueiro no Centro Mariapólis em Vargem 

Paulista e solicitou aos religiosos que se instalassem na cidade imediatamente. No dia 

29 de dezembro de 2003 foram para Dourados os primeiros religiosos do instituto e se 

instalaram em uma chácara doada pela família Boldasso. Em 2004 eles deram início a 

missão feminina casa fraterna Nossa Senhora Mãe dos Pobres e ainda havia o projeto 

de construção de mais duas casas fraternas – uma masculina e outra feminina –, além 

de um templo votivo no mesmo lote doado. Com o decorrer dos anos, o planejamento 

não foi como esperado e em 2009 a casa feminina da cidade foi fechada. Segundo 

relatos, a realidade local e as estatísticas exigiam mais acolhimento e cuidado de 

homens do que de mulheres. Assim, as poucas acolhidas que moravam com as 

religiosas foram remanejadas para outros abrigos e as religiosas assumiram a casa dos 

religiosos, que na época acolhia vinte e quatro homens. Os dois religiosos que lá 

residiam ficaram menos de um ano, e depois foram enviados para outras missões.  

Em 2010, as religiosas assumiram a missão e a obra, e os novos leigos e 

colaboradores se uniram a causa e passaram a auxiliar efetivamente as toqueiras. 

Apesar de todos os desafios que a casa fraterna passou, chegando a quase ser fechada, 

no dia 24 de março de 2012 foi inaugurado o Templo do Coração Eucarístico de Jesus e 

a missão passou a se chamar casa fraterna São Francisco. Nas duas missões é possível 

ver o carisma da fraternidade através de atos concretos junto aos necessitados e 

católicos da cidade. O apostolado com os pobres e a adoração ao Santíssimo 

Sacramento são os pilares dessa missão fraterna.  

Atualmente, as onze religiosas que lá residem acolhem dezessete homens. 

Todavia, elas contam com a ajuda de uma fisioterapeuta, uma psicóloga e uma 

assistente social, sendo todas funcionárias da fraternidade. Existem alguns voluntários 

que frequentam semanalmente a casa, como, por exemplo, médicos psiquiatras, 

dentistas e barbeiros. Alguns acolhidos frequentam a APAE e as religiosas aguardam 

novas vagas para matricularem os outros acolhidos. Assim, a missão, a qual passou por 

diversas provações em seus dez anos de existência, hoje se transformou em uma 

referência devido ao trabalho diário realizado com os seus acolhidos. O Templo Votivo 

funciona diariamente e é aberto aos leigos e simpatizantes locais que querem adorar o 

Cristo juntamente com as religiosas da fraternidade.  

Assim como as casas de acolhimento, as casas de aspirantado são muito 

importantes para a Toca de Assis. Por meio delas, o aspirante recém recebido pelo 

instituto tem o seu primeiro contato com a vida fraterna e com as diretrizes da 
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fraternidade. Até o ano de 2012 existia o “Recanto do Sagrado Coração de Jesus” na 

cidade de Londrina - PR, porém, a casa também foi fechada.  

É recorrente os religiosos falarem que está cada vez mais difícil fazer caridade na 

atualidade. As exigências da prefeitura e da vigilância sanitária limitam e regularizam 

cada vez mais a atuação – que antes era completamente desordenada e sem regras – dos 

religiosos. Esses órgãos exigem que a casa seja adequada e equipada com os 

equipamentos necessários para o cuidado diário de pessoas acamadas. A missão de 

Sorocaba - SP, nomeada como Casa Nossa Senhora das Dores, acolhe dez mulheres 

acamadas, completamente debilitadas e que foram abandonadas pelos familiares em 

hospitais. Essa missão conta com oito religiosas e quatro funcionárias que as auxiliam 

diariamente. Dentre essas funcionárias estão cuidadoras de idosos e auxiliares de 

enfermagem, já que a realidade da missão é bastante exigente e prestativa. Devido às 

exigências externas, as casas fraternas estão buscando uma “profissionalização” do 

cuidado ao pobre. Por isso, a fim de diminuir as despesas com esses funcionários 

contratados, o instituto está dando abertura para as religiosas fazerem cursos na área de 

saúde, como enfermagem e psicologia. Se antes o fundador renegava veementemente 

qualquer estudo formal, o atual contexto exige deles essa formação acadêmica.  

Além de todas as casas fraternas mencionadas acima, a fraternidade tem casas 

nomeadas como Bom Samaritano, que acolhem os irmãos de rua apenas durante o dia. 

Nelas são oferecidos alimentação, banho, roupas e atendimentos de enfermagem. 

Portanto, trata-se apenas de um atendimento emergencial e paliativo. Já as casas de 

“Aliança São José”, que já acolhem irmãos de rua em período integral, são compostas, 

em sua maioria, por pessoas com problemas mentais e com alcoolismo. As casas “São 

Pio” acolhem irmãos de rua que necessitam de cuidados especiais, principalmente, 

deficientes físicos e acamados, ao passo que as casas “Mãe dos Pobres” acolhem irmãs 

moradoras de rua, as quais ficam sob os cuidados das religiosas. E por fim, a Toca de 

Assis também possui alguns sítios fraternos que, por se situarem em locais afastados 

dos centros urbanos, propiciam principalmente o convívio com o meio rural e a 

recuperação de certos vícios, como alcoolismo 
53

. 

Vimos nas descrições acima que todas as casas são de religiosos ou de religiosas, 

portanto, não existem casas fraternas de convivência mistas, apesar dos membros da 
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 Os nomes de cada casa fraterna são escolhidos de acordo com a especificidade da atuação de cada uma. 

Logo, existem casas São José, São Pio, Bom Samaritano, Nossa Senhora das Dores, Sacramento de 

Amor, etc. Analisarei mais detidamente as casas fraternas adiante. 
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Toca de Assis estarem em constante contato no dia-a-dia, principalmente nas cidades 

que possuem os dois ramos do instituto. Em Campinas, a fraternidade mantém a Casa 

de Governo Geral Santa Catarina de Senna ou Cúria Filhas da Pobreza. Essa casa se 

difere das demais, pois nela abrigam apenas as lideranças femininas de cada missão da 

fraternidade, como, por exemplo, a Ir. M. A., que exerce a função de Ministra Geral das 

filhas da pobreza; Irmã M. G., responsável nacional pelos leigos; Ir. T., responsável 

pela animação vocacional; Ir. D., a ecônoma geral da fraternidade. Por serem missões 

bem específicas e que merecem uma atenção integral, as casas não acolhem moradoras 

de rua. Apesar de suas respectivas missões, as religiosas constantemente precisam 

viajar, seja para participar de retiros em outros estados, para reuniões formativas ou 

apenas para alinhar as outras missões a partir das novas diretrizes tomadas na cidade 

onde tudo começou.  

Em 2009 foi publicada uma carta no site da fraternidade que dizia:  

 

A Fraternidade de Aliança Toca de Assis, fundada em Campinas-SP em 13 de 

maio de 1994, pelo Pe. Roberto José Lettieri, com o carisma de Adoração ao 

Santíssimo Sacramento e por Ele, cuidar dos sofredores (as) de rua aqueles que a 

sociedade chama de mendigos, cuidamos especialmente daqueles que não tem ninguém 

por eles, dando uma dignidade acolhendo-os em nossas casas e cuidando de sua 

alimentação, higiene, saúde, espiritualidade e o principal dando-lhes um coração 

amigo. Não somos uma casa de recuperação e sim de acolhimento, buscamos, naqueles 

que são acolhidos e que traz o vicio de alcoolismo, ajudá-los, sendo para eles reflexo 

do Amor de Deus que busca salvar sempre. Devido à grande quantidade de moradores 

de rua e de não podermos acolher a todos em nossas casas, temos um trabalho com 

estes do que chamamos Pastoral de Rua, saímos pelas ruas, durante o dia ou à noite, 

dando-lhes comida, cortando o cabelo e barba, levando roupas, etc. Existem também 

aqueles que vêm até nossas casas para tomar banho, cortarem o cabelo e a barba e se 

alimentarem. A Fraternidade é formada por homens e mulheres que doam a vida 

livremente através do mistério da vida consagrada, não temos fins lucrativos e vivemos 

unicamente de doação, não temos nenhum apoio governamental ou político, contamos 

hoje com 130 casas no Brasil e três no exterior, entre masculinas e femininas. A toca 

tem como um dos pilares de seu carisma, com inspiração no patrono São Francisco de 

Assis, o amor aos pobres. 
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As casas fraternas 

 

“Nas casas de atendimento, atuamos com o trabalho ”Bom Samaritano”. Por 

meio deste trabalho, prestamos um atendimento de alívio imediato às necessidades 

básicas do acolhido (banho, roupa e alimentação). No trabalho da Pastoral de Rua, 

vamos ao encontro dos pobres que moram nas ruas e prestamos auxílios oferecendo 

alimento, cortando o cabelo, fazendo a barba, curativos”. O amor aos pobres 

distingue-se de diversas outras expressões da Igreja, pois os irmãos de rua, como são 

chamados os acolhidos nas casas, moram nas casas com os Religiosos; todos os 

membros do instituto, salvo problemas de saúde, dormem no chão, em colchonetes, 

"esteiras" ou papelão com cobertores, pois são chamados a viver como os moradores 

de rua. Cada religioso possui somente dois hábitos, e vivem uma vida de opção pela 

pobreza pregada por Nosso Senhor Jesus Cristo: não possuem bens materiais e levam 

uma vida simples em meio aos pobres. Uma das grandes marcas do carisma da Toca é 

a Pastoral de Rua, quando os religiosos e leigos saem pelas ruas das cidades, durante o 

dia ou pela noite, levando alimentação, roupas e principalmente carinho, amor e 

atenção aos pobres sofredores de rua. São momentos de intensa fraternidade, pois 

tanto os religiosos quanto os leigos não têm medo nem desprezo por abraçarem, 

tocarem e se sentarem com os irmãos de rua, para partilharem um pouco de suas vidas. 

 

Assim, posso afirmar que durante esses últimos anos fazendo trabalhos de campo 

junto aos religiosos da fraternidade, muita coisa permanece parecida com a descrição 

acima, porém, com a saída do fundador da Toca de Assis, essa ordem de dormir em 

esteiras, colchonete ou papelão foi completamente abolida pelos religiosos. A 

arquidiocese de Campinas argumentou que essa prática de martírio do corpo era 

completamente equivocada e remetia aos mosteiros medievais, destoando 

completamente da realidade contemporânea. Em todas as inúmeras casas que visitei, foi 

possível ver quartos coletivos de religiosos com camas, travesseiros, edredons e 

cobertores. Aquela radicalidade proposta pelo Pe. Roberto - a qual atraía tantos novos 

adeptos, ansiosos em viver o novo na rebeldia do sagrado - deu lugar à burocratização 

proposta pelo clero da Igreja Católica.  

Em uma entrevista concedida pelo fundador da fraternidade à Canção Nova, ao 

ser perguntado sobre qual o motivo dos jovens se encantarem tanto pelo carisma da 

Toca de Assis, ele foi categórico ao dizer que o primeiro motivador é Jesus Cristo (por 
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meio do Santíssimo Sacramento), depois a vivência com os pobres e o despojamento 

exigido, e por fim, a vivência radical do evangelho de Cristo: 

 

Claro que eu não estou dizendo que só a Toca é radical, pois cada um tem o 

seu modo de ver a radicalidade. Mas ela encanta muito os jovens justamente 

por causa disso, da adoração ao Senhor no altar e o cuidar dos pobres. Não só 

a Toca de Assis, mas muitas comunidades, graças a Deus, tiveram a Toca de 

Assis como espelho e, hoje, buscam viver essa experiência (Disponível em 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/entrevista/entrevistas.php?id=612. 

Acesso dia 10 de março de 2012). 

 

Assim, ele reconhece que os jovens ficavam ávidos pela “radicalidade” que a 

Toca de Assis propunha. Convidar a viver na contramão da sociedade que prega o 

hedonismo, e aceitar dormir no chão, andar descalços, cuidar de pessoas que estão em 

situação de abandono, é oferecer a estes jovens uma experiência com o exótico bastante 

peculiar. Peter Berger (2004, p.55) salienta que as pequenas comunidades são o refúgio 

que suspende no jovem a sua necessidade de reinventar o mundo a todo o momento. 

Hoje essa radicalidade deu lugar à normatividade da Igreja Católica, logo, o número de 

novos adeptos decresce ao passar dos anos. É interessante perceber que a proposta do 

carisma do Pe. Roberto foi bastante sagaz e de fato atraiu muitos seguidores 

interessados em “contrariar” o mundo ao adentrar para um movimento religioso.  

Em sua análise fenomenológica da religião, Mircea Eliade (2001) aponta para a 

ambiguidade dos espaços sagrados, que apresenta diversas rupturas e heterogeneidades. 

Para ele,  

 

Há, um espaço sagrado, e por consequência ‘forte’, significativo, e há outros 

espaços não sagrados, e por consequência sem estrutura nem consistência, em 

suma, amorfos. Mais ainda: para o homem religioso essa não 

heterogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma oposição entre o 

espaço sagrado – o único que é real, que existe realmente – e todo o resto, a 

extensão informe, que o cerca (Eliade, 2001, p.24)   

 

Assim são as casas fraternas da Toca de Assis, um lugar que ora proporciona uma 

sensação positiva de saída do mundo por meio da sacralidade e do silêncio das capelas, 

outrora, pensando em uma análise mais secularizada, apresenta a mais dura realidade ao 

se deparar com tantos acolhidos esquecidos e abandonados por seus familiares, sejam 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/entrevista/entrevistas.php?id=612
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eles doentes ou não. Em grande parte, saíram do convívio familiar há muitos anos e 

desde então permaneciam nas ruas dos grandes centros, até serem acolhidos pelos 

religiosos e religiosas. Menezes (2009) afirma que é importante pensar esses espaços 

não pelo mero distanciamento radical entre o sagrado e o profano, mas pelos seus 

pontos de interseção e pelo contato de ambos. A casa fraterna é esse imbricamento de 

uma construção de realidades distintas, mas que em prol da vida fraterna tornam a 

convivência harmoniosa.  

 

1.5 – O carisma toqueiro 

 

Vimos até o presente momento que a Fraternidade Toca de Assis está passando 

por uma rotinização do carisma. Luiz Roberto Benedetti (2009), em seu texto sobre os 

novos rumos do catolicismo, postula que a Igreja Católica ao longo de vinte séculos 

concretizou o seu propósito de transformar o carisma pessoal em carisma de função. 

Assim, a autoridade eclesial da Igreja Católica tem enquadrado as novas comunidades 

católicas na sua “forma social de ser”, mostrando a sua autoridade ao controlar 

movimentos, as suas divergências e sua tentativa constante de moldar as suas 

dissidências. 

Ao retomar a análise em torno dos nomes – de um lado, Instituto de Vida 

Consagrada Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, e de outro, 

Fraternidade de Aliança Toca de Assis – comumente vinculados à fraternidade, 

instaura-se um grande engodo. Enquanto o nome oficial Instituto de Vida Consagrada 

Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento transmite o carisma que eles 

vivem, isto é, a adoração continua ao Jesus Sacramentado 
54

, o nome Toca de Assis 

revela o caráter medieval e a inspiração das ordens mendicantes franciscanas, 

endossando a aproximação com o patrono da fraternidade, São Francisco de Assis, 

santo conhecido por cuidar de leprosos em humildes cabanas no século XIII em Assis. 

Neste tópico, em específico, objetiva-se discutir aspectos importantes em torno do 

carisma, que até pouco tempo atrás era reconhecido pelos toqueiros como um dom 

recebido pelo Pe. Roberto Lettieri do Espírito Santo 
55

.  

Encontra-se no sítio eletrônico da Toca de Assis, o significado do carisma 

vivenciado por eles: 

                                                 
54

 Para a Igreja Católica, o Santíssimo Sacramento é o corpo de Cristo. 
55

  Contudo, a figura do fundador atualmente é ocultada. 
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O Instituto de Vida Consagrada Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento possui como carisma um legado de amor dado por Deus que 

consiste em: Adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, em reparação, no 

espírito da Sagrada Liturgia da Santa Igreja, a dileta Esposa de Cristo; “Mas 

vem à hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o 

Pai em espírito e em verdade e são esses adoradores que o Pai deseja” (Jo 

4,23-24); Amor ao pobre abandonado de rua, reconhecendo nele o Senhor 

Jesus Crucificado e Ressuscitado, em comunhão com a Santa Igreja; “Vinde, 

benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a 

criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me 

destes de beber; era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e 

me visitastes; estava na prisão e viestes a mim.” (Mt 25, 33-35) (Disponível 

em www.tocadeassis.org.br. Acesso em 08 de abril de 2012). 

 

Pode-se afirmar que no movimento carismático, os carismas ocupam um lugar 

central. Embora promovam todo e qualquer tipo de carisma, o destaque fica por conta 

dos dons que o Concílio Vaticano II chama de extraordinários, mas que, na vivência dos 

cristãos de antes ou os cristãos renovados, constituem-se como ordinários. Dentre 

vários, ressaltam-se os dons de cura, profecia e glossolalia 
56

. Um teólogo alemão 

especialista em movimento carismático e Espírito Santo – que durante o Concílio 

Vaticano II foi nomeado pelo papa Paulo VI como um dos especialistas em teologia –, 

há mais de duas décadas, já colocava questões cruciais para analisar o tema. Segundo 

Heribert Muhlen “o renovamento carismático não é um movimento da Igreja; é a Igreja 

em movimento. E esses carismas são dons e capacidades naturais liberadas pelo Espírito 

Santo para promover o crescimento do Corpo de Cristo” (Muhlen, 1995, p.260). 

A respeito desse carisma vivenciado cotidianamente pelos jovens toqueiros, Pe. 

Rogério (cofundador da Toca de Assis), em um retiro espiritual para leigos realizado em 

Campinas em fevereiro de 2012, enfatizou que: 

 

E nós, Toca de Assis recebemos o carisma de Deus. Qual é o carisma de 

Deus? Resumindo: Buscar a Cristo na eucaristia! Tem uma frase que nos 

aponta isso aí, que é aquela frase, “Jesus Sacramentado, nosso Deus amado”. 

Porque que para nós é forte essa frase? Não porque Jesus sacramentado ele 

não é o objeto de fé dos outros cristãos católicos. É claro que é! É Cristo que 

move a igreja e que move os cristãos, mas para nós é como se fosse uma 

                                                 
56

 Glossolalia é um fenômeno que na maioria das vezes está relacionado a situações de fervor religioso, 

no qual a pessoa crê falar em uma língua por ela desconhecida, mas que advém de origem divina. Vem do 

grego glóssa = língua e laló = falar, falar em línguas.  

http://www.tocadeassis.org.br/
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necessidade de alma buscar Cristo na eucaristia. Então, primeiro ponto do 

carisma que um membro da Toca tem é buscar a Cristo na eucaristia de uma 

forma especial. Outro ponto: buscar a Cristo nos mendigos e sofredores de 

rua. Porque a gente já usou tanta denominação para definir isso, até como um 

fato importante do capítulo né, porque de 10 anos para cá o tipo de morador 

de rua cresceu e mudou muito. Há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha 

usuários de crack como se tem hoje. Em coisa de dois anos surge uma nova 

droga agora chamada óxi, então o cara que usa o óxi e crack acaba virando... 

Tem o aspecto do morador de rua. Mas qual é o carisma nosso? O carisma 

nosso é buscar esses mendigos de rua que não são, por exemplo, nós não 

temos o dom de recuperar, o nosso dom é como fez Madre Tereza de Calcutá 

fazia que era dar de comer, dar de beber, dar de vestir. E é isso que é o grosso 

do carisma! Então é essas duas coisas que é o nosso carisma. Primeiro buscar 

a Cristo na eucaristia e buscar a Cristo nos mendigos e sofredores de rua. Dá 

onde que é tirado isso? Do livro de Tobias, capítulo 4 versículo 7, não 

desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo Deus tampouco desviará de ti. 

Então isso é o carisma que une as vocações na Fraternidade Toca de Assis. 

Isso que nos faz incomum com religiosos, com padres, com casais, com 

solteiros, é isso que nós temos em comum, é esse carisma. Querendo ou não, 

a Toca é uma obra nova na Igreja. De todas as comunidades novas que se tem 

hoje, dessas grandes comunidades a Toca é a mais nova. A Canção Nova 

comemorou a pouco tempo atrás trinta anos, a Shalom vai comemorar trinta 

também, perto da Canção Nova. A gente vai comemorar agora em 2012, 

dezoito anos. Então vejam, nos temos a metade de uma comunidade nova. 

Nós ainda estamos em fase de fundação. Existe o carisma fundante que Deus 

deu ao padre Roberto e só a ele, que é aquele carisma fundante onde foi 

buscado essas duas coisas que eu disse: buscar a Cristo na eucaristia e 

buscar a Cristo nos mendigos de rua. Então isso foi dado a ele e isso 

ninguém tira, ninguém toma e querendo ou não a gente tem que caminhar 

com isso. Porque Deus escolheu ele para isso e esse é o primeiro ponto para o 

carisma fundante, e depois o carisma fundacional. Mas o que é o carisma 

fundacional? São aqueles que estão nessa história desde o começo, que fazem 

parte também desse carisma fundacional. É importante a gente saber que 

existe um carisma fundante e um carisma fundacional. O que é o carisma 

fundante? Cristo que usou dele para poder formar o primeiro alicerce, apontar 

Cristo na eucaristia, apontar Cristo nos pobres e aí então vem aquela 

organização que faz parte do carisma fundacional que aí entra todos aqueles 

que fazem parte da obra, que estão caminhando com a obra. É importante a 

gente também ajustar isso em nós. Recebemos de Deus um carisma. Agora 

veja bem, se o padre disse que existe uma diferença entre aquilo que é 
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substancial e aquilo que é essencial, no carisma tem uma coisa que é 

substancial que é o que eu falei agora: buscar cristo na eucaristia e buscar 

Cristo nos mendigos de rua. Isso tem que ficar claro para quem recebeu o 

carisma de um toqueiro, que a gente resume grosso modo. Por exemplo, é 

diferente da vida religiosa que as irmãs têm daquilo que era. Hoje as irmãs, 

aquilo que era Toca de Assis hoje se transformou em Instituto de Vida 

Consagrada Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento que tem uma outra 

natureza, que a natureza é a vida consagrada. Tem a regra da vida consagrada 

e etc. e tal (Grifos meus. Palestra padre Rogério, 12 de fevereiro de 2012). 

 

A fala do cofundador mostrou-se bastante ambígua, já que primeiramente ele não 

reconhece a centralidade da figura do fundador enquanto o único provedor do carisma 

dado por Deus. Ele ressalta que a fraternidade (no sentido grupal) recebeu o carisma, e 

não o fundador. Contudo, mais adiante ele reconhece a centralidade da figura do 

fundador enquanto o líder portador do carisma pessoal, o qual pode ser identificado, de 

acordo como os pressupostos de Weber (1992, p. 303), como uma espécie de “profeta”. 

Para Pe. Rogério, todas as mudanças ocorridas na fraternidade são justificadas por conta 

de seu curto tempo de existência, logo, faz-se necessário uma reestruturação para 

demonstração de amadurecimento.  

Segundo o sentido cristão, o termo carisma aparece no Novo Testamento sempre 

remetendo a um contexto teológico. É raro encontrar alguma referência a um dom feito 

pelo homem a outro, mas sim um dom advindo do sagrado. Segundo o Compêndio do 

Catecismo da Igreja Católica (2005), “os carismas são dons especiais do Espírito, 

concedidos a alguém para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em 

particular, para a edificação da Igreja” (XVI, 2005, p.160). Ademais, podem-se elencar 

alguns outros elementos que comumente são articulados a tal conceito, como: o carisma 

implica certa perda de identidade dentro de um grupo e volta-se à reverência a um líder; 

a fonte das ações está quase sempre baseada em fatores emocionais que ultrapassam a 

racionalidade e fortalece uma ligação compulsiva do grupo ao líder; não obstante, é uma 

renúncia do individualismo em favor do próximo (Weber, 2004). 

O conceito de carisma também ocupa um lugar sistemático na obra de Max 

Weber (2004). Tal autor criou um tipo ideal através do conceito de carisma que nos 

permite entender e explicar fenômenos sociais, caracterizados geralmente em sua 

oposição ao cotidiano, ordenado e duradouro. Por meio desse conceito weberiano é 

possível articular com o conceito nativo de carisma construído pelos toqueiros. Weber 

(2004) foi ousado ao separá-lo de seus preceitos mágicos, religiosos e teológicos 
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correntes até então para desenvolver o tipo ideal sociológico. Ele rompe com as 

tradições e desenvolve uma categoria complementar ao conceito de racionalismo. Com 

isso, a sociologia de Weber apresenta um processo dialético entre carisma versus 

racionalismo. Para ele: 

 

Em sua forma “pura”, o carisma jamais é para seus portadores uma fonte de 

ganhos privados, no sentido da exploração econômica realizada como troca 

de certas prestações e contraprestações, nem na forma de uma remuneração 

de serviços, e ele também não conhece nenhuma ordem tributária para 

satisfazer as necessidades objetivas de sua missão. Ao contrário, quando sua 

missão é de natureza pacífica, recebe os recursos econômicos necessários de 

patrocinadores individuais ou na forma de doações honoríficas, contribuições 

e outras prestações voluntárias por parte daqueles aos quais se dirige, ou 

então – como no caso dos heróis de guerra carismáticos – constitui o espólio, 

ao mesmo tempo, uma das finalidades e a base material da missão. O carisma 

“puro” – em oposição de toda economia ordenada: é um poder antieconômico 

por excelência. (...) Os portadores do carisma, tanto o senhor quanto os 

discípulos e sequazes, para cumprirem sua missão, têm que encontrar-se fora 

dos vínculos deste mundo, das profissões comuns e dos deveres familiares 

cotidianos. A exclusão da aceitação de cargos eclesiásticos no estatuto da 

ordem dos jesuítas, a proibição da posse de bens para os membros das ordens 

religiosas ou até – segundo a regra primitiva de São Francisco de Assis – para 

a própria ordem, o celibato dos sacerdotes e dos cavaleiros de uma ordem, o 

celibato efetivo de numerosos portadores de um carisma profético ou artístico 

– tudo isto é expressão do espírito “apartado deste mundo” daqueles que 

tomam parte no carisma (Weber, 2004, p.325). 

 

Logo, esse portador de carisma assume o papel de líder, profeta e pastor. Na 

perspectiva weberiana, o carisma está na contramão da estrutura burocrática, já que o 

líder não necessariamente precisa ser nomeado, mas sim reconhecido. Esse carisma 

exige um reconhecimento por parte de seus seguidores e o líder é o responsável por esta 

aglutinação de novos aderentes. O discurso de Pe. Roberto sempre foi pautado na 

contramão das normas que regem o mundo, ou seja, era pouco racional e muito 

emotivo. Ele era totalmente contra os estudos formais, alegando que o conhecimento 

advinha das ruas e os irmãos de rua seriam os seus professores. Com raríssimas 

exceções, apenas alguns guardiões das casas fraternas liam biografias para ministrarem 
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formações para os outros toqueiros. Portella (2009, p.164) postula que “a pobreza na 

Toca de Assis tem uma referência clara: Jesus Cristo”. 

Veremos a seguir que a formação dos toqueiros era completamente centrada na 

figura do seu líder e o seu discurso era tido como verdade suprema a ser seguida, o que 

legitimava, assim, o seu poder perante aos demais. Nesse ínterim, perceberemos que 

com o seu afastamento, o poder eclesiástico tomou o lugar do líder carismático e o 

discurso foi canalizado para a figura do Cristo como único salvador e merecedor de 

tantos seguidores. A Igreja Católica, por sua vez, à luz de sua tradição conseguiu apagar 

a figura do líder e fazer emergir um novo carisma rotinizado.   

Os toqueiros, seguindo os três votos da consagração – pobreza, castidade e 

obediência – e alicerçados pelo evangelho de Mateus, que diz que “todo aquele que 

tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos, ou terras, por causa do 

meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna” (Mt 19.29), revelam em si esse 

poder sobrenatural do Espírito Santo, que lhes orienta na pessoa do portador principal 

do carisma dado por ele, movendo-os para esse novo formato de vida baseado na 

abnegação. Entretanto, Benedetti (2008) afirma que o processo interior das 

comunidades de vida é bem marcado. Ele diz: “guiadas pelo carisma do fundador, 

passaram do entusiasmo inicial, renovador, assumindo tarefas sociais relevantes do 

momento, a uma acomodação e burocratização institucional que domesticou a energia 

fundante e a pôs a serviço da instituição” (Benedetti, 2008, p.04).  

Viver segundo o propósito pregado pelas novas comunidades católicas exige uma 

série de abnegações e a principal delas é a própria autonomia. Quando se adentra ao 

mundo fraterno, as regras estabelecidas pelo fundador ou pela instituição são 

intransferíveis e segui-las torna-se motivo de orgulho para os religiosos. Ser obediente, 

viver em comunidade e viver a experiência da pobreza responde ao desejo imagético 

dos jovens de viverem o habitus toqueiro e se mostrarem ao mundo de forma radical.  

O processo que a Toca de Assis vive de domesticação do carisma, burocratização 

de sua missão e rigidez na vivência do carisma, mostra essa incapacidade da Igreja 

Católica em compreender as mudanças na sociedade (ao se apresentar como único 

caminho de salvação) e a sua dificuldade em aceitar a multiplicidade de carismas dessas 

novas comunidades católicas. Se antes a fraternidade atraia principalmente jovens de 

classe média para viverem essa radicalidade do carisma toqueiro, atualmente essa 

realidade sofreu alterações e a adequação do instituto religioso às novas delegações da 

Igreja Católica para a vida religiosa trouxe o desencantamento de novos vocacionados. 
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Conjectura-se que a dificuldade da instituição católica em reconhecer que forças 

individuais estão sobrepondo a sua supremacia, mesmo não sendo em nenhum momento 

o interesse do fundador, é o principal motivo para essa intervenção direta. Todavia, 

através do discurso do fundador da Toca de Assis é possível perceber outra perspectiva:  

 

O carisma dado por Deus Sacramentado aos Filhos e Filhas da Pobreza do 

Santíssimo Sacramento para: Sua honra e glória; Manifestação da Santidade 

da Igreja, Corpo Místico de Cristo; Bem do povo de Deus e santificação de 

seus membros, que consiste em amar a Igreja de Deus pela perpétua adoração 

ao Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Grande Deus e 

Senhor Jesus Cristo seu Amado e dileto Esposo; Amar a Igreja de Deus, 

buscando no corpo místico de Nosso Grande Deus e Senhor Jesus Cristo seu 

Amado e dileto Esposo aliviar seus sofrimentos nos pobres sofredores e 

sofredoras de rua e amar a Igreja de Deus anunciando o Santo Evangelho de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade, de cidade em cidade de maneira itinerante e testemunhal 

(Disponível em http://www.flogao.com.br/tocadeassis/blog/994946. Acesso 

dia 26 de dezembro de 2012).  

 

As novas comunidades católicas apresentam a proposta de uma singela renovação 

no interior da Igreja. Logo, características comuns ao carisma como, por exemplo, ver 

no pobre o próprio Cristo ou propor uma performance de ser igreja em moldes 

medievais, podem ser vistas fortemente na Toca de Assis. Brenda Carranza (2009) 

afirma que “em tempos de anonimato metropolitano, a Toca é um lugar de 

pertencimento e reconhecimento” não só dos que estão morando nas ruas, valorizando-

os, mas também dos religiosos, que, como disse o Ir. B., “nós somos diferentes porque 

as pessoas olham para nós e nos enxergam como um símbolo do sagrado. Nós 

carregamos a cruz no peito e somos referência de Cristo pela cidade. Nós os lembramos 

de que Deus existe”. Portanto, para defender esse modelo de Igreja idealizado pela 

fraternidade, pautado no zelo pela sua liturgia, pela santidade de seus membros e 

especialmente o seu clero, o fundador lutou veementemente contra o relativismo que, 

segundo ele, adentrava na instituição.  

O carisma da Toca de Assis sempre trabalhou muito bem com o moderno e o 

medieval. Se ora eles valorizam esse retorno ao passado, com práticas pré-conciliares, 

vestimentas que remetiam ao passado e elementos de um catolicismo tradicional, 

outrora eles utilizam meios altamente modernos (como as redes sociais e vendas de 

http://www.flogao.com.br/tocadeassis/blog/994946
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produtos como camisetas e CDs) para evangelizar e tornar esse carisma conhecido. 

Portella (2009) salienta que a fraternidade é uma simbiose paradoxal de elementos e 

posturas pré-modernas e modernas.  

Os brasões dos dois institutos são a representação simbólica do carisma da 

fraternidade. Até meados de 2012, o símbolo que hoje é a representação do instituto 

feminino, englobava os dois ramos religiosos da Toca de Assis.  

 

 

 

Por se tratar do mesmo símbolo presente no hábito dos postulantes, o que foi 

acrescido ao desenho são as uvas e o trigo. Ambos representam o carisma toqueiro e o 

significado do nome do instituto que é: 

 

Este instituto tem por nome Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, 

que significa: FILHOS: Porque nascemos da adoração ao Corpo, Sangue, 

Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. DA POBREZA: Porque 

encontramos na pobreza do Filho de Deus, no altar, a alegria de sermos 

pobres e de servi-Lo pela perpétua adoração e em Sua presença nos pobres 

abandonados nas ruas. DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Porque 

alimentando-nos do Corpo de Cristo, queremos n’Ele, com Ele e por Ele 

consumir a nossa vida manifestando a santidade da Igreja (Revista edição 

especial Toca de Assis, 2012, p. 5). 

 

O trigo é a representação do corpo de Cristo, o qual é adorado constantemente em 

todas as casas fraternas da Toca de Assis. Já as uvas remetem ao sangue de Cristo que 

fora derramado na morte sangrenta de cruz para remissão dos pecados de todos os 

homens. Ambos são colocados na definição do nome do instituto como dignos de 

adoração e profunda reverência, já que após o ritual da Santa Missa são 
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transubstanciados em corpo e sangue do próprio Cristo. Ainda sobre o carisma, as 

religiosas acrescentam que: 

 

Este instituto nasceu no seio da Santa Igreja Católica e nela, perpetuamente, 

quer viver em plena e total comunhão sob a obediência do Vigário de Cristo, 

o Papa, como seu Superior supremo neste mundo. Este Instituto Religioso de 

Direito Diocesano tem sua sede principal na Arquidiocese de Campinas – SP, 

cujo responsável é o Arcebispo desta cidade. Este Instituto de natureza laical 

é composto por membros que, pela profissão dos conselhos evangélicos, 

alcançam, na liberdade e alegria, na vivência de sua espiritualidade, no 

apostolado ativo e contemplativo, a perfeição da caridade no serviço do 

Reino de Deus, conforme dita o carisma dado a nós por Deus sumamente 

amado. O Instituto nasce no seio da Santa Igreja Católica e nela 

perpetuamente quer viver em comunhão sob a obediência do Sucessor de São 

Pedro, Vigário de Cristo e Pastor da Igreja Universal, como seu Superior 

Supremo neste mundo. Este Instituto religioso de vida consagrada, sendo de 

Direito diocesano, tem o Excelentíssimo Senhor Bispo da Arquidiocese de 

Campinas como seu responsável (cf. cân. 595), e realiza seu trabalho pastoral 

em plena comunhão com os Ordinários locais (cf. cân 678). As irmãs 

professam os conselhos evangélicos, na liberdade e na alegria, nos ramos 

ativos e contemplativo, no serviço do Reino de Deus, conforme dita o 

carisma dado a nós por Deus sumamente amado. Temos como patronos 

principais: São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. E, como patrona 

secundária, Santa Catarina de Sena (Revista edição especial Toca de Assis, 

2012, p. 6). 

 

Observa-se no texto acima quem a fraternidade deve obedecer. Ser obediente é, 

para a Igreja Católica, estar de acordo com as ordens supremas desta instituição, a qual 

tem como representante direto o arcebispo da cidade de Campinas, Dom Airton José. 

Nesta pequena passagem a palavra obediência é citada duas vezes, o que pode levar-nos 

a interpretar que, possivelmente, o afastamento do fundador da Toca de Assis pode estar 

ligado a atitudes desaprovadas pelo clero. Ao tentar uma adequação sua aos moldes 

aceitáveis, ele pode ter apresentado resistência e assim ter sido afastado de suas funções 

pela Igreja Católica. Veremos adiante que as questões em torno do seu afastamento são 

extremamente enigmáticas e nenhum argumento é totalmente seguro. São todas 

suposições, já que todo o processo corre em segrego e o assunto é tido como tabu por 
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todos os toqueiros. Qualquer questão sobre o fundador é respondida sumariamente, sem 

detalhes e maiores explicações.  

Os Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento apresentaram o seu novo brasão 

em outubro de 2012. Assim como o símbolo das irmãs, o brasão dos irmãos traz em sua 

estrutura a representação do carisma e da espiritualidade toqueira. Ele é a identificação 

visual do instituto religioso e o seu significado é bastante rico. O círculo central 

representa um ostensório e em seu interior é possível visualizar a hóstia consagrada (que 

remete ao corpo de Cristo), caracterizada como “principal motivo da existência do 

instituto”. As inscrições JHS é também a identificação de Jesus Cristo, que é adorado 

perpetuamente pelos religiosos. O amor aos pobres é representado pela cruz maior, 

símbolo também das ruas dos grandes centros urbanos. Ao centro da cruz é possível ver 

o cíngulo, sinal da consagração religiosa e do serviço ao pobre abandonado, que para os 

toqueiros é “a manifestação de que o amor a Deus nos impulsiona ao amor aos pobres”. 

As cruzes localizadas nas extremidades do círculo representam os quatros pontos 

principais da doutrina e da fé católica, pregadas nos quatros cantos da terra. “Nossa 

consagração religiosa nos torna missionários, representando também nosso apostolado 

de missão peregrina”. A coloração avermelhada das cruzes é um sinal do sangue de 

Cristo derramado na cruz, e também, do reconhecimento desse amor do criador pelas 

suas criaturas e da entrega pessoal de cada um. Por fim, os trigos e as uvas são símbolos 

das ofertas em prol do sacrifício eucarístico e “nos representam o zelo pela Sagrada 

Liturgia e por tudo que circunda o mistério eucarístico e intercessão pelos sacerdotes” 

57
.   

 

 

                                                 
57

 Disponível na edição especial da Revista Toca de Assis de 2012. 
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A Toca de Assis exige que alguns elementos devem ser contemplados na vida de 

cada consagrado do instituto religioso. Dentre eles destacam-se a vivência da 

radicalidade do evangelho, a manifestação da santidade e a vida fraterna. Cada toqueiro 

deve, por meio da sua entrega total, viver essas características embasadas nas propostas 

evangélicas do próprio Cristo. Todas essas características são representadas pelas 

espadas, símbolo da luta pessoal e diária contra um mundo que segue na contramão dos 

propósitos religiosos. Elas também representam a defesa da fé da Igreja Católica que 

cada consagrado tem que assimilar como um projeto pessoal de vida intransferível, já 

que faz parte da centralidade do carisma toqueiro. 
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Capítulo 2 – A Toca dos pobres e a Toca para a Igreja 

 

Introdução 

 

No começo de 2012 retomei as visitas frequentes a algumas casas fraternas da 

Toca de Assis em São Paulo. Como no ano anterior me dediquei às atividades 

presenciais do mestrado, enfrentei algumas dificuldades para reestabelecer o contato 

com os interlocutores do campo. Entretanto, percebi que muita coisa havia mudado nos 

últimos dois anos. A começar pela casa fraterna da Mooca, onde fiz o primeiro contato 

para a produção do projeto de mestrado, que não existe mais. Ela foi fechada por 

imposição da Prefeitura de São Paulo e da vigilância sanitária. Todos os acolhidos que 

lá moravam foram levados para outras casas da Toca de Assis, e também, para outras 

comunidades, como a comunidade Shalom 
58

. Cada visita as casas fraternas revelava 

que o Instituto Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento estava passando 

por mudanças significativas em sua estrutura.  

O objetivo deste capítulo é analisar etnograficamente essas mudanças, trazendo a 

contribuição de trabalhos anteriormente desenvolvidos com a Toca de Assis e relatos 

etnográficos colhidos em minhas inúmeras visitas. Não obstante, pretendo demonstrar 

como as novas práticas, novos discursos e as novas representações do Instituto de Vida 

Religiosa se afastam dos preceitos fundacionais proposto pelo padre Roberto Lettieri.  

 

2.1 – Padre Roberto: o fiel pelicano para suas ovelhas 

 

Em minha primeira visita a uma casa fraterna da Toca de Assis em São Paulo – a 

Casa Nossa Senhora Mãe dos Pobres, situada no bairro da Mooca – fui recebida por 

uma jovem chamada Ana Paula. Esta irmã ficou incumbida de me apresentar a casa, a 

proposta da fraternidade, as outras irmãs toqueiras e as irmãs acolhidas. Ela foi muito 

atenciosa durante todo o período que permaneci no local. Logo na entrada da casa, 

deparei-me com uma parede repleta de fotografias do Pe. Roberto Lettieri, do papa 

Bento XVI, do bispo da Mooca, imagens de São Francisco e um grande quadro com o 

brasão do Corinthians. A irmã rapidamente tratou de me apresentar o fundador do 
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 A comunidade Shalom foi fundada em Fortaleza/CE por Moysés Louro de Azevedo no ano de 1982. 

Atualmente é conhecida como a Comunidade de Vida e Aliança que mais possui casas de missão 

espalhadas pelo mundo, totalizando 45 no Brasil e 12 espalhadas pela França, Uruguai , Suíca, Canadá e 

Israel.  
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instituto. Suas palavras em relação a ele eram carregadas de uma profunda admiração e 

amor, descrevendo sumariamente a sua trajetória, história de vida e, em especial o seu 

amor pelo Corinthians, o que justificava a presença do brasão na parede.  

Em seu relato, Ana Paula dizia que a presença e os ensinamentos do padre eram 

constantes, mesmo com a sua ausência física, visto que as irmãs sempre ouviam suas 

pregações gravadas e a guardiã da casa fraterna constantemente se dirigia até Campinas 

para participar das assembleias na Casa Mãe, com intuito de aproximar dele e trazer as 

orientações do “coração do fundador” para as outras religiosas. 

A irmã me mostrou a revista produzida pela Toca de Assis, onde também era 

possível ler na íntegra algumas das pregações de Pe. Roberto. Na época a revista se 

chamava Toca para a Igreja e, conforme Portella (2009) era comum que as edições 

fossem recheadas de muitas imagens. Sua estrutura, na maioria das vezes, se 

apresentava com uma capa fazendo referência a um tema importante vivido pela Igreja 

Católica ou pela Toca de Assis no mês da publicação, e com uma foto expressiva que 

quase sempre era do Pe. Roberto junto a um ostensório com a eucaristia. Na seção 

chamada “Palavra do fundador”, havia uma frequência de imagens emblemáticas dele, 

acompanhadas de um pequeno texto de sua autoria, de sua benção aos demais toqueiros 

e de sua assinatura eletrônica. Já as demais páginas destacavam informações internas do 

instituto, além de uma seção intitulada “pregação do Pe. Roberto”, com extratos ou 

íntegras de suas pregações. Fica evidente, portanto, que os moldes antigos da revista 

promoviam a cada edição a figura do fundador da Toca de Assis, fato que corrobora a 

premissa de Portella (2009) que nos diz que “a sua palavra é a palavra do próprio Deus 

para os toqueiros”. E por isso o seu nome de toqueiro é Irmão Pelicano, aquele que zela 

pelos filhos e doa-se em prol deles.  

A revista Toca para a Igreja tornou-se uma importante fonte documental para 

analisar essa imagética formada em torno do Pe. Roberto, principalmente no que tange 

aos relatos e depoimentos de toqueiros que faziam referência ao seu papel como líder e 

profeta. Na edição de número 36, o Ir. B. diz: 

 

Em função do acidente, tenho a medula comprometida e me restauram duas 

alternativas: fazer uma cirurgia para paralisar o meu corpo para sempre ou 

correr o risco de enlouquecer de dor. Marquei a cirurgia e antes da avaliação 

pré-cirúrgica fui até o Pe. Roberto para pedir-lhe a benção. Chegando até ele, 

inclinei a cabeça em seu colo, e ele me disse: ‘Filho, você não vai operar, se 

tiver que atrofiar será aos poucos e durante este tempo você vai oferecendo 
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para o Senhor, então rezou por mim. (...) Um dia ligaram do hospital dizendo 

que não iam mais operar (Revista Toca para a Igreja, n.36, p.5). 

 

 

Outra narrativa que evidencia este perfil de bom pastor do Pe. Roberto foi 

coletada no sítio eletrônico da fraternidade. A publicação do relato está datada em 18 de 

novembro de 2003. Na época, um jovem natural de Recife conta como foi o seu 

caminho para a vida consagrada, que já se estendia há mais de um ano: 

 

Como todo jovem, tive uma vida cheia de ilusões e fantasias, apesar de fazer 

parte da Igreja e de minha comunidade paroquial. Levava uma vida de 

aparências, um católico sem compromissos com o testemunho de fé. Com 

minha turma de amigos, saía para festas, bares e clubes. Trabalhava como 

digitador e iniciara, na Universidade Federal de Pernambuco, o curso de 

jornalismo. Foi quando pela TV Canção Nova, conheci o padre Roberto, que 

anunciava o amor e a adoração a Jesus Sacramentado. Senti o chamado de 

Nosso Senhor em meu coração. Abandonei tudo. Hoje, sou feliz vivendo 

somente para adorar Jesus Sacramentado e doar-me inteiramente no serviço 

aos moradores de rua, testemunhando ao mundo a verdadeira alegria e 

liberdade. 

 

Os depoimentos acima contribuem para apresentar essa relação estreita entre a 

entrada para o instituto religioso e a figura do Pe. Roberto. Os dois relatos mostram 

claramente a legitimidade conferida a ele como uma autoridade. Afinal, antes de sua 

cirurgia, o Ir. B. dirigiu-se ao padre para uma consulta, ao passo que o outro irmão 

revelou que a homilia dele despertou um chamado para a vida consagrada. Portanto, Pe. 

Roberto assumia o papel de fio condutor entre Deus e os “seus” filhos toqueiros. O 

próprio gesto de inclinar a cabeça no colo do padre desvelava uma relação de entrega: 

esse ato corporal indica que os toqueiros alimentavam uma confiança e uma intimidade 

muito familiar com ele. 

O fato de Pe. Roberto assinar suas cartas e pregações dirigidas aos toqueiros como 

Irmão Pelicano é bastante sintomático. Tal animal simboliza o sacrifício abnegado e a 

caridade universal. A figura do pelicano é muito difundida entre os católicos, fazendo 

alusão a Jesus Cristo, ou seja, assim como a mãe pelicano se sacrifica e alimenta os seus 

filhotes com o próprio corpo, Cristo derramou seu sangue no calvário para proporcionar 

a vida eterna e o perdão aos cristãos. E em toda celebração da missa, no rito de 
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comunhão, o pão e vinho são transubstanciados em seu corpo e sangue para alimentar a 

alma e o corpo dos cristãos.  

O 3º CD da Toca de Assis, intitulado “Jesus Sacramentado, Certeza do Céu”, tem 

uma faixa intitulada “Fiel Pelicano” cantada pelo próprio Pe. Roberto. A canção foi 

escrita por Miriam Garcia, que não teve nenhuma inspiração do padre para a 

composição, porém, cedeu a canção para a Toca de Assis, já que o fundador era 

conhecido como um fiel pelicano por todos. A letra da música também traz essa 

dubiedade de interpretação. Estariam falando de Jesus Cristo ou do Pe. Roberto, já que 

ambos são associados à imagem do pelicano? A letra da música diz: 

 

Fiel Pelicano milagre supremo de amor 

Eucaristia meu Deus e Senhor 

Banhado de sangue a Ti toda glória 

E eterno louvor 

 

Glória, glória 

Glória, glória 

 

Um Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim 

Só por amor pra chegar até mim 

Que seja assim que venha até mim 

E eu vou Te dar glórias 

 

Ainda neste mesmo CD, ele faz uma oração muito emocionada, agradecendo a 

Deus pelos dez anos de sacerdócio e por ter feito dele um pastor. Convém ressaltar que 

ele dirige ao Senhor Jesus como “meu sacramento de amor”, mostrando essa natureza 

clara do movimento carismático, ou seja, uma experiência pessoal e íntima de 

comunicação com Deus. Ele diz: 

 

Neste momento eu quero agradecer pelos meus dez anos de sacerdócio e pelo 

Senhor ter me constituído pastor de ovelhas tão especiais. Eu quero de todo 

coração agradecer porque não há pastor sem ovelhas. Quem constitui o pastor 

é também as ovelhas. As ovelhas que sabem amá-lo e compreendê-lo nos 

momentos difíceis. Então Jesus, eu quero agradecer e ao mesmo tempo este 

CD e este momento em Tua presença. Eu quero estender o meu pedido de 

perdão a todas as minhas ovelhas, onde elas estiverem neste momento. E 

dizer que mesmo aquelas que abandonaram o rebanho permanecem no meu 
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coração até o fim. Até o meu último suspiro eu ei de lembrar delas, no altar 

de Deus que é a alegria da minha juventude. Senhor de coração, muito 

obrigado! (...) E agradeço por cada ovelha que o Senhor me deu e cada uma 

delas que eu amo gratuitamente. Então Senhor, se hoje eu seu pastor é por 

causa delas. Como o Senhor disse, guarde-as na verdade, no meu coração de 

pastor. Que na verdade é o Seu. Obrigado Senhor! Jesus Cristo, minha vida, 

meu Santíssimo Sacramento, eu te adoro, eu te amo (Oração intitulada Bom 

Pastor, 2003, grifos meus). 

 

A imagem e o discurso de Pe. Roberto apresenta-o como uma personalidade 

sagrada que atraía jovens de todas as partes do Brasil a largarem as suas famílias e 

perspectivas profissionais, para fazerem parte de uma comunidade religiosa que prezava 

o sacrifício e a abnegação total. Portella (2009) afirma que o padre é o elo de orientação 

e autoridade entre os toqueiros, e a ele se tem uma admiração e confiança irrestritas a 

partir de um jogo relacional comum entre pais e filhos. O seu discurso pautava-se no 

sofrimento como único caminho para a salvação pessoal. Doar-se para Deus e para 

Igreja através da Toca de Assis era o caminho necessário para alcançar o que ele 

chamava de “reino do céu”. Em nenhum momento a dor, as dificuldades diárias e o 

sacrifício corporal e espiritual deveriam ser poupados. O fundador apenas oferecia o seu 

apoio, como forma de tornar aquele martírio suportável.  

No relato apresentado do Ir. B., quando Pe. Roberto responde a ele, “Filho, você 

não vai operar, se tiver que atrofiar será aos poucos e durante este tempo você vai 

oferecendo para o Senhor”, mostra também esse lado profético e oracular. O padre tem 

a autoridade para definir se o jovem irá operar ou não, e ainda determinar que o 

sofrimento futuro dele pudesse ser ofertado em oblação ao Senhor. Isso aponta para 

outra conexão com a RCC, onde o sofrimento está diretamente relacionado à salvação. 

Essas relações envolviam a subjetividade do religioso – ou admirador – com o seu guia 

espiritual, e na realidade da Toca de Assis, elas implicavam em uma relação direta de 

devoção e confiança parecida com aos cultos aos santos feitos pelos católicos.  

 

2.2– Irmão Alegria: o modelo ideal de toqueiro 

 

Os relatos apresentados no tópico anterior aproximam-se da história de outro 

toqueiro muito conhecido no universo da Toca de Assis. O seu nome de consagrado é 

Irmão Alegria da Eterna Jerusalém e, como disse no primeiro capítulo, ele é um dos 
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fundadores do Instituto de Vida Consagrada, tendo feito parte da primeira turma de 

religiosos de 1995. Irmão Alegria morreu no dia 21 de junho de 2006, com apenas 42 

anos de idade em Curitiba - PR, devido a complicações causadas por problemas 

cardíacos. Seu corpo foi trazido para a cidade de Paulínia - SP para lá ser enterrado, 

todavia, antes foi celebrada uma missa de corpo presente pelo Pe. Roberto na Igreja 

Matriz do Sagrado Coração de Jesus, com a presença maciça de toqueiros de várias 

partes do país, assim como de leigos, amigos e parentes.  

Nesta celebração de corpo presente, Pe. Roberto disse para todos: “Que tenhamos 

sim saudades do nosso amado Frei, mas também tenhamos a alegria de saber que ele 

agora esta adorando o verbo eterno sem o véu do sacramento, podendo descansar o seu 

olhar alegre no olhar do nosso amado Jesus Cristo! Irmão Alegria nós te amamos 

muito”. E na edição do mês de julho, foi divulgado na revista Toca para a Igreja a 

seguinte partilha de Pe. Roberto: “Durante a procissão com o santíssimo, no momento 

em que parei diante do corpo do Irmão Alegria, o Senhor me falou: “Ele é meu! Tudo 

dele me pertence. Não tenhas medo. O céu lhe pertence. O Irmão Alegria está no céu” 

(Revista Toca para a Igreja, n. 48, p.6). 

 

 

Divulgação Toca de Assis – disponível em www.tocadeassis.org.br 
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Sendo o único dos homens da formação inaugural da Toca de Assis a permanecer 

firme na vocação até o fim da vida 
59

, sua memória é referenciada até hoje por meio de 

divulgações constantes de algumas frases de sua autoria, como, por exemplo, “ser fiel 

até o fim, amando-o com minha vida” e “sabemos que as palavras convertem muitas 

pessoas, mas não basta. Por isso, testemunhamos com a vida”. O religioso sempre foi 

muito conhecido pelo sorriso fácil e cativante, e por sua história de vida ter sido muito 

atrelada à história da Toca de Assis. Contudo, sua saúde sempre foi muito debilitada. 

Em um retiro de carnaval organizado pela Comunidade Novo Maná 
60

 no ano 2005, 

Irmão Alegria fez uma longa pregação sobre a sua trajetória e o seu encontro com o 

Santíssimo: 

 

Há oito anos atrás eu sofri uma suspeita de AVC, um derrame cerebral. E eu 

cheguei ao hospital como morto, os médicos não queriam receber e ficaram 

se perguntando quem iria assinar o óbito. Aí eles viram que eram um dos 

marronzinho, já que já tinha dois anos de Toca e fez um tumulto. O Pe. 

Roberto virou padre dia 08 de dezembro e isso aconteceu dia 25 ou 26 de 

fevereiro. Dois meses depois da ordenação do padre. E quando eu cheguei a 

UTI eu já não estava sentindo e vendo mais nada. Sentia apenas gosto de 

sangue na boca. Aí parou tudo né! Aí ligaram para o padre e ele parou tudo 

que tava fazendo e foi para o hospital. Quando ele chegou lá, o pessoal não 

queria deixar ele entrar, estava todo mundo mobilizado e eu morto lá na UTI. 

O padre entrou e eu lá na maca com a tubulação toda ligada, ele colocou a 

teca no meu peito com nosso Senhor enquanto ele foi lavar a mão e depois 

ele colocou Jesus dentro da minha boca e eu comecei a voltar. Na hora que eu 

abri o olho, estava meio esfumaçado e eu olhei para ele e falei: nossa padre, e 

comecei a chorar. Foi aí que começou uma grande cura na minha alma, eu 

como morto e Jesus vem me libertando (Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=_wIucxztpNY, acesso dia 23 de novembro 

de 2012). 

 

Além desse longo relato, Irmão Alegria também fez questão de mostrar para todos 

os presentes no retiro a doença dermatológica que ele estava sofrendo, para fazer uma 
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 O Ir. Rafael se tornou sacerdote e o Ir. Fratello saiu da fraternidade e tornou-se leigo.  
60

 Comunidade Católica, reconhecida pela Igreja como “Associação Privada de Fiéis” visando um futuro 

enquadramento canônico, no que hoje a Igreja chama de "Comunidades Novas". A comunidade teve seu 

início em 1993 na Diocese de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, em meio a Espiritualidade da Renovação 

Carismática Católica (RCC), onde impulsionados pelo amor a Jesus Cristo, homens e mulheres, jovens e 

casais, deixaram tudo para viver uma vida de entrega, e de doação a Deus e ao próximo, à luz do 

Evangelho (Disponível em http://www.novomana.org.br, acesso dia 23 de novembro de 2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=_wIucxztpNY
http://www.novomana.org.br/
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analogia às feridas da vida. Aquela ferida, resultado de uma infecção cutânea causada 

geralmente por bactérias (cientificamente conhecida como erisipela), foi motivo para 

que ele a relacionasse com a maneira como Jesus cura as pessoas. Ele disse: “essa ferida 

começou a abrir e a sangrar muito, só que eu comecei a passar uma pomada e agora 

parece que está sarando de dentro para fora, porque começou a puxar e vai acabando a 

mancha roxa, só que eu não cuido e pode demorar muito tempo para curar”. Para o 

religioso, aquela ferida era como a vida, que exige esse cuidado diário para Deus operar 

a cura, caso contrário, ela permaneceria como aquela ferida constantemente aberta e 

suscetível. 

Esse desprendimento com o próprio corpo sempre foi uma forte referência do 

Irmão Alegria, fato que transformou a sua imagem em um grande mártir. O seu 

testemunho de fidelidade diante do sofrimento e da dor, resultado das noites dormidas 

no chão puro e das longas pastorais de rua para cuidar dos irmãos de rua, demonstra 

quão forte era a influência do discurso como estigmatino 
61

, pregado por Pe. Roberto 

aos religiosos, já que para ele, a vida consagrada deveria estar ligada ao próprio Cristo 

por meio da Paixão. Segundo Flávia Pinto (2012), essa aproximação não se restringe ao 

Cristo, mas também aos santos patronos do instituto – São Francisco de Assis, Santa 

Catarina de Sena e São Pio de Pietrelcina – que, de acordo com os mitos hagiográficos, 

teriam os estigmas
62

 cravados pelo próprio Cristo ou por outras agências sobrenaturais 

(São Francisco recebeu os estigmas diretamente de Cristo; o coração de São Pio foi 

perfurado por um Serafim; e em 1375, na cidade de Pisa, Santa Catarina de Sena teve 

impresso nas mãos, pés e coração os estigmas da paixão de Cristo), em uma extrema 

aproximação corpórea entre o homem e o Cristo imolado. 

 Erving Goffman (1974) dedicou anos de pesquisas aos comportamentos 

desviantes e aos estigmas. Para ele, a sociedade cria um modelo social aceitável e 

aqueles que fogem deste limite, com atributos incomuns, se tornam uma ameaça. E, 

nesse sentido, o sujeito é estigmatizado socialmente. Embora o termo tenha um caráter 

depreciativo, Goffman (1974, p. 13) considera que “um atributo que estigmatiza alguém 

pode confirmar anormalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso 
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 Como disse no primeiro capítulo, Pe. Roberto concluiu sua formação sacerdotal no Seminário da 

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo em São Paulo e por isso se intitula 

como estigmatino. 
62

 São chamados de estigma cada um dos cinco sinais que aparecem no corpo, nos mesmos pontos onde 

ocorreu a crucificação de Jesus Cristo, isto é, pés, punhos, tórax e reproduzem as cinco chagas de Jesus. O 

primeiro estigmatizado foi São Francisco de Assis. Para o cristianismo, essas marcas no corpo tinham um 

significado metafórico, e os sinais na pele representavam uma dádiva proveniente do próprio Deus. 
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nem desonroso”. Sendo assim, a compreensão que o indivíduo “normal” tem de outra 

pessoa, depende do seu capital simbólico e cultural, e o que ele considera normal em um 

indivíduo semelhante a ele assume conotação diferente se for executado por outro 

indivíduo estigmatizado. A este respeito Goffman postula que “um estigma é, então, na 

realidade, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo” (idem). 

Nessa perspectiva, não só o Irmão Alegria, mas toda a Toca de Assis é 

estigmatizada por fugir das regras normativas da sociedade e por adotar como pilares 

para a vida consagrada a pobreza, a castidade e a obediência aos seus superiores, além 

do cuidado com os moradores de rua (outros que são estigmatizados). Todavia, a 

própria categoria de estigma deve ser relativizada. Os toqueiros ressignificam esse 

termo inspirados pelo ideal de vida proposto por um santo – São Francisco de Assis – 

do século XIII, atualizando-o para o contexto atual. Sendo assim, o que para a sociedade 

é um estigma, para eles não são, pois estão apenas seguindo preceitos divinos.  

Na edição de junho de 2012 da Revista Toca de Assis, as duas principais matérias 

da edição abordavam a alegria no seu sentido substantivo e a figura do Irmão Alegria, 

que trazia não só no nome de consagrado, mas no estilo de vida, um modo otimista de 

encarar o porvir. Mesmo não havendo referência a ele na capa, tal edição é uma nítida 

homenagem ao Irmão Alegria. Segundo relatos, Valmir ficou conhecido como 

“Alegria” porque sempre que alguém o cumprimentava e o questionava se estava tudo 

bem, recorrentemente ele respondia: “só alegria!”. Assim, o apelido tomou grandes 

proporções e não teve como mudar o seu nome de religioso do instituto, já que ele era 

muito conhecido assim.  

O texto da revista não está assinado, mas nele é possível ler sobre a 

impossibilidade de tratar o termo “alegria” sem recordar do homem que deixou 

profundas marcas na Toca de Assis com seu exemplo de bondade, amizade e zelo com 

as “coisas de Deus”. Para falar sobre ele, foram convidadas duas pessoas que 

conviveram ativamente com o mesmo nos primeiros anos de Toca de Assis. Os 

cofundadores Rogério Penha e Mariana Zanin deram o seu testemunho sobre a 

experiência de conviver com ele em fraternidade durante muitos anos, e contaram um 

pouco sobre a sua trajetória de vida e porque que ele “sempre será lembrado por seu 

verdadeiro testemunho de Amor a Deus”. Padre Rogério disse: 

 

Eu o conheci em uma gincana de férias em 1992 (tinha 19 anos). Eu era co-

fundador de uma equipe chamada “Surfistas do Atibaia” e o grupo de jovens 
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que o Valmir participava era o CÉUVA (Cristo-é-união-vitória-amor). Além 

desse nome, o que me chamou a atenção foi que eles ganharam o troféu de 

último lugar e ele fez uma “festa” como se tivesse sido em 1º! (risos). Em 

1995, conhecemos a Toca e fizemos a primeira experiência de vivenciar 

durante um ano, os votos de caridade, pobreza e obediência. Ele entrou na 

vida religiosa de todo o coração. Além disso, tinha um enorme desejo de ser 

padre. Mas, no auge da sua vida, ele compreendeu que bastava ser um “cara” 

de Deus! Tanto que esse é um grande convite do Concílio Vaticano II Lumen 

Gentium: “A vocação universal do homem é a santidade!”. Ele possuía essa 

sede! Ele tinha esse princípio de santidade muito forte. O Alegria era um 

“cara autêntico”! Ele não escondia as fraquezas que tinha. Alegre e, 

extrovertido, ele viveu com fidelidade sua vida de consagrado. Sempre deu 

testemunho de pobreza e de desprendimento material (já que vestia qualquer 

roupa, e se ficava grande, amarrava com barbante). Em casa, ele era o 

primeiro a levantar e o primeiro a dormir, pois era disciplinado. Fiel em 

acordar cedo, no rosário diário e na oração das Laudes. Nossa amizade era 

verdadeira e vivemos muitas coisas juntos (Revista Toca de Assis, junho de 

2012, p.05). 

 

Nota-se em toda a fala de padre Rogério o destaque atribuído ao homem que 

viveu estritamente o carisma da Toca de Assis, seguindo todas as regras estabelecidas. 

Irmão Alegria era a personificação perfeita do carisma toqueiro, pautado em elementos 

de um catolicismo tradicional, focado nas práticas de sacrifícios corporais – o fato de 

dormirem no chão e ficarem horas ajoelhados em momentos de orações – e nas batalhas 

espirituais em favor de uma nova espiritualidade pregada por eles. Fica patente a noção 

do tipo ideal de toqueiro e a explicação do porque o Irmão Alegria ser reconhecido e ter 

a sua imagem tão difundida no universo da Toca de Assis: tal religioso foi aquele que se 

entregou de corpo e alma a fraternidade, abdicando até mesmo dos seus mais profundos 

desejos pessoais (como se tornar um sacerdote), além de não questionar, mas apenas 

viver a sua vida de consagrado. Mariana Zanin também fez parte da primeira turma de 

consagrados da fraternidade e, pela longa convivência com o Irmão Alegria, tem 

bastante propriedade para dar o seu testemunho: 

 

O Irmão Alegria foi o primeiro “toqueiro” com quem eu falei. Me lembro 

que foi em um retiro da Comunidade Pantokrator, em 1994. Sua sede pelas 

coisas do alto sempre me encantava. Eu vivia “à sombra” do Irmão Alegria 

para aprender com ele aquela alegria e liberdade de ser de Deus! Das muitas 
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coisas que me tocava profundamente, uma delas era a liberdade que ele tinha 

de expor suas fraquezas e dificuldades com muita neutralidade. Lembro-me 

que, nos lugares mais inusitados, às 22:00 horas, na porta de uma Igreja, 

sentado, ele queria conversar sobre coisas de Deus, sobre o que ele estava 

sentindo e, é claro, sobre o desejo de ser sacerdote. Foram os pobres que 

derem esse nome a ele: ALEGRIA! Eu tinha o maior prazer em sair praças e 

pontilhão com o Irmão Alegria! Saímos para conhecer os amigos dele. Os 

pobres de rua gritavam de longe seu nome. Eles o chamavam de “padre 

Alegria”. Olhava-o com um olhar de admiração... Como se olha para um 

irmão mais velho (Revista Toca de Assis, junho de 2012, p.05). 

 

Conforme explorado no primeiro capítulo, a aproximação da Toca de Assis com a 

RCC é muito forte, mesmo que no discurso oficial isso não seja admitido. Em ambos os 

relatos vimos que os religiosos, antes de adentrar para a fraternidade, já participavam de 

alguma outra comunidade ligada à renovação carismática. O testemunho de Mariana 

Zanin sobre o Irmão Alegria é repleto de admiração e reflete a distinção entre ele e o 

fundador. As duas “personalidades” são muito fortes para a fraternidade. De um lado 

Pe. Roberto, o fundador forte e determinado, que se posicionava como o pai que cuida, 

protege e dita as regras; de outro, uma personalidade também de liderança, porém, se 

mostrava um líder que caminhava junto, que mostrava as suas fraquezas e reconhecia 

suas falhas, que levava ao extremo a noção de caridade e obediência. De modo geral, é 

possível aventar que os dois homens se apresentam, em certa medida, como 

antagônicos. Pe. Roberto sempre foi aquele que ditava as ordens e que estabelecia uma 

relação assimétrica entre líder e seguidores, mas, ao mesmo tempo, tentava minimizar 

isso criado uma relação de confiança e admiração. Já o Irmão Alegria, se posicionava 

como um líder de outra maneira, visto que a sua personalidade carismática também 

atraía os seus admiradores pessoais, com seu exemplo de vida e a sua maneira de viver a 

vida consagrada, tanto que mesmo após anos do seu falecimento a sua imagem é 

explorada. 

Um informante, que preferiu não se identificar, relatou-me que a relação entre os 

dois religiosos não era tão harmoniosa como parecia. Segundo ele, padre Roberto 

alimentava certo ciúme da popularidade que o Irmão Alegria tinha com outros religiosos 

e leigos da fraternidade. Para esse informante, Alegria era tão querido quanto o 

fundador, o qual, por sua vez, ficava sempre temeroso ao crescimento exacerbado do 

outro que poderia ofuscar o seu papel como superior. Em razão disso, reforçava 
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constantemente que os religiosos da Toca de Assis não precisavam almejar grandes 

coisas. Seu argumento era que para ser um adorador perfeito aos olhos de Deus, bastava 

cuidar do irmão de rua e adorar constantemente a Jesus Sacramentado. Essa era uma 

maneira do fundador controlar e manter o seu poder soberano, já que se apenas ele 

permanecesse como sacerdote, o seu status seria diferenciado dos demais. Tanto que, 

para o padre Rogério se tornar padre, foi necessário o seu afastamento da Toca de Assis. 

O seu retorno se deu somente quando o fundador foi afastado do cargo. E interessante 

notar que, em nenhuma edição da revista da fraternidade publicada após o afastamento 

do fundador, há alguma referência a ele, seja por meio de citação rápida ou texto longo 

sobre sua história de vida atrelada a Toca de Assis. Por outro lado, na edição 

anteriormente citada, há uma clara homenagem ao Irmão Alegria. Vislumbra-se assim, 

uma tentativa de apagar a imagem do fundador da história da fraternidade, mas para não 

perder o mito fundacional, realça-se a imagem do toqueiro falecido e do toqueiro que se 

transformou em sacerdote.  

 

2.3 - O fundador centralizador 

 

Entre os dias 4 e 7 de outubro de 2008 aconteceu na Canção Nova o 13º Tocão, 

evento promovido pela Toca de Assis. O tema dessa edição foi “Na alegria de 

Francisco, do altar de Deus ao altar dos pobres”. Tal evento ocorria anualmente e, além 

de unir os irmãos consagrados do instituto, motivava jovens de todo o Brasil para se 

deslocarem até a cidade de Cachoeira Paulista - SP para participar de quatro dias de 

intensa adoração e louvor. Na ocasião, Pe. Roberto concedeu uma entrevista para a 

Canção Nova, onde falou sobre a sua trajetória de vida, a descoberta da vocação, o 

surgimento da Toca de Assis e de vários outros temas. Entretanto, uma parte da 

entrevista me chamou a atenção. Ele foi questionado: “A Toca de Assis teve um 

crescimento muito grande em poucos anos, contando hoje com mais de mil toqueiros, 

em sua grande maioria jovens. A que se deve este encantamento deles com o carisma?”. 

Pe. Roberto respondeu: “Primeiro, pela presença do Senhor Jesus no Santíssimo 

Sacramento e a experiência pessoal com o mistério da Santa Missa, o tocar no mistério 

de Deus na Missa. Depois, os pobres, os pequenos e o despojamento, aquilo que os 

jovens tanto amam: a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Claro que eu não estou 

dizendo que só a Toca é radical, pois cada um tem o seu modo de ver a radicalidade. 

Mas ela encanta muito os jovens justamente por causa disso, da adoração ao Senhor no 
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altar e o cuidar dos pobres. Não só a Toca de Assis, mas muitas comunidades, graças a 

Deus, tiveram a Toca de Assis como espelho e, hoje, buscam viver essa experiência”. 

Como vimos anteriormente, os relatos de jovens vocacionados são sempre muito 

atrelados à figura do fundador. Nos tópicos a seguir, pretendo analisar as 

transformações ocorridas ao longo de dezoito anos de existência do Instituto de Vida 

Consagrada através da formatação de seu sítio eletrônico e da disposição das 

informações lá publicadas.   

 

2.4 – Toca Montes: entre a fé e o delírio 

 

A figura do Pe. Roberto sempre se mostrou bastante controversa para aqueles 

católicos praticantes acostumados com as suas pregações semanais ou com as suas 

atitudes em relação à fraternidade. Controversa, pois, ao mesmo tempo em que colocava 

a Igreja Católica como o único caminho para “beber e comer da verdadeira bebida que é 

o sangue de Cristo e da comida que é o seu corpo”, ele também acionava um 

simbolismo criticado e abominado por essa Igreja que é exaltada em seu discurso, 

como, por exemplo, o repouso no espírito. Esse era um ato comum realizado nos 

grandes encontros organizados pela Toca de Assis em várias partes do Brasil, 

conhecidos como Tocões, onde, após a celebração, o padre circulava por entre todos os 

presentes com o ostensório na mão e, ao tocar nas pessoas, elas caiam no chão em 

êxtase.  

No ano de 2007 participei do Toca Montes, realizado na cidade de Montes Claros 

- MG, e o que mais me impressionou nesse encontro foi exatamente o momento da 

celebração. Segundo relatos, as celebrações de Pe. Roberto se justificava porque toda 

missa é uma celebração da memória do sacrifício de Jesus no Calvário, ou seja, é a 

renovação da paixão e da ressurreição de Cristo, e por isso no ápice o celebrante diz: 

“Isto não é mais o pão e o vinho, isto é o meu corpo, tomai e comei”, e para ele esse 

ritual na atualidade deveria durar as mesmas três horas que Cristo agonizou no calvário. 

Desde o começo do evento era nítido o olhar de admiração de todos os presentes em 

direção ao padre. Sua presença causava um completo frenesi nas pessoas que estavam 

ali para vê-lo. A banda, ao cantar músicas católicas com letras emotivas, criava um 

clima de comoção e envolvimento com o público. Há pouco tempo a fraternidade havia 

lançado o CD “Jesus Sacramentado, Certeza do Céu” e uma das músicas tocadas 

repetidamente neste dia foi a faixa intitulada “Adoramos o verbo”. A cargo de 
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curiosidade, segundo dados coletados em campo, para formatação final deste CD foram 

enviadas aproximadamente sessenta músicas para o fundador escolher quais iriam para 

a produção final. A letra desta música diz: 

 

Adorar-te e encontrar-te em teu altar 

E encontra-me a mim a verdade que sou eu 

Contemplar o teu olhar em meu pobre olhar 

E entender que nada sou diante de ti 

E os meus desejos e anseios por ti em minh'alma adentrar 

Meus pensamentos, razões que se dobram perante teu amar 

E me faz ver mais além do que os olhos podem ver sobre véus desse amor 

seu mistério de luz 

E não há nada maior do que essa presença a me embalar 

Os meus tormentos, sofreres, angústias aos teus vão se juntar 

Tudo pra te consolar, imolado quero estar, estando unido a ti no sacrifício da 

cruz (Faixa Adoramos o Verbo, 3º CD da Fraternidade Toca de Assis Jesus 

Sacramentado, Certeza do Céu). 

 

Enquanto a música era tocada, muitas pessoas choravam, gritavam, aplaudiam e 

cantavam junto aos cantores da banda presente. O clima foi criado e após a longa 

celebração, Pe. Roberto circulou por todo o ginásio tocando em milhares de pessoas 

presentes e muitas delas caíram no chão após o seu toque em um momento de adoração. 

Confesso que fiquei intrigada com tal ato e esperava que, assim como todos os meus 

amigos caíram, eu também cairia, todavia, não foi isso que aconteceu. Enquanto ele 

circulava pelo ginásio, percebi que nenhum canto do ginásio foi esquecido. Aqueles que 

não estavam posicionados de joelhos desde o começo da adoração, se prostravam com a 

aproximação do padre. Era interessante perceber que às vezes notava-se que as pessoas 

olhavam mais fixamente para o padre do que para o próprio Cristo presente no 

Santíssimo Sacramento. Ele foi o centro das atenções naquele ritual que durou mais de 

duas horas.   

Certos aspectos que remetem ao tradicional e a questões contemporâneas entraram 

em choque neste evento. Imagine-se em um ginásio completamente lotado das 7 horas 

da manhã até ao final do dia. Presume-se que, principalmente no começo da tarde, logo 

após o almoço, as pessoas presentes sentiriam o aumento súbito da sensação térmica 

daquele local fechado. Assim, seguindo o cronograma do evento, a adoração ao 

Santíssimo Sacramento estava marcada para começar aproximadamente às 14 horas. No 
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espaço localizado de frente ao altar montado, um número considerável de pessoas tinha 

o intuito de ficarem mais próximas do padre. Como não havia nenhum tipo de apoio 

para se sentarem ou encostarem as costas, tendo apenas a opção de ficarem em pé ou 

sentadas no chão, no momento da adoração algumas das pessoas já estavam esgotadas 

pelo calor e pelo cansaço, logo, deitaram-se nos cantos do ginásio. Em represália, o 

padre criticou severamente a postura corporal, constrangendo todos que assim estavam. 

Segundo o seu argumento, ele não falaria para pessoas deitadas e que Jesus 

Sacramentado não merecia aquelas que estavam naquela posição e que elas deveriam 

permanecer de joelhos diante dele. Por outro lado, ele não se incomodou com a massiva 

veneração a sua pessoa, por meio de inúmeras fotografias em sua direção. Muito pelo 

contrário, seu semblante afirmava certo prazer em ser o centro das atenções de todos 

aqueles presentes. É comum alguns padres pedirem para não fotografar o Santíssimo 

Sacramento em respeito ao mesmo, visto que a fotografia dispersa o intuito maior, que é 

adorá-lo. Não seria desrespeitoso também tirar fotografias em vez de adorá-lo? Seria 

para ele mais errado ficar deitado (mas concentrado) do que o frenesi das fotos? Enfim, 

a Toca de Assis articula tradição e performances religiosas bem próximas a RCC, com 

danças e apresentações teatrais após o ritual da Santa Missa, contudo, ela se torna 

ambígua quando afirma um catolicismo tradicional e usa as novas sensibilidades 

católicas. Com efeito, a estética imagética em torno do padre e as questões emocionais 

se sobrepujavam a dimensão sagrada do momento ritualístico.  

Antes do ritual de adoração feito com o ostensório nas mãos, e ainda no momento 

em que ele fazia sua longa pregação, era recorrente no discurso de Pe. Roberto o convite 

para a vida religiosa. Fiquei muito perto do altar e me atentei para o fato de que sempre 

que algum jovem esboçava alguma reação emotiva em resposta as suas palavras, ele 

olhava fixamente para tal pessoa e repetia energicamente que aquele era um chamado de 

Deus. O religioso ainda dizia que havia toqueiros esperando por eles atrás do palco para 

fazer uma partilha e ajudá-los no discernimento vocacional. De fato, o dom da palavra e 

os argumentos utilizados por ele tocaram muitos jovens naquele dia. Contabilizei no 

mínimo dez que se dirigiram ao local indicado para aqueles que “sentiram” o chamado 

de Deus.  

Além dos acontecimentos relatados, um momento foi reservado para a partilha e o 

testemunho do Irmão Paulo, que atualmente ocupa o cargo de Ministro Geral dos Filhos 

da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Ele contou que a sua infância foi muito 

conturbada, e que chegou a se envolver seriamente com o uso de drogas. Namorou por 
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muitos anos e quando estava noivo ouviu o chamado para a vida religiosa. Irmão Paulo 

afirmou que largou a noiva, a família e as drogas porque se apaixonou pelo carisma da 

Toca de Assis e não conseguiu lutar contra o chamado de Deus. Após muitos anos de 

fraternidade, ele confessou que não se arrependeu da escolha feita no passado e que não 

poderia ser mais feliz do que era naquele momento. O seu relato desconcertou muitos 

jovens e o toqueiro aproveitou aquele momento efervescente para convidá-los a viver, 

tal como ele, aquela experiência com Jesus na Toca de Assis. Novamente muitos se 

levantaram aos prantos e foram encaminhados para uma sala interna, acompanhados por 

outros religiosos.  

Tive a oportunidade de conversar com uma jovem que estava bem emocionada. 

Perguntei se ela já conhecia a Toca há muito tempo e a mesma respondeu que conhecia 

o padre e que adorava ouvir a suas pregações. Sua figura paterna era muito importante 

para a jovem, a qual queria se entregar para a fraternidade que a ensinou amar Jesus 

verdadeiramente. Mais uma vez reforço que a imagética em torno da figura do padre era 

muito forte. Não só o seu discurso, mas todo o simbolismo criado em torno dele 

reforçava cada vez mais essa veneração generalizada. O cartaz do evento, por exemplo, 

não tinha a imagem de um toqueiro ou toqueira, um ostensório que simbolizasse o 

Santíssimo Sacramento ou a logomarca da Toca de Assis. O cartaz era composto por 

uma grande foto de perfil do padre e um destaque para “pregação, adoração e santa 

missa com Pe. Roberto Lettieri”. Ele era a estrela, o foco principal e aglutinador de um 

público tão extenso. Conjectura-se que muitas das milhares de pessoas estavam lá 

somente para vê-lo e não pelo carisma toqueiro. Não era pela causa Toca de Assis, mas 

sim pelo seu fundador carismático que atraia multidões por onde passava.  
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Cartaz de divulgação do Toca Montes 2007 – Montes Claros/ MG 

 

 

Contudo, nesse evento, o altruísmo do fundador da Toca de Assis foi colocado em 

xeque por muitas pessoas lá presentes. Um amigo que foi comigo ao encontro disse: “o 

Pe. Roberto é estranho né, durante toda a missa ele ficou com o hábito surrado e 

descalço e agora na hora de carregar o ostensório no meio de todo mundo ele veste essas 

túnica toda chique, dourada, parecendo a roupa do papa, parece até se exibir um pouco 

com Jesus na mão”. Apesar de o seu afastamento ter se tornado tabu máximo entre os 

religiosos da Toca de Assis, ouvi de um ex-toqueiro que essa ambiguidade de posições 

do padre, que hora pregava o desprendimento, outrora acumulava paramentos religiosos 

dos mais valiosos e requintados, foi um fato utilizado contra ele para justificar uma 

possível “loucura” 
63

. 

                                                 
63

 A arquidiocese de Campinas, juntamente com os ministros gerais do ramo feminino e masculino 

permaneceram por muito tempo sem explicar os reais motivos do afastamento do Pe. Roberto de suas 

funções como Ministro Geral. Devido a ausência de informações, começou a circular a informação que o 

afastamento se deu porque o fundador estava com distúrbios psicológicos e mentais. Era recorrente ouvir 
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Toca Montes 2007 – Montes Claros/ MG 

 

 Compartilho dos pressupostos de Turner (1969), que postula que as pessoas 

liminares são necessariamente ambíguas, já que as suas condições as colocam em 

situações limiares, escapando da rede de classificações que normalmente determina as 

posições em um espaço cultural. Pe. Roberto lida muito bem com esse lugar dúbio, não 

estando nem aqui nem lá. Seu discurso em pregações pela TV sempre destacava a Igreja 

Católica Apostólica acima de tudo. E, talvez um pouco além, quando ele diz que “os 

católicos estão esquecendo do poder dos sacramentos da Igreja (...), eles não querem 

mais saber do sacramento da Igreja, e todo o sacramento é banhado com o sangue de 

Cristo. A Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, e não um corpo qualquer, mas o 

corpo do Cristo encarnado”. Entretanto, na prática diária da vivência na fraternidade ele 

colocava em xeque as decisões do clero.  

Além de toda a emblemática em torno de Pe. Roberto, o objetivo maior desse 

capítulo é também mostrar essas nuances que fogem da centralidade da figura do 

                                                                                                                                               
as pessoas falarem que o padre estava louco e por isso havia sido afastado. Não se sabe de onde surgiu tal 

afirmativa, mas conjectura-se que pode ter sido uma manobra do clero para abafar o escândalo e ganhar 

tempo para continuar com o processo investigativo do caso, visto que caso fosse para a mídia o “real” 

motivo do seu afastamento, além de abalar a imagem da instituição, poderia colocar em cheque o carisma 

toqueiro. 
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fundador como o líder portador do carisma pessoal, o qual pode ser articulado com o 

que Weber (1992, p. 3023) chama de “profeta”; e também, revelar como que a Toca de 

Assis tem driblado as imposições da Igreja Católica, ao mesmo tempo em que se 

constitui como uma nova comunidade. Não obstante, pretendo também apresentar como 

a Igreja tem tentado domesticar o sagrado selvagem (Bastide, 1970, p.57), isto é, esse 

carisma apresentado pelo fundador, tentando “substituí-los por uma lei interna de 

organização (formal)” (idem), impondo-se como um mecanismo de defesa e controle 

contra a “irracionalidade” do sagrado.  

Cecília Mariz ressalta que a vitalidade do carisma era sempre muito atrelada ao 

fato do líder fundador estar junto dos seus liderados, os toqueiros. Levando em conta a 

perspectiva weberiana, pode-se pensar nas experiências de jovens que se submetem a 

um líder carismático e ficam totalmente envolvidos e dependentes dele e de sua 

autoridade. Com o afastamento de Pe. Roberto da fraternidade, como fica a Toca de 

Assis sem a sua presença física e ideológica? A figura do fundador tornou-se um tabu 

para os membros da fraternidade. É um assunto segredo e que tem que ficar escondido a 

sete chaves. Naquele momento não se sabia ao certo onde ele estava, o que fazia, o que 

fará daqui para frente, se voltará algum dia. Levando em conta tais fatores, vislumbro 

no próximo tópico apresentar como esta nova fraternidade ressurge com a ausência de 

Pe. Roberto. 

 

2.5 - Transformações no site e na revista da Toca de Assis 

 

O site da Toca de Assis passou por uma série de transformações ao longo dos 

anos. A partir das mesmas é possível analisar as mudanças de discursos e representações 

em torno da fraternidade após a saída do Pe. Roberto.  

Por se tratar de publicações que já não estão disponíveis online, foi necessário 

utilizar recursos que a Internet disponibiliza para conseguir visualizar os templates 

antigos
 64

. De tempos em tempos o site da Toca de Assis adquiria uma nova roupagem. 

Com atualizações esporádicas, o material divulgado sempre perpassava pela imagem de 

Pe. Roberto, seja com fotos, pregações em MP3 ou transcritas na íntegra. Destaco a 

existência de uma aba cujo foco era o fundador, a qual abordava sumariamente a sua 
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 Template é o nome dado à apresentação visual dos sítios eletrônicos. É também um modelo, um 

"layout" ou a “roupa” de um site. Para visualizar essas publicações antigas, usei o recurso do site 

wayback.archive.org. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Downloads/wayback.archive.org
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trajetória e seu papel na fundação da Toca de Assis. Além disso, em tal seção constava 

várias curiosidades. Por exemplo, a música preferida do padre se chama “A 

caminhada”, cuja letra diz: "Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz 

(...) vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você 

é feliz se deixa todas as coisas só por Mim. Vem me seguir que o meu caminho é o da 

porta estreita sim, porém, ao acabar junto de Mim, você vai entender porque é bom 

servir"; a sua cor predileta é azul, e a flor, margarida; tem como qualidade a alegria, 

como defeito o imediatismo; tem como referência de vida o Santo Padre Pio; sente 

medo de “perder o Santo Sacrifício da Missa diário provocado por alguma circunstância 

de imprevisto”; para ele uma grande dor seria “não poder estar com todos os que amo ao 

mesmo tempo! Quando a Toca era duas a três pessoas eu podia, mas hoje como cresceu 

muito não dá”; sobre Jesus Sacramentado ele afirma ser a sua vida; e finaliza com três 

mensagens, uma para os jovens, “Que vocês sejam adoradores do Corpo de Deus no 

Santíssimo Sacramento!”; para os sacerdotes, “Que vivam para o Altar!” e por fim, para 

a Toca, “Que deem a vida pela Igreja!”. 

Existia outra aba que abordava os temas “carisma” e “missão”. A concessão do 

carisma por Deus sacramentado aos Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento aos filhos da pobreza, tinha como objetivo primordial, honrar e glorificar o 

nome de Deus, ser canal para a manifestação da santidade da Igreja e do Corpo Místico 

de Cristo e para a luta da santificação do povo e de seus membros por meio da adoração 

perpétua ao Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade do Senhor Jesus Cristo, o 

Sacramento da Eucaristia. Além disso, deve-se “amar a Igreja de Deus, buscando no 

corpo místico de Nosso Grande Deus e Senhor Jesus Cristo seu Amado e dileto Esposo 

aliviar seus sofrimentos nos pobres sofredores e sofredoras de rua” e “amar a Igreja de 

Deus anunciando o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Santíssimo 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade, de cidade em cidade de maneira itinerante e 

testemunhal”. 
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Site da Toca de Assis em 2002 – www.tocadeassis.org.br  

 

Ainda na aba “carisma” e “missão” era possível ver algumas citações que 

indicavam o tipo ideal de comportamento esperado por aqueles que entravam para a 

vida consagrada, os quais deviam seguir os ideais que regiam o instituto. As passagens 

eram: "Devem estar satisfeitos quando estão no meio de gente comum e desprezado, dos 

pobres fracos, enfermos e leprosos, mendigos de rua” (São Francisco, Regra não bulada 

9,3); "Deus de amor, nós te adoramos neste Sacramento, Corpo e Sangue que fizestes 

nosso alimento" (Hino Eucarístico, Santo Tomás de Aquino); "É preciso que nos 

acostumemos a ver na Igreja o próprio Cristo, pois que é Cristo que vive na sua Igreja, 

por ela ensina, governa e santifica, é Cristo que de vários modos se manifesta nos vários 

membros de seu corpo místico" (papa Pio XII);  "Neste corpo a vida de Cristo difunde-

se à vida de Cristo nos crentes que pelos sacramentos de modo misterioso e real são 

unidos a Cristo morto e glorificado" (Lúmen Gentium, 7, 13). 

Outra aba que gostaria de destacar era intitulada “testemunhos”. Nela era possível 

ler testemunhos de religiosos, irmãos acolhidos, leigos e pais de religiosos. Os 

testemunhos que mais chamaram a minha atenção foram os dos pais e de uma leiga. De 

fato era muito sugestivo trazer o testemunho daqueles que provavelmente seriam os 

primeiros a se rebelarem contra a vontade dos filhos ao largarem tudo para seguir a 

família religiosa. A mãe de um deles relata que no primeiro ela não entendia a tal 

“vocação” anunciada pelas suas duas filhas, como justificativa para o abandono dos 

http://www.tocadeassis.org.br/
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planos de vida e carreira, para uma nova vida marcada pela abdicação e sacrifício. O seu 

posicionamento só mudou quando ela conheceu o fundador da Toca de Assis e assim, 

pode conhecer, por meio da sua pregação, o carisma toqueiro e os pilares da vida 

consagrada.  

Outro relato, o qual seria de uma leiga, tem uma conotação dúbia, pois a mulher 

que se denomina como leiga, é também mãe de um religioso e no momento inicial 

reprova o carisma toqueiro, mas com a aproximação passa a aceitar e participar. 

 

Meu nome é Maria Lúcia, sou "mãe" e leiga da Toca há quatro anos. Conheci 

a Toca através do Irmão Pacífico e do Irmão Roberto, quando um dia 

encontrei com eles na praça cuidando os irmãos de rua. Muitos achavam 

loucura, mas eu achava uma atitude linda. Comecei a ajuda-los sem que eles 

soubessem. Passo a passo fui me aproximando deles, até que o padre Roberto 

abriu a primeira casa, foi quando Jesus Sacramentado foi atraindo as 

vocações e meu filho Emerson foi um deles. Toda a minha família me culpou 

quando ele saiu de casa, pois foi muito rápido. Hoje sou a mãe mais feliz do 

mundo, pois dei o meu filho para a Toca e ganhei centenas de filhos, onde 

cada um que passa por aqui fica um pedacinho dentro de mim. O meu filho 

que está na missão de Fortaleza há dois anos não o vejo, mas os meus filhos 

da Toca preenchem o vazio que ele deixou. Hoje, graças à Toca aprendi a ser 

pobre, humilde e adoradora e posso dizer com toda minha família: Jesus 

Sacramentado, Nosso Deus Amado! 

 

 

Site da Toca de Assis em 2003 - www.tocadeassis.org.br 

http://www.tocadeassis.org.br/
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Marcelo Camurça (2010) afirma que as Novas Comunidades de Vida e Aliança, 

como a Toca de Assis, ganharam legitimidade enquanto estruturas ágeis e modernas que 

reinventam o laço entre a instituição e a tradição. O discurso de Pe. Roberto, neste 

intento de resgatar o que ele chama de “verdadeira Igreja”, busca retornar as fontes 

primárias do cristianismo e anular qualquer mediador entre Deus e os homens, já que, 

usando suas palavras, “a Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, e não é um corpo 

qualquer, mas o corpo de Cristo. (...) Por isto, sua carne é a verdadeira comida e o seu 

sangue e verdadeira bebida”. Novamente percebe-se como a Toca de Assis brinca com a 

tradição e modernidade, acionando os discursos quando lhe convém. A aba “liturgia” 

nos revela que: 

 

A liturgia no Concílio Vaticano II  

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II foi um divisor d´águas na noção de 

liturgia. A constituição Sacrosanctum Concilium (1963). Para o papa João 

XXIII a liturgia deveria ser o primeiro e principal argumento de discussão no 

Concílio. O primeiro documento aprovado no Vaticano II foi exatamente a 

constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia (4 de 

dezembro de 1963, Festa de São João Damasceno). Essa constituição 

litúrgica segue a Mediator Dei: Liturgia como continuidade do Mistério da 

Encarnação, um instrumento de união entre o homem e Deus e Deus e o 

homem. Outros desenvolvimentos produzidos pela Sacrosanctum Concílium: 

A liturgia é como conceito e realidade o próprio Mistério Pascal. A obra de 

Cristo completada uma vez para sempre no tempo de Sua Encarnação e da 

Sua Páscoa, agora (Hoje) é atualizada no Mistério da Igreja. A liturgia é a 

continuação-atuação do culto perfeito que Cristo prestou, por sua 

humanidade, ao Pai. Na ação cultural é Deus mesmo que na meditação de 

Cristo e na santificação do Espírito opera a "divinização" do homem em 

Cristo e no Espírito. A Liturgia é o exercício da obra sacerdotal de Cristo 

com sinais significativos e eficazes. Pela força dos "santos sinais" o culto 

perfeito de Cristo ao Pai toma a Igreja à forma "sacramental" (de mistério).  

 

Liturgia na época moderna (século XX)  

 

Ela continuou com o mesmo sentido anterior, e à medida que a própria 

palavra liturgia era usada, foi-se desenvolvendo uma sensibilidade e um 

gosto estético. Contudo, sempre com um significado jurídico, entendia-se 
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liturgia como a soma das normas com as quais a autoridade eclesial regulava 

as celebrações do culto. O nascimento do movimento litúrgico (após a 

Primeira Grande Guerra Mundial) faz estudiosos buscarem as fontes 

litúrgicas. A liturgia adquire sempre mais valores eclesiais, teológicos e 

espirituais. A liturgia exprime o culto da Igreja, continuação do culto de 

Cristo (Beauduin 1873-1960).  

A liturgia não tem um caráter de "culto", de esforço humano em que busca 

um contato com Deus por meio de sua oferta e adoração, ao contrário, 

liturgia é o momento da ação salvífica de Deus sobre o homem, de tal modo 

que os homens uma vez assumidos no mistério de Cristo presente no rito 

possam louvar e adorar a Deus "em Espírito e Verdade". Pio XII e a encíclica 

Mediator Dei (1947). Fruto do Movimento Litúrgico, para a encíclica 

(primeira a tratar a questão dentro de um debate teológico-litúrgico) a liturgia 

é o exercício do sacerdócio de Cristo, é o culto público total do Corpo 

Místico de Cristo,cabeça e membros (Disponível em: 

http://web.archive.org/web/20040810205758/http://www.tocadeassis.org.br/li

turgia.html. Acesso dia 29 de novembro de 2012). 

 

O Concílio Vaticano II é conhecido por ser o divisor de águas, no que tange a 

abertura eclesial e a tentativa de falar da fé com uma linguagem compreensível e 

atualizada dentro da Igreja Católica, ou seja, a instituição propõe uma certa abertura 

para um mundo secular. A Toca de Assis, ao mesmo tempo em que venera e adota 

estilos doutrinários pré-conciliares, divulgava em seu site a categorização dos preceitos 

litúrgicos após a reunião e ao que eles chamam de “época moderna”. Ela lança mão em 

seu discurso de toda a eficácia simbólica e imagética em torno das doutrinas tradicionais 

da Igreja Católica, para embasar a sua negação da pluralidade e do secularismo. O que 

acaba atraindo muitos jovens curiosos a viverem essa novidade, com marcos que beiram 

uma contracultura.   

 

http://web.archive.org/web/20040810205758/http:/www.tocadeassis.org.br/liturgia.html
http://web.archive.org/web/20040810205758/http:/www.tocadeassis.org.br/liturgia.html
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Site da Toca de Assis em 2005 - www.tocadeassis.org.br 

 

Este formato de site, com tais informações acima, ficaram no ar até o começo de 

2005. O layout do site mudou, contudo, as informações não sofreram alterações 

significativas, apesar das atualizações terem se tornadas mais frequentes com novas 

fotos, informes sobre próximos eventos e a revista mensal. Surgiram também novas 

abas, como por exemplo, “revista”, “pastoral vocacional”, “doação” e “shopping 

virtual”. Apenas no ano de 2009 é possível ver de fato uma mudança brusca. Já não 

existiam mais imagens do fundador na página principal, apesar da aba “fundador” ter 

permanecido com a nova formatação. Lá era possível ler:  

 

O Pe. Roberto José Lettieri, natural de São Paulo-SP, converteu-se em 1983 

em um encontro de jovens. Respondendo a um forte chamado de Jesus 

Sacramentado, doou-se inteiramente à Igreja, ingressando no seminário. Em 

maio de 1994, o Pe. Roberto, ainda seminarista, com mais três jovens que 

desejavam viver o carisma franciscano, fundou a Fraternidade de Aliança 

Toca de Assis. Quando ordenado Sacerdote, em 08 de Dezembro de 1996, 

esta obra, espelhada nos exemplos de pobreza, obediência, castidade e 

gratuidade do “Poverello de Assis” já contava com a ajuda de 80 jovens, que 

entre a pastoral de rua e a primeira casa de acolhimento, prestavam 

atendimento aos sofredores abandonados de rua. 

 

http://www.tocadeassis.org.br/
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Surgiram novas abas que já indicavam o crescimento quantitativo da Toca de 

Assis ao longo desses quinze anos de existência. A primeira delas foi intitulada por 

“escritórios” e era possível visualizar sete escritórios regionais, denominados por 

“centrais”. “As Centrais Regionais sãos os nossos escritórios, que são responsáveis 

pelas Nossas Casas Fraternas, eventos e doações”. Segundo Portella (2009), estas 

centrais funcionavam em formato totalmente burocrático, com uma formatação muito 

próxima aos escritórios administrativos do nosso imaginário. Cada regional contava 

também com o apoio da Pastoral Vocacional e da Pastoral da Providência. E cada 

escritório regional tinha a função de descentralizar as demandas que anteriormente 

seguiam para o escritório central em Campinas. As centrais eram: Central Regional 

Santa Maria dos Anjos em Vinhedo - SP; Central Regional São Pio em São Paulo - SP; 

Central Regional São Bento José Labre em Belo Horizonte - MG; Central Regional Mãe 

dos Pobres em Niterói - RJ; Central Regional Santa Bernadete em Fortaleza - CE; 

Central São Francisco de Assis em Taguatinga - DF e a Central Santa Catarina de Sena 

em Londrina - PR. E interessante notar que para cada central, era disponibilizado uma 

conta corrente diferente para possíveis doações. 

 

 

Site da Toca de Assis em 2007 - www.tocadeassis.org.br 

 

http://www.tocadeassis.org.br/
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Site da Toca de Assis em 2010 - www.tocadeassis.org.br 

 

Sobre a pastoral vocacional, o site disponibilizava a forma de ingresso na pastoral 

feminina, com sede em Campinas, e na pastoral masculina de São Paulo, localizada na 

casa fraterna chamada Vila de Assis. Em um texto havia o seguinte convite: “você 

jovem que sente uma paz inquieta, um desejo ardente de servir a Deus no altar e nos 

pobres, quer entregar sua vida em adoração ao Santíssimo Sacramento do Altar e no 

cuidado aos pobres sofredores de rua, viver com radicalidade o evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vivenciando os Conselhos Evangélicos de Castidade, Pobreza e 

Obediência, entre em contato conosco”. O argumento utilizado apresentava, ainda que 

sumariamente, a identidade construída pela Toca de Assis que vislumbrava defender um 

catolicismo que no limite se diferenciava daquele que os jovens conheciam, sendo 

pautado na radicalidade da vocação. 

Muitos jovens foram conquistados por essa nova maneira de viver a santidade 

juvenil. Na seção “Nossas Casas” era possível balizar quantitativamente o quanto a 

fraternidade havia crescido. A Toca de Assis possuía casas na Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo, além de três casas no exterior, em Bogotá, Balasar e Quito. 

No site publicado em 2010, constavam novos relatos de jovens de todas as partes do 

Brasil. Se no formato anterior havia apenas dois relatos de religiosos, neste momento 

http://www.tocadeassis.org.br/
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eram mais de vinte relatos não só de religiosos, mas também de jovens que viveram a 

vida consagrada por um tempo e abandonaram a vocação, além de relatos de leigos. 

Destaco o relato de uma jovem que partilhou a sua experiência na fraternidade: 

 

A primeira vez que vi a Toca de Assis, foi pelos olhos de padre Roberto, em 

uma palestra pela Canção Nova sobre a pobreza. E como foi bela aquela 

palestra que penetrou meu coração e mudou minha vida. Eu era e hoje 

novamente sou do Mosteiro beneditino em BH, MG. Na época eu estava em 

uma fase de discernimento na minha caminhada, foi quando minha irmã me 

disse: "Porque você não vai conhecer essa tal de Toca que você tanto gosta e 

fala”. Eu só conhecia por TV e via nas ruas de BH, mas nunca parei para 

conversar. Eu sempre amei os irmãos de rua, a sinceridade no olhar deles, a 

beleza da liberdade que eles tinham e porque era neles que eu via Cristo 

Crucificado e sempre busquei ser discípula da cruz. Enfim, depois de um 

tempo, tomei coragem e fui... No primeiro momento eu achei que aquilo não 

era meu carisma, me entreguei, me apaixonei e comecei a ser vocacionada da 

Filha da Pobreza. Meu vocacionado na casa: Nossa Senhora Mãe dos Pobres 

e na São Pio foi maravilhoso, o encontro com outros vocacionados, com as 

irmãs consagradas, com os irmãos de rua e no encontro intimo com Jesus na 

sublime adoração era uma graça de Deus. Foi na Toca que aprendi a beleza 

da humildade, da pobreza, da entrega e da obediência a Cristo. Foi lá que 

aprendi o verdadeiro sentido de ser cristã. São inúmeras as coisas que aprendi 

e coisas que nenhum livro pode ensinar, mas que um olhar sincero de um 

irmão de rua, que é Cristo vivendo nele, pode te transformar. Recanto do 

Céu. Hoje eu não sou mais vocacionada da Fraternidade, eu descobri ali 

minha verdadeira vocação. Na adoração eu descobri que o Senhor me 

chamava ao silencio e a solidão, a intercesão. Novamente e agora com total 

certeza estou no Mosteiro, agradeço a Deus por ter me dado tão sublime 

vocação e carisma monástico, agradeço a Toca por me ajudar a discernir e me 

ensinar tantas coisas , que me lapidaram para meu caminho, sem vocês meus 

amados irmãos e Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento eu não teria 

descoberto a vontade do Senhor em minha vida, a beleza da solidão e do 

silêncio , a liberdade em Cristo , sem vocês , queridos intercessores e santos 

que comungam conosco hoje eu não seria plenamente feliz em dizer : Sou 

serva tua Senhor e discípula da cruz. "Ore e Labore", Maria Alice Ferreira 

Cota Santos (Vocacionada do Mosteiro Beneditino Nossa Senhora das 

Graças , BH - MG) 
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Assim como Maria Alice, muitos outros jovens não deram prosseguimento em 

suas respectivas vocações religiosas. E em várias conversas que tive com ex-toqueiros, 

era comum à utilização do argumento de que aquela não era a verdadeira vocação deles. 

Muitos ressaltaram a experiência vivida como singular e muito importante, entretanto, 

talvez pela pouca idade que tinham quando entraram para a fraternidade, não fizeram 

uma escolha totalmente consciente.  

O site atual foi todo reformulado. A empresa responsável por esta mudança 

estética foi a agência Minha Paróquia, formada por leigos católicos e assessorada por 

sacerdotes de diversas dioceses com o intuito de auxiliar a Igreja na área de tecnologia, 

design e comunicação
65

. Os sítios eletrônicos geralmente são os primeiros caminhos 

utilizados por aqueles que buscam informações sobre assuntos diversos. A página 

online da fraternidade tem esse objetivo e funciona como uma porta de entrada para a 

aqueles que não a conhecem e que buscam esse primeiro contato. Apesar de pouco 

atualizado, através do site é possível ler certos quesitos básicos sobre a Toca de Assis. 

Se outrora ele era sempre alimentado com testemunhos, pregações do fundador, 

partilhas de religiosos, entre outras longas informações, hoje ele é dividido em tópicos e 

as atualizações diárias migraram para as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook.  

As seções que constam na nova edição do site são: a toca, instituto, vocação, 

ajude-nos, intercessão, multimídia, contato e tocaloja. No primeiro tópico, a toca, é 

possível ler sobre quem são os toqueiros, onde eles atuam, quem são os leigos da 

fraternidade, os seus sacerdotes e por fim, os pobres. Uma mudança ocorreu no início de 

2013 na aba sacerdotes. Antes podia-se ler o nome dos sacerdotes que estavam a frente 

do instituto após a saída de Pe. Roberto. Os três assessores eclesiásticos eram: Pe. 

Rogério de Andrade Penha, co-fundador da fraternidade; Pe. Rafael Llano Cifuentes, 

bispo emérito da diocese de Nova Friburgo - RJ e Dom Albano Bortoletto Caballin, 

arcebispo emérito de Londrina - PR. Os três sacerdotes alimentam uma estreita relação 

com o instituto religioso há anos e, tanto no Rio de Janeiro como em Londrina, cidade 

de atuação dos padres, a fraternidade mantém casas fraternas desde o começo dos anos 

2000. Em tempos atuais, tal aba está desativada, logo, em nenhum lugar há referências 

sobre Pe. Roberto, fundador da Toca de Assis.  

Ainda na aba a toca, consta um pequeno texto que conceitua quem são os pobres 

da Toca de Assis: 
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 A empresa tem sede em São Paulo e o seu sítio eletrônico é http://minhaparoquia.com.br/. 
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“Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mateus 5,3). 

 

Dentro do carisma da Toca de Assis, uma de nossas missões fundamentais é 

revelar ao mundo essa presença escondida de Jesus nos pobres. Como nos 

lembra o papa Bento XVI: “A Igreja reconhece nos pobres o rosto de Jesus, 

os ama e jamais os abandona, a Igreja ama todo homem por aquilo que é e 

não por aquilo que tem, a marginalização pode ser contrastada e vencida pelo 

amor”. Dirigindo-se diretamente aos pobres, o papa ressaltou por ocasião de 

uma missa celebrada em uma casa de caridade italiana: ‘Saibam que a Igreja 

ama vocês profundamente e não os abandona porque reconhece no rosto de 

cada um de vocês o rosto de Jesus. Ele quis identificar-se de modo totalmente 

particular com aqueles que se encontram na pobreza e n indigência. O 

testemunho da caridade pertence à missão da Igreja juntamente com o 

anúncio da verdade do Evangelho’.  

“A Igreja, com o seu serviço em favor dos pobres – ressaltou – está 

comprometida em anunciar a todos a verdade sobre o homem, que é amado 

por Deus, criado à sua imagem, redimido por Cristo e chamado à comunhão 

eterna com Ele”.  

“Uma cidade em que um só homem sofre menos, é uma cidade melhor”, 

dizia Don Luigi Di Liegro – extraordinária testemunha da caridade cristã. 

O Concílio Vaticano II lembra: “Semelhantemente (a Cristo) a Igreja cerca 

de amor todos os afligidos pela fraqueza humana e reconhece, mesmo nos 

pobres e sofredores, a imagem de seu Fundador pobre e sofredor” (LG). 

A Sagrada Escritura é clara ao mostrar que a revelação de Deus acontece 

sempre ao lado dos mais fracos. Na Bíblia, Deus se revela como pai dos 

pobres, defensor dos pequenos, libertador dos oprimidos. 

O próprio DEUS feito homem, Jesus de Nazaré, se fez pobre, viveu e morreu 

como pobre. “Assumir com decisão renovada a evangélica opção preferencial 

pelos pobres, seguindo o exemplo e as palavras do Senhor Jesus, com plena 

confiança em Deus, com austeridade de vida e partilha de bens” (DSD 180) 

(Disponível em http://tocadeassis.org.br/pobres. Acesso dia 03 de novembro 

de 2012, grifos da autora). 

 

Nesse sentido, observa-se que o eixo central da Toca de Assis é alterado: tira-se 

completamente a centralidade que outrora se concentrava no fundador, e agora é 

colocada na hierarquia da Igreja Católica, nos pobres e no Santíssimo Sacramento 

venerado pelos religiosos. O pobre passou a ser o protagonista da ação dos toqueiros. 

Acresceu ao discurso deles o pobre enquanto o próprio Jesus, e por isso, merecedor de 
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todo o cuidado e zelo. Como forma de sustentar e mostrar a aproximação com a Igreja, 

até informações do Concílio Vaticano II têm sido utilizadas para fomentar a atuação 

direta deles com os pobres, fato que revela que os membros da fraternidade estão 

alinhados aos mandamentos da Santa Sé. 

Na aba ajude-nos, primeiramente é elucidado ao visitante sobre as fontes 

financeiras que sustentam a obra. Não obstante, é explicado que a Toca de Assis vive da 

providência de Deus, ou seja, toda ajuda por meio de doações é interpretada como uma 

ação do “amor de Deus”. Assim, é Deus quem toca no coração dos doadores, fato que 

faz a obra acontecer. É possível ajudar a Toca de Assis através de diversos meios, como, 

por exemplo, boleto bancário, débito automático, depósito bancário, doações através do 

pagseguro 
66

 ou diretamente nas casas fraternas, com doações presenciais. Apesar de 

possuírem contas bancárias em quatro bancos diferentes, os membros da fraternidade 

destacam que a melhor maneira de se tornar um benfeitor é por meio do débito 

automático. No site consta a seguinte informação: 

 

É a forma mais prática de você contribuir com a Toca de Assis. Basta 

autorizar o débito em sua conta corrente. É necessário informar o banco, a 

agência, o número da conta, o valor e a data que o débito será efetuado. A 

cada mês, a Toca de Assis enviará ao banco um pedido para que o débito seja 

feito na data que você escolheu, sem taxas ou tarifas. Se você não tiver o 

valor em sua conta naquela data, não haverá cobrança de juros ou multa, 

entretanto a sua contribuição não será feita.  Todos os meses, você receberá, 

no endereço informado, a Revista Toca de Assis (Disponível em 

http://tocadeassis.org.br/faca-a-sua-doacao. Acesso dia 03 de novembro de 

2012). 

 

A noção de providência divina está diretamente relacionada à noção de pobreza na 

Toca de Assis. É muito comum ouvir relatos de toqueiros sobre os milagres feitos por 

Deus a esse respeito. Já presenciei situações nas casas fraternas em que a guardiã estava 

aflita por não ter dinheiro para pagar as contas do dia e, de repente, alguém batia no 

portão oferecendo alguma doação monetária. Como a vivência fraterna dentro do 

instituto religioso exclui qualquer tipo de trabalho, seja ele formal ou informal, a 

providência se torna o único caminho para sustentá-los. Logo, os religiosos se 
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 O pagseguro é uma ferramenta para efetuar pagamentos online, ou seja, é um serviço oferecido pelo 

UOL para evitar que dados bancários circulem pela web. É uma espécie de carteira eletrônica que 

intermédia o comprador do vendedor.  
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assemelham ao pobre de rua por não ter nenhum bem pessoal como eles. É comum 

ouvi-los dizer que estão acumulando riquezas no céu, pois é lá que elas realmente 

importam, porque se relacionam a eternidade, ao passo que as riquezas terrenas são 

passageiras.   

Sempre antes de todas as refeições, os toqueiros rezam a oração da Providência 

Santíssima: “providência Santíssima do Eterno, onipotente e misericordiosíssimo Deus, 

que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em 

todas as nossas necessidades, assim creio, assim espero, seja sempre feita a Vossa 

Santíssima Vontade. Amém”. Assim, a providência divina também está diretamente 

relacionada à oração, visto que para a sua eficácia plena é preciso “muito joelho no 

chão” e muita fé, somente assim Deus realmente proverá tudo o que for necessário. Não 

é permissível ter medo, pois para eles tal sentimento é a não confiança plena que Deus 

está no comando. Ouvi uma jovem toqueira dizer que “onde mora Jesus Sacramentado 

não falta nada, porque ele cuida de tudo”. Ela fazia referência às capelas presentes no 

interior de todas as casas fraternas da Toca de Assis.  

Na edição da Revista Toca de Assis de novembro de 2012, é possível ler um texto 

que enfatiza a providência de Deus para a organização de um evento anual da 

fraternidade, o Natal dos Pobres. O texto da seção Toca em Palavras diz: 

 

Vivemos em um mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais dinâmico, 

cada vez mais individualista. Cada dia que passa, somos desafiados a superar 

nossos próprios limites seja profissional, pessoal ou familiar. (...) Neste mês 

de novembro, começamos mais um desafio na nossa caminhada dentro da 

Fraternidade Toca de Assis: fazermos o Natal dos Pobres. Como é desafiador 

querer planejar, preparar e realizar tal tarefa! Estávamos numa sexta-feira, 

final de uma semana cheia de trabalhos e desafios, quando nos chega a 

correspondência em três grandes caixas. Essas caixas tinham, para a nossa 

surpresa, sabonetes, cremes, batons e maquiagem de primeira qualidade! 

Logo, vimos, aí, a Divina Providência, batendo mais uma vez à nossa porta, 

quebrando toda a correria, todo atropelo e pedindo licença para entrar em 

nossa vida tão apressada. Ela surge de forma sutil, assim como o Amor de 

Deus em nossos corações. Surge sem fazer alarde, mas nos transforma 

inteiramente, de dentro para fora. Sabíamos que começava a Providência de 

Deus no que diz respeito ao Natal dos Pobres. Que em nossas casas os 

pobres receberiam o melhor que Deus lhes tinha preparado (Revista Toca de 

Assis, novembro de 2012, p.05, grifos do autor). 
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Na perspectiva dos toqueiros, Deus provê tudo o que eles precisam diariamente 

em todas as casas fraternas da Toca de Assis, mas, como veremos adiante, além da 

crença na providência divina, os religiosos promovem certas iniciativas, como a venda 

de objetos relacionados ao carisma toqueiro em sua loja virtual. Rodrigo Portella (2009) 

também aventa que a Toca de Assis pode ser explicada através da providência divina. É 

importante ressaltar que a sua pesquisa tem um recorte temporal, com análises até 2009, 

logo, os seus argumentos são pautados em uma realidade na qual a figura do fundador 

era muito presente. Ele salienta que: 

 

Muito do que a Toca de Assis é hoje,  não é por planejamentos racionais, mas 

por ter sido, seu desenvolvimento, validado e construído em uma experiência 

pessoal do Pe. Roberto com o divino, a partir de inspirações diretas de Deus 

ao fundador. Portanto, nesse sentido, a questão da escolha, opção, tomadas de 

decisão, rumos, ganha outra dimensão, diferente daquela racionalidade 

moderna. Escolhas não são mais simplesmente frutos de discernimentos, 

aferições e planejamentos racionais, mas determinadas por forças exógenas e 

irresistíveis de uma comunicação direta com o divino. Portanto, a 

reflexividade na Toca de Assis, para além da racionalidade moderna, é 

devedora das sensibilidades mais próximas a um espectro pós-moderno, em 

que a vida não se pauta pela racionalidade de forma central (Portella, 2009, p. 

172-173). 

 

Muito já foi dito sobre esse papel centralizador do fundador, mas ressaltaria 

também que o argumento de viver sem pensar no dia de amanhã e de confiar 

inteiramente na misericórdia divina, constitui-se como um atrativo para jovens que 

queiram viver certos tipos de experiências. Enquanto a sociedade prega o planejamento 

da vida, o controle do futuro, o sucesso financeiro e profissional, o carisma toqueiro 

está na contramão de tudo isso, oferecendo uma vida pautada no hoje e no agora, porque 

“o futuro a Deus pertence”. Muitos jovens que desejavam viver algo “radical” em sua 

juventude e buscavam viver uma identidade estilizada e contrastiva, viram na 

fraternidade a porta de entrada para a vivência do exótico bem próximo deles. A Toca 

oferecia uma nova identidade para esses jovens pautada na renúncia familiar, financeira, 

etc.  

Na aba vocação do site, o interessado em seguir uma vida consagrada dentro do 

Instituto Religioso Filhos e Filhas da Pobreza pode preencher uma ficha cadastral com 
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dados pessoais e algumas perguntas específicas como: “já esteve em outra ordem 

religiosa ou seminário; já participou de acompanhamentos vocacionais; como conheceu 

a Toca e uma autobiografia abordando um pouco da sua história pessoal”. Em uma 

visita à Casa de Governo Santa Catarina de Senna, em Campinas, presenciei uma 

conversa entre uma irmã e um irmão que eram responsáveis por cuidar dos cadastros 

vocacionais realizados através do site e por fazer o devido acompanhamento e 

encaminhamento dos vocacionados após esse primeiro contato. Na ocasião a irmã 

afirmava que nos últimos tempos, o número de cadastros caiu drasticamente e que ela 

temia não ser um problema do site, mas de falta de interessados em adentrar a vida 

religiosa. Ela disse: “será que Deus já chamou todo mundo que tinha que chamar e 

agora não teremos mais vocacionados?”. O irmão, por sua vez, a alertou que a mudança 

do provedor do site da fraternidade poderia ser o grande causador do possível problema. 

Ele deu a seguinte sugestão: “podemos colocar que, se caso o vocacionado preencher a 

ficha e não receber um retorno da Toca de Assis, ele deve entrar em contato por meio do 

e-mail tal”. A irmã o contestou dizendo que também está enfrentando problemas com os 

e-mails destinados a animação vocacional e acredita que tudo é resultado da mudança 

geral que a fraternidade fez em seus meios de comunicação. Ficou combinado entre eles 

que uma nova conta de e-mail seria criada para o vocacional e caso o problema 

persistisse, seria pensado outra solução mais eficaz.  

Na edição de agosto de 2012 da Revista Toca de Assis é possível ler uma matéria 

escrita pela Ir. T. sobre as vocações na Igreja Católica e, em especial, no Instituto Filhos 

e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento: 

 

A Igreja se utiliza de um serviço específico para o trabalho com as vocações: 

o SAV (Serviço de Animação Vocacional). Esse serviço tem como missão 

orientar o cristão na sua opção vocacional em qualquer dos estados de sua 

vida, seja o estado sacerdotal, de vida consagrada ou de vida cristã leiga. O 

SAV, no Instituto das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, tem 

como responsabilidade organizar, preparar e coordenar uma equipe de 

Animação Vocacional formada por algumas Irmãs. Essa equipe é distribuída 

pelas regiões do Brasil e desenvolve o trabalho de acompanhar diretamente 

as jovens que nos procuram para um discernimento vocacional. Esse trabalho 

se dá através de encontros, retiros, formação e partilhas. De forma 

semelhante, o SAV do Instituto dos Filhos da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento tem a missão de colocar-se lado a lado e acompanhar os jovens 

que buscam discernir a vontade de Deus em suas vidas. Buscam apresentar, 
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além do nosso carisma a espiritualidade, a beleza do chamado de Deus na 

vida do ser humano e o imenso desejo de santidade que Ele implanta no 

coração de cada homem. Além do contato via e-mail, telefone e/ou carta, 

possibilitam visitas familiares e realizam encontros vocacionais. Neste 

período o jovem é acompanhado por um orientador, tendo a graça de 

partilhar suas dúvidas, anseios e alegrias que Deus vai proporcionando na sua 

vida vocacional e cristã (Revista Toca de Assis, agosto de 2012, p. 03). 

 

É importante salientar que este processo vocacional também passou por certa 

burocratização. Em uma conversa com a Ir. M. V., ela relatou-me, em tom confessional, 

que, quando foi aceita na fraternidade, o processo de admissão era muito prematuro e 

raso. O intenso acompanhamento de agora é algo recente na realidade da Toca de Assis 

e foi aprimorado principalmente após o afastamento do fundador. Vimos anteriormente 

que Pe. Roberto sempre tendeu a inflar o instituto religioso e muitas das vezes não se 

preocupava em dar uma preparação espiritual para aqueles que estavam dispostos a 

vivenciar a vida fraterna. A religiosa disse que: “antes, quem participasse de um retiro 

ou batesse na porta da Toca de Assis, na outra semana já estava morando na casa 

fraterna, não tinha essa de acompanhamento vocacional e por isso muita gente saiu”. 

Em seu argumento, muitos religiosos saíram do instituto religioso após fazerem esse 

acompanhamento interno como aspirante. Era muito comum esses jovens perceberem 

que o amor pelo carisma toqueiro não era suficiente para seguir a vida religiosa. Apenas 

aqueles que realmente tinham a vocação permaneceram fiéis até o fim. O caso da 

religiosa não foi diferente, mas como ela já havia passado por outra congregação 

religiosa antes de adentrar na Toca de Assis, a mesma estava mais convicta de sua 

vocação religiosa.  

Por fim, destacaria a aba tocaloja, pois apesar de ser algo já presente em outras 

versões do site da fraternidade, no novo layout ela ganhou espaço e destaque. Ao clicar 

em tocaloja, abre-se automaticamente uma página destinada a vendas de artigos 

relacionados à Toca de Assis 
67

. Como disse no primeiro capítulo, a Toca de Assis 

contratou uma pessoa para cuidar apenas da loja virtual da fraternidade. Essa produtora 

era responsável pelos pedidos de reposição dos materiais vendidos e pela distribuição 

dos mesmos para todas as casas fraternas. No tocaloja é possível comprar camisas, 

bonés, livros, CDs, DVDs, bolsas, terços, artesanato de biscuit de frades e freiras, 
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adesivos, etc., ou seja, tudo aquilo que remeta à fraternidade e ao seu carisma. Esta é 

uma forma de difundi-lo, além de firmar a marca Toca de Assis e arrecadar verba.  

Não seria contraditória uma comunidade que prega a pobreza absoluta e o 

desprendimento, utilizar de recursos tão capitalistas, como o cartão de crédito, para 

angariar recursos financeiros para a fraternidade? Portella (2009) postula que as novas 

comunidades católicas e as suas sensibilidades pós-moderna, “cruzam discursos e 

posturas antagônicas sem pudores ou sem próprio senso de adequação e discurso 

uniforme de pricas eras” (Portella, 2009, p. 231). A Toca de Assis usa a mídia e a 

Internet como meio para adentrar e se fazer presente em locais não imaginados. Seja 

através dos produtos vendidos, por meio de revistas distribuídas ou de mensagens 

divulgadas via Facebook, a fraternidade rompe fronteiras e leva o religioso – no seu 

sentido sagrado – para espaços onde esse sagrado poderia não chegar. Assim, assume 

também um papel evangelizador e fortalecedor da marca Toca de Assis, já que seria 

ingênuo não associar todo esse investimento na tocaloja como uma tentativa de difusão 

da fraternidade. Logo, imagina-se que tal investimento deva surtir efeitos financeiros 

positivos.  

 

 

Site da Toca de Assis a partir de 2012 - www.tocadeassis.org.br 

 

 

http://www.tocadeassis.org.br/
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2.6 – O afastamento do fundador 

 

Muito se falou até agora sobre o afastamento do Pe. Roberto, mas é importante 

esmiuçar todo o contexto em torno desse fato e de tudo o que foi dito e publicado pela 

fraternidade e pela Igreja Católica sobre o assunto. Na imagem acima do site da Toca de 

Assis é possível ver o destaque dado à capa da Revista Toca de Assis de dezembro do 

mesmo ano. O destaque está na palavra Advento, que vem do latim “adventus” e 

significa “o que estar por vir”. Para a Igreja Católica, o Advento é o primeiro tempo 

litúrgico do seu calendário religioso, e caracteriza-se como o momento de preparação 

para a chegada do Senhor, visto que, como se inicia no domingo mais próximo do dia 

30 de novembro e termina nas vésperas do natal, os católicos vivem esses quatro 

domingos preparando-se para celebrar o nascimento de Cristo
68

.  

Nesta edição da Revista Toca de Assis há um artigo especial intitulado “a Igreja 

vive o advento”, onde é possível ler a seguinte passagem: 

 

A fé é conhecimento e confiança (Youcat, 21). É preciso que, a cada dia, 

busquemos uma fé madura, que não dependa das nossas vontades para 

existir. Se faz necessário que redescubramos a beleza de ser um membro da 

Igreja (seja você chamado ao sacerdócio, a vida consagrada, ou a vida 

matrimonial leiga), para que saibamos que a Doutrina Católica é nosso 

tesouro! No entanto, lembremo-nos do que o nosso Sumo Pontífice, o papa 

Bento XVI diz: “É importante aquilo em que cremos, mas mais importante 

ainda é Aquele em que cremos”. Em um de seus vídeos, padre Paulo Ricardo 

(Vigário Judicial na Arquidiocese de Cuiabá – MT) nos adverte: “Jesus é a 

estrutura de tudo! Enquanto muitos o rejeitam, nós cristãos acreditamos que é 

a ‘razão de ser’ do universo, das estrelas mais distantes, das galáxias (...) É 

para Ele que tudo existe! Existe para Ele, mas não somente isso, pois Nele 

tudo foi criado! Ele é a textura de tudo, é a estrutura de tudo que sustenta!”. 

No natal, comemoramos o dia em que nosso Deus, onipotente e eterno se fez 

menino por amor a nós. Ele que, depois, esteve na cruz, conheceu a morte, 

mas ressuscitou! E ressuscitado, nos presenteou com sua casa, a Igreja, Uma, 
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 Segundo dados históricos, o tempo do Advento formou-se progressivamente a partir do século IV e 

nesta época já era celebrado em Gália e na Espanha.  A festa do Natal surgiu em Roma e passou a ser 

celebrada somente a partir do século VI, quando a Igreja Romana vislumbrou na festa do Natal o início do 

mistério pascal e era natural que se preparasse para ela como se preparava para a Páscoa. Nesse período, o 

tempo do Advento consistia em seis semanas que antecediam a grande festa do Natal. Foi somente com 

São Gregório Magno (590-604) que esse tempo foi reduzido para quatro domingos, tal como hoje 

celebramos. São Gregório Magno foi o Papa do século VI e as Antífonas de Ó (como são conhecidas as 

antífonas especiais deste tempo) são atribuídas a ele.  
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Santa, Católica e Apostólica, lugar seguro para a nossa salvação! “Quando o 

Filho do homem vier na Sua glória com todos os Seus anjos, sentar-Se-á no 

Seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na Sua presença e Ele 

separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos [...] 

Estes irão para o suplício eterno e os justos para a Vida eterna” (Mt 23, 31 ss) 

(Revista Toca de Assis, dezembro de 2012, p. 09). 

 

Apesar de todo o frenesi em torno do afastamento de Pe. Roberto ter se dado no ano 

de 2009, até hoje a fraternidade vive as consequências da sua saída. A passagem acima 

suscita uma tentativa de legitimar o poder exercido pela Igreja Católica sobre a 

fraternidade após o acontecido e apresenta a instituição como una e santa e como 

presente de Deus (portanto, legítima em suas decisões e delegações). Ela ressalta que 

Jesus é a estrutura de tudo, assim, ele deve ser o único motivador para redescobrir a sua 

vocação religiosa, seja lá qual ela for, e a doutrina católica para os religiosos deve 

ocupar o lugar de única fonte de instrução, pois, como foi colocado acima, ela é o 

tesouro dos seus seguidores. É sintomático perceber que mesmo após quatros anos do 

afastamento do fundador, ainda se faz necessário catequizar os leitores da revista 

simpáticos ao carisma toqueiro em relação ao poder e “respaldo” da Igreja Católica, a 

qual assumiu o controle da Toca de Assis.  

Diante os momentos de indecisão emergidos após o afastamento do fundador, a 

Toca de Assis renasceu com moldes e regras estabelecidas pela arquidiocese de 

Campinas. Era uma nova fraternidade que também via o advento. Veremos a seguir que 

este discurso se tornou bastante corriqueiro nas publicações e nas falas diárias dos 

toqueiros. Em inúmeras experiências de campo, sempre que tal assunto era comentado, 

as informações eram imprecisas ou às vezes nada era dito. Em uma conversa com uma 

religiosa, ela relatou que o afastamento do Pe. Roberto pegou todos de surpresa: “a 

bomba estourou em Campinas e muita gente demorou para saber o que estava 

acontecendo de fato, tudo só ficou mais claro com a carta que ele enviou de lá”.   

A carta mencionada pela religiosa foi enviada diretamente do Getsêmani, que foi o 

seu destino após o afastamento das funções de Ministro Geral dos Filhos da Pobreza do 

Santíssimo Sacramento. Antes de apresentar o conteúdo da carta, faz-se necessário 

contextualizar como foi esse afastamento. É importante ressaltar que todas as 

informações sobre esse tópico foram colhidas em diversas imersões ao campo, por se 

tratar de um período anterior ao começo da pesquisa. Segundo A., uma ex-toqueira que 

residia em Campinas neste ano fatídico e que presenciou de perto o ocorrido, vários 
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religiosos começaram a alimentar certa desconfiança em relação a algumas atitudes do 

padre. Depois de postergarem uma tomada de decisão mais drástica, um grupo se uniu e 

foi até o bispo da Arquidiocese de Campinas, que na época era Dom Bruno Gamberini. 

Tal grupo relatou uma série de fatos envolvendo o fundador da Toca de Assis e, de 

acordo com a ex-toqueira, o bispo, assustado com a proporção que tais desabafos 

poderiam ocasionar não só na sua arquidiocese, mas em toda a Igreja Católica nacional, 

tomou a decisão de afastá-lo temporariamente para investigar melhor todas as acusações 

contra ele.  

Pe. Roberto era muito conhecido não só em Campinas. Como ele apresentava 

semanalmente um programa na Canção Nova e promovia inúmeros eventos da Toca de 

Assis com as suas pregações, tornou-se conhecido nacionalmente. De fato, se todas as 

acusações chegassem à grande mídia, seria um escândalo para a arquidiocese 

campineira, para a imagem da Igreja Católica e para RCC. Tudo foi feito para tentar 

evitar ao máximo essa situação e assim, Dom Bruno enviou o fundador para Jerusalém, 

em um ano sabático no Getsêmani.   

Flávia Pinto (2009) pondera que na cosmologia católica, o Getsêmani não é só o 

lugar, mas a metáfora da condição. De acordo com os evangelhos bíblicos, foi para um 

lugar chamado Getsêmani que Jesus Cristo esteve na noite antecedente a sua morte de 

cruz, onde sofreu as angustias do que viria a acontecer futuramente. Segundo a 

passagem de Mateus, Jesus dirigiu-se ao Pai e disse a ele: "meu Pai, se for possível, 

afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres" 

(Mateus, 26 – 39). Isso demonstra a sua obediência aos preceitos, porém, Jesus admitiu 

que sua “alma está profundamente triste, numa tristeza mortal”. Sendo assim, o Cristo 

estava pronto e manteve-se obediente a vontade do Pai até o limítrofe entre a vida e a 

morte. Cabe pensarmos que enquanto fundador – e veremos o destaque dado também na 

carta enviada –, Pe. Roberto sempre destacava a importância do ritual da Passio Domini 

na vivência diária toqueira. 

A Passio Domini era um ritual celebrado todas as quintas-feiras, das 21hs até meia 

noite; e às sextas-feiras, do meio dia até as 15hs. Tal situação era uma tentativa de 

rememorar fielmente os dias e momentos de Jesus na última ceia, a sua agonia no Horto 

das Oliveiras, a sua crucificação e morte na cruz. Segundo Portella (2009), essa devoção 

solene era realizada nos moldes da via sacra, ou seja, os toqueiros permaneciam durante 

todo o momento de joelhos e em oração, acompanhando por meio da leitura das 
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estações Via Crucis 
69

 guiada pelo guardião da casa fraterna, os passos da Paixão de 

Cristo. O grande objetivo da Passio Domini era “estar junto a Jesus em seus 

sofrimentos, reparando seu sofrimento, particularmente ocorrido pela falta de fé, tibieza 

na e da Igreja e pecados ou infelicidades dos sacerdotes” (Portella, 2009, p.59). Além de 

permanecerem de joelhos em oração, o fundador ditava que todos deveriam ficar em 

jejum durante todas as sextas-feiras. Os toqueiros relatam que eles se alimentavam 

apenas de pão e água durante todo o dia. Este ritual apresentava essa característica da 

Toca de Assis, pautada no martírio do corpo, mas também, revelava uma radicalidade 

em velar misticamente o sofrimento vivido por Jesus na cruz. A Passio Domini era a 

vivência da semana santa todas as semanas do ano e não apenas na quaresma.  

A carta publicada em 3 de maio de 2009, escrita diretamente do Getsêmani pelo Pe. 

Roberto, ditava claramente que o ritual da Passio Domini não fosse abolido pelos 

toqueiros, pois este ritual ligava-os em oração. A carta é fundamental para entendermos 

o seu posicionamento oficial sobre o seu afastamento. É de suma importância reproduzir 

algumas de suas partes no corpo deste texto 
70

.  

 

Cresce dentro em mim o desejo de voltar ao Brasil, porém sinto e sei que 

ainda não o devo fazer, preciso permanecer no Getsemani onde se sente uma 

Passio Domini continua, que sem dúvida alguma É O FORTALECIMENTO 

E O CORAÇÃO DO NOSSO CARISMA, OS FILHOS E FILHAS DA 

POBREZA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO TEM NESTAS BENDITAS 

TRÊS HORAS SEMANAIS EM COMPANHIA DO SENHOR NO 

GETSEMANI A ÚNICA CERTEZA DE SUA TOTAL PERSEVERANÇA 

PRINCIPALMENTE NESTE TEMPO PRESENTE, POR ISSO COM O MEU 

CORAÇÃO DE FILHO DA POBREZA PEÇO-VOS HUMILDEMENTE QUE 

A PASSIO DOMINI CONTINUE SENDO CELEBRADA COM TODO O 

AMOR E ADORAÇÃO MESMO DURANTE O TEMPO PASCAL POR CADA 

MEMBRO DAS CASAS FRATERNAS, SENDO ESTE MISTERIO TAMBÉM 

ESTENDIDO NAS SEXTAS FEIRAS NAS TRÊS HORAS DA AGONIA DO 

SENHOR NO ALTAR DA CRUZ (Fragmento da carta escrita pelo Pe. Roberto 

Lettieri, em maio de 2009, do Getsemani).  
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 Via Crúcis ou Via Sacra é o trajeto percorrido por Jesus Cristo até a sua crucificação. As quatorze 
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Mesmo com o pedido do padre, a Igreja decidiu cessar a Passio Domini. Flavia 

Pinto (2009) narra em sua dissertação uma situação de campo ocorrida logo após o 

afastamento do fundador. Tratava-se de uma quinta-feira da semana da Páscoa. A rotina 

na casa fraterna de Guaratinguetá foi toda voltada para uma grade faxina, em 

preparação para a noite de vigília em oração junto ao Santíssimo Sacramento, como 

eram realizadas religiosamente todas as semanas na Toca de Assis. Contudo, uma 

religiosa chegou com a carta “que anunciava algumas mudanças na ritualística da 

semana da Páscoa” (p.141). A carta não estava assinada, mas foi toda escrita na 

primeira pessoa do plural com os argumentos de que estavam sendo estudas “as 

maneiras corretas” para a prática de oração. Na carta era possível ler que “muitos de 

vocês poderão estranhar, principalmente no que diz respeito às modificações da quinta-

feira e do sábado” e que tal ritual era conduzido “por ignorância”. Assim, aquela carta 

abolia completamente a prática nas casas fraternas e ditava uma nova regra: que naquela 

quinta-feira eles apenas deveriam fazer um breve momento de oração com a vela roxa 

acesa e, posteriormente, se recolherem. Pinto (2009) assevera que a reação das 

religiosas foi de completo transtorno, principalmente quanto ao argumento que elas 

estariam fazendo tal ritual por “ignorância”.  

Desse modo, conjectura-se que com tal ato a Igreja tentou cortar o vínculo dos 

religiosos com o fundador. O processo de reestruturação da fraternidade baseava-se na 

exclusão da figura carismática de Pe. Roberto, que era quem mediava a experiência com 

o sagrado entre eles e colocava os seus novos ditames como regra suprema. É 

importante perceber que a abolição da Passio Domini foi o primeiro passo para muitas 

outras mudanças que ocorreram. Pinto (2009) acrescenta que a partir daquele momento, 

até o discurso relacionado ao sacrifício corporal dos toqueiros também foi alterado. Se 

antes, por determinação do fundador, eles dormiam no chão puro (ou em apenas um fino 

colchonete), andavam descalços pelas ruas e recusavam o estudo formal, após o 

ocorrido, tudo mudou na vivência fraterna da fraternidade. A Toca de Assis passou a 

reconhecer que tanto os religiosos como os moradores de rua precisam de mais e 

conforto, logo, todos passaram a dormir em camas individuais e a usar sandálias nos 

pés. Além disso, muitos toqueiros atualmente fazem curso superior em áreas afins a sua 

função na fraternidade. Portanto, se antes eles se vangloriavam do martírio corporal 

como ato máximo de pobreza (por isso enfatizavam a figura de Irmão Alegria como o 

modelo exemplar de religioso, já que ele se martirizou pela sua missão enquanto 

religioso), hoje eles assumem outra postura e moldam uma vida religiosa 
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completamente destoante daquela proposta pelo Pe. Roberto enquanto esteve à frente da 

fraternidade. 

Evidente que todas essas mudanças suscitaram inúmeras dúvidas naqueles que 

acompanhavam a Toca de Assis. Com o intuito de sanar essas dúvidas, a Irmã Maria 

Madalena também escreveu uma carta que respondia as questões mais latentes. Assim, o 

seu objetivo era apresentar a real situação de Pe. Roberto e tranquilizar aqueles que 

ansiavam pelo seu breve retorno às suas funções como ministro geral 
71

: 

 

E é com a ternura de Cristo Jesus, e de nossa Mãe, que eu gostaria de 

responder a estes emails. Tudo o que se tem dito sobre este sacerdote, 

principalmente durante todo o ano de 2008, no tocante a difamá-lo, não tem 

fundamento nenhum; mas, infelizmente, alguns comentários de pessoas sem 

discernimento e sem nenhum escrúpulo têm gerado não poucas 

consequências ao Movimento e a este Sacerdote. Posso assegurar-lhes, por 

estar unida a este padre, e por conversar com pessoas que estão em contato 

pessoalmente com ele que, o Pe. Roberto nunca apresentou nenhum 

problema psicológico. Isto é uma afirmação muito GRAVE E MUITO SÉRIA, 

a que não tem confirmação nem no comportamento dele nem em laudos 

médicos. É muito triste difamar um Ministro do Senhor com estas e outras 

acusações falsas e pesadas. Quando falam que o PE. Roberto não está bem, 

ele realmente aos olhos humanos, está tomando pela dor na alma, mas isto 

ainda não o tem levado ao desequilíbrio. É um homem de fé... e conhece o 

mistério da cruz. Outro fato: o padre nunca deixou de celebrar a Santa 

Missa um só dia. Não foi suspenso das Ordens, e celebra da mesmíssima 

forma do seu costume, TODOS OS DIAS, na capela da Bom Pastor 

(Fragmento da carta escrita pela Irmã Maria Madalena, em junho de 2009). 

 

O argumento pautado na possível aquisição de uma doença mental por parte de 

Pe. Roberto reverberou em contextos mais amplos. Vimos anteriormente que até nos 

dias de hoje as pessoas ainda perguntam se o padre melhorou da sua doença, como no 

caso descrito no primeiro capítulo, onde o morador de rua questionou a religiosa sobre o 

estado de saúde do religioso. Não se sabe ao certo o ponto de partida desta “acusação”, 

mas ela evidencia a tentativa de desqualificá-lo como líder do grupo, já que a partir do 

momento em que lhe falta as competências mentais em pleno rigor, o padre se torna 

incapaz de continuar gerindo a fraternidade enquanto superior. 
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A religiosa ainda acrescentou que outra “acusação” que culminou em tal 

afastamento relacionava-se a indução à adoração excessiva da própria imagem do 

fundador. A solução vista pela igreja foi o seu afastamento de manifestações públicas, 

como, por exemplo, das pregações na Canção Nova, nos Tocões em todo o Brasil, em 

seu programa semanal “Toca para a Igreja” também exibido pela Canção Nova, etc. 

Dom Bruno Gamberini, arcebispo de Campinas na época, nomeou o Irmão Gabriel à 

frente do Instituto Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento por um ano e a Irmã 

Maria dos Anjos manteve-se a frente do Instituto Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento.  

Logo após a publicação da carta escrita pela religiosa, foi divulgado nos meios de 

comunicação da fraternidade um comunicado de Dom Bruno Gamberini a respeito do 

seu posicionamento em relação à Fraternidade Toca de Assis e ao seu fundador 
72

. Os 

quatro tópicos abordador nesta nota foram: 

 

1. Os Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, institutos religiosos 

também conhecidos como Toca de Assis, é uma obra meritória, nascida do 

coração de Jesus e que goza de pública estima e grande apoio dos Bispos do 

Brasil. Dão testemunho fiel da Igreja adoradora do Santíssimo Sacramento e 

amorosa servidora dos pobres sofredores. 

2. Pe. Roberto Lettieri possui diante de Deus e dos homens, méritos 

inegáveis das Obras de Misericórdia, voltadas para os pobres e da difusão da 

adoração ao Santíssimo Sacramento, que são colunas desta Família Religiosa 

fundada por ele. 

3. No início de 2009, Pe. Roberto foi afastado do cargo de Ministro 

Geral dos Filhos da Pobreza. Desde então, não atua no Governo do Instituto, 

seja em Conselho Geral, em Capítulo ou quaisquer outras formas de 

participação. Assumiu como novo Ministro Geral, juntamente com seu 

Conselho, Ir. Gabriel do Verbo de Deus, missão que desempenham até os 

dias de hoje, no Instituto Masculino. No Instituto Feminino continua como 

Ministra Geral a Irmã Maria dos Anjos do Mistério da Cruz.  

4. Pe. Roberto solicitou-me a permissão para recolhimento no erimitério 

franciscano do Getsêmani, em Jerusalém, local em que permaneceu, por livre 

vontade, até o final de maio de 2010, quando retornou ao Brasil. Desde então, 

por motivos pessoais, encontra-se em residência particular na Arquidiocese 

de Campinas, sendo pessoalmente por mim acompanhado.  
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Sendo assim, toda a Toca de Assis vem passando por um importante processo 

de reestruturação, onde, pela graça de Deus, tem se tornado mais madura, 

sólida e estável. A Igreja, por meio dos Bispos, tem dado todo o apoio 

necessário e tem acompanhado de perto cada passo dado. A Igreja tem 

reconhecido a autenticidade desse carisma e a beleza do florescer do Amor de 

Deus nesta Família Religiosa, tão especial aos olhos de Jesus” (Comunicado 

de Dom Bruno Gamberini publicado no dia 30 de julho de 2010). 

 

Este documento foi emitido pela Cúria Metropolitana de Campinas no dia 30 de 

julho de 2012 e foi assinado por Dom Bruno Gamberini e Irmão Gabriel do Verbo de 

Deus, e pela Irmã Maria dos Anjos do Mistério da Cruz. É possível notar em toda a 

extensão do texto que a fraternidade é tida como “propriedade” da Igreja Católica, visto 

que nasceu de um carisma dada por Deus ao Pe. Roberto, pautado na centralidade do 

Santíssimo Sacramento. A carta não exclui ou difama a imagem do fundador, pelo 

contrário, ele é reconhecido pelos seus méritos e por trabalhar durante anos com o 

intuito de propagar a fé católica. Se outrora ainda permeava no ar alguma dúvida quanto 

ao seu afastamento, a publicação veio para confirmar que realmente o fundador havia 

sido afastado de suas funções, fato que levou a promoção de dois religiosos a Ministros 

Gerais do ramo masculino e feminino.  

Uma interlocutora da pesquisa, que preferiu permanecer no anonimato, relatou-me 

como se deu todo o processo de afastamento do Pe. Roberto. Na época do ocorrido, ela 

exercia a função de guardiã da casa fraterna de Santo André e acompanhou de perto o 

desdobramento do processo. De acordo com a interlocutora, muitos toqueiros 

começaram a perceber certas atitudes desconfiáveis de Pe. Roberto em relação aos 

pilares do carisma toqueiro, ou seja, o voto de pobreza, castidade e obediência. Quanto 

ao voto de pobreza, ela revela: 

 

Eu estava tão alienada na época, que um dia estava ajudando organizar um 

evento em Campinas e precisei entrar correndo no quarto do padre para pegar 

alguma coisa lá. Quando eu entrei me assustei com a quantidade de 

chocolates, coisas de comer, pelúcias e etc. no quarto dele. Na hora eu não 

pensei que ele estava comprando aquelas coisas, na minha cabeça veio a 

imagem de como ele era bom e doava-se tanto pelos outros que não tinha 

nem tempo para distribuir os presentes que ganhava. Sim, eu pensei na hora 

que aquilo tudo havia sido presentes que ele ganhou por ser muito querido. 

Mas não, ele comprava aquelas coisas. 
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A ex-religiosa afirmou que um grupo de toqueiros foi até a Arquidiocese de 

Campinas para relatar todas as acusações a Dom Bruno. Ele, perplexo com todos os 

acontecimentos, queria fechar a Toca de Assis imediatamente e, em seguida, começar o 

processo investigativo de tais acusações. Todavia, ela ponderou que o bispo sempre 

alimentou um carinho muito grande pela fraternidade e pelo fundador e, por pedido 

direto da Irmã Maria dos Anjos e de alguns outros religiosos mais antigos, tomou a 

decisão de afastar Pe. Roberto por um ano (durante período da investigação) e de 

nomear dois novos ministros para assumirem o Instituto Religioso.  

A interlocutora acrescentou que apesar do processo investigativo ter sido enviado 

para a Arquidiocese de Curitiba, Dom Bruno, junto a Dom Albano, sempre esteve à 

frente dos trâmites do processo contra o fundador. Contudo, o que ninguém esperava era 

o falecimento precoce do bispo. Ele faleceu em 28 de agosto de 2011 em decorrência de 

complicações causadas por diabetes, falência dos rins e fígado.  

Segundo relatos, Dom Bruno era muito querido pelos religiosos da Toca de Assis. 

Com humor aguçado e mansidão, ele aproximava-se dos jovens toqueiros que pregavam 

o amor ao pobre de rua. Na edição da Revista Toca de Assis do mês de novembro de 

2011 é possível ler que “Dom Bruno assumiu um papel muito especial em nossas vidas: 

num momento em que a Toca viveu a aridez e tribulações, ele nos acolheu e nos 

norteou. Parte de nossa atual e contínua reestruturação se deve ao auxílio, carinho e 

apoio de nosso Bispo” (Revista Toca de Assis, novembro de 2011, p. 08). Nesta mesma 

edição da revista foram publicadas duas cartas escritas pelos Filhos e Filhas da Pobreza 

do Santíssimo Sacramento
73

. Os documentos traziam passagens claras desta 

aproximação estreita entre toqueiros e o bispo: “com sabedoria, não somente esteve à 

nossa frente, mas em alguns momentos para nos ensinar fez-se um de nós” (p.09).  

Com o afastamento do fundador, Dom Bruno passou a ocupar o papel de “pastor” 

do rebanho que estava “perdido”. Através de suas novas diretrizes, ele acompanhou os 

toqueiros e os instruiu para uma espécie de “travessia”, tal como escrita em uma carta 

pelos religiosos: “o Senhor nos ajudou a fazer uma travessia como os discípulos de 

Emaús, e agora com maior maturidade contemplamos o mistério da vida em Cristo, que 

continuará em nós a obra começada” (p.09). Assim, os moldes anteriores da 

fraternidade passaram a ser considerados imaturos e o processo de reestruturação vem 
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para apresentar uma nova maneira de viver em fraternidade, trocando a vivência 

efervescente e radical com o sagrado proposto pelo Pe. Roberto, por um modelo 

pautado na burocratização sugerida pela Igreja Católica.  

A analogia com os discípulos de Emaús é bastante elucidadora. A narrativa 

bíblica descreve o caminho de dois discípulos em direção à aldeia de Emaús, seguido 

por um encontro com Jesus no meio no percurso. A princípio eles não o reconheceram, 

pois estavam mergulhados na dor pela morte sangrenta do Cristo na cruz. Jesus, 

percebendo que ainda permanecia como forasteiros para eles, interpelou-os e 

questionou-os o motivo de tamanha dor. Os discípulos foram categóricos ao dizer que 

Jesus era a salvação para Israel e já se passava do terceiro dia da sua morte e até agora 

nada havia acontecido. Jesus então respondeu: “Ó gente sem inteligência! Como sois 

tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas!” (Lc 24, 25). 

Posteriormente, após chegarem ao destino final, eles sentaram-se a mesa para uma 

refeição e foi em um gesto simples daquele homem desconhecido que os “discípulos 

abriram os olhos e o reconheceram” (Luc 24, 31). E Jesus, “estando sentado 

conjuntamente com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu-o e dava-lhes”.  

O fato de a carta fazer uma analogia a essa passagem bíblica nos suscita a seguinte 

interpretação. Os toqueiros estavam como os discípulos de Emaús, sem esperança após 

o afastamento do fundador, suspeitando que aquele fosse o fim da fraternidade. Na 

carta, eles colocavam Dom Bruno com um papel semelhante ao Cristo, que os ajudou a 

fazerem a travessia deste momento delicado. Da mesma maneira que acreditavam que 

Cristo era a solução para Israel, muitos toqueiros viam Pe. Roberto como o mediador 

entre o carisma toqueiro e o Santíssimo Sacramento 
74

. Cristo questionou os discípulos 

pela crença em profetas e não nos seus ensinamentos, chamando-os de “sem 

inteligência”. Novamente a carta nos leva a pensar que, tal como Cristo pede para eles 

não acreditarem em tudo que os profetas dizem, Pe. Roberto poderia ser pensando como 

um desses profetas, e o bispo como Cristo, que trouxe a verdade aos toqueiros. Com 

efeito, o bispo é o representante direto da Igreja Católica, e essa Igreja é que trouxe, 

segundo a carta, o “verdadeiro” caminho e a maturidade da vida em fraternidade, 

Se outrora o fundador questionava algumas normas da instituição e tentava gerir a 

fraternidade de acordo com as suas convicções, logo após o seu afastamento e um pouco 
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antes do falecimento de Dom Bruno foi divulgado o decreto de aprovação das 

constituições do Instituto de Vida Consagrada Filhos da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento. Dom Bruno, que esteve à frente da confecção deste decreto a pedido da 

fraternidade, salientou que: 

 

CONSIDERANDO QUE o Instituto de Vida Consagrada “Filhos da Pobreza 

do Santíssimo Sacramento” é estavelmente atuante e existente.  

CONSIDERANDO QUE a elaboração das Constituições foi legitimamente 

acompanhada e orientada pelo Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de 

Campinas, obtendo nossa aprovação. 

CONSIDERANDO QUE os Institutos de Vida Consagrada são, pela 

profissão dos conselhos evangélicos, uma forma estável de viver, pela qual os 

fiéis, seguindo mais de perto a Cristo sob ação do Espírito Santo consagram-

se totalmente a Deus (Cf. Cân. 573). E que cabe à competente autoridade da 

igreja interpretar os conselhos evangélicos, regular por meio de leis sua 

prática e, assim constituir pela aprovação canônica formas estáveis de viver. 

(cân. 576). 

HAVEMOS POR BEM, por meio do presente Decreto, no uso das faculdades 

a nós concedidas pelo Direito de aprovar e promulgar as Constituições do 

Instituto de Vida Consagrada “Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento” 

Ad Experimentum por cinco anos. 

Que a Virgem Maria permaneça junto de cada filho da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento, intercedendo pela sua fidelidade na vivência do Carisma 

próprio, a fim de que, este Instituto de Vida Consagrada, como Igreja, em 

fidelidade à ortodoxia e em comunhão com o Arcebispo, abrace com 

empenho a sua missão profética na construção do Reino de Deus. Exorto 

ainda, que todos os membros se esforcem no estudo e vivência das novas 

Constituições (Decreto promulgado no dia 15 de maio de 2011). 

 

No mesmo dia em que o documento foi promulgado – em 15 de maio de 2011 – 

foi publicado no blog “Toca Vocacional Irmãos” um comentário público dos toqueiros 

a respeito das novas constituições: 

 

Temos a alegria de partilhar com vocês um grande presente que hoje 

recebemos de Deus pelas mãos da Santa Igreja. Após um ano de elaboração e 

avaliação, o senhor Arcebispo Metropolitano de Campinas-SP, Dom Bruno 

Gamberini, entrega ao nosso Instituto o decreto de aprovação de nossas 

Constituições. Isso significa que temos dados os passos certos para a vivência 

e fidelidade ao carisma a nós confiado, e que de fato a Igreja concorda com 
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nossa regra e forma de vida. Muitos passos foram dados até o dia de hoje, 

muitas pessoas passaram por nós e deixaram a sua contribuição na entrega de 

vida a este carisma e na busca autêntica da vontade de Deus (Disponível em 

http://tocavocacionalirmaos.blogspot.com.br/2011/05/aprovacao

-de-nossas-constituicoes.html, acesso dia 24 de janeiro de 2013). 

 

Tal documento caracteriza a nova Toca de Assis como exclusivamente 

subordinada à autoridade da Igreja Católica, a qual irá, a partir de tal data, regular por 

meio de suas leis a vivência da fraternidade. Com o intuito de alcançar esse 

reconhecimento pleno, desde 2003 o Instituto Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento pleiteia o status de ordem (ou melhor, de Direito Pontifício) no Vaticano, 

com o apoio do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, atual arcebispo de São Paulo. Com 

este reconhecimento pontifício, subtende-se que a Igreja Católica Apostólica Romana 

percebe o Instituto como parte do corpo místico da igreja, ou, usando uma explicação 

nativa, “reconhece a Toca como um dom de Deus, necessário para o fortalecimento da 

fé católica no mundo”. Conquanto, antes desse processo, o primeiro passo dado pela 

fraternidade nesta busca de autonomia foi alcançar o Direito Diocesano, o qual se deu 

através da Arquidiocese.  

O Direito Diocesano instaura algumas restrições, que são abolidas apenas com o 

Direito Pontifício. A cargo de exemplo, como um Instituto de Direito Diocesano, a Toca 

de Assis fica a mercê da autoridade episcopal do lugar que deseja se instalar, podendo 

ser ou não “aprovada” para permanecer na cidade. Segundo Portella, “os motivos que 

levam uma diocese a vetar a entrada da Toca de Assis em seus domínios costumam ser a 

orientação teológica e visão de trabalho social diferentes dos da Toca de Assis” 

(Portella, 2009, p.44).  

Todo processo do reconhecimento pontifício é bastante moroso e perpassa 

inúmeras etapas. Primeiramente, o fundador Roberto Lettieri formulou o estatuto com 

todas as constituições legitimamente acompanhadas e orientadas pelo Tribunal 

Eclesiástico Interdiocesano de Campinas. Posteriormente, após receber o parecer 

positivo do tribunal regional, este estatuto foi encaminhado para a Congregação para a 

Doutrina da Fé 
75

, que tem verificado se tal estatuto está de acordo com a fé, a moral e a 
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Comissão Bíblica, e tem como função difundir a doutrina católica e defender aqueles pontos de tradição 

http://tocavocacionalirmaos.blogspot.com.br/2011/05/aprovacao-de-nossas-constituicoes.html
http://tocavocacionalirmaos.blogspot.com.br/2011/05/aprovacao-de-nossas-constituicoes.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_cat%C3%B3lica
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disciplina da Igreja Católica. E em todo processo é comum à solicitação da alteração de 

alguns pontos do estatuto, caso a Santa Sé julgue necessário. Feitas as devidas 

correções, ainda é imprescindível aguardar o decreto da Santa Sé que, mesmo aprovado, 

vem em caráter experimental (ad experimentum) por certo período de tempo. Segundo 

padre Rogério, no momento o Instituto recebeu orientações para alterar algumas 

cláusulas do estatuto e assim o faz, para o reenvio o quanto antes. 

Com a justificativa de tornar a Toca de Assis uma entidade eclesial, Dom Albano 

revelou que encontrou “uma docilidade grande da parte dos jovens que, no sofrimento, 

acreditaram que a mãe Igreja está perto deles, e que Deus está conduzindo-os a uma 

maturidade”. Sendo assim, conjectura-se que mesmo em contextos secularizados, a 

religião ocupa um importante papel como mecanismo de construção da subjetividade 

humana. A fronteira tênue entre a passagem do possível sagrado selvagem para o 

sagrado domesticado 
76

, supostamente distancia-se do que é vivenciado por esta 

fraternidade, a qual apresenta, talvez, continuidade entre os termos. Logo, vislumbra-se 

que a busca de institucionalização e de reconhecimento da Toca de Assis perante a 

Igreja Católica Apostólica se articula com a passagem do sagrado selvagem ao sagrado 

domesticado. Portanto, tal tentativa de aproximação com a Igreja Católica responderia a 

uma necessidade de controle que a mesma tem, e que transpassa a ordem religiosa.  

Luiz Roberto Benedetti (2009, p.17), em um artigo sobre os novos rumos do 

catolicismo, aventa que a “Igreja Católica não consegue mais controlar seus membros e 

tenta desesperadamente impor sua visão de mundo, valores e normas que daí emanam à 

sociedade que provoca essa situação de liberdade face às instituições”. A vivência com 

o sagrado é marcada por escolhas pessoais. E a instituição católica posiciona-se em uma 

constante tentativa de transformar o carisma pessoal em carisma de função, ou, usando 

uma expressão de Peter Beger (2004), busca uma “rotinizaçao” do carisma. E mesmo 

que essas novas comunidades católicas tenham inspirações em modelos do passado, 

como o caso da Toca de Assis que se espelha na vivência fraterna proposta por São 

Francisco de Assis, a Igreja ainda tem força suficiente para “enquadrar” esses novos 

grupos no seu modelo desejável.  

                                                                                                                                               
católica que possam estar em perigo, com consequência de doutrinas novas não aceitáveis pela Igreja 

Católica. 
76

  Termos utilizados por Bastide (2006), os quais acredito que podem ser contextualizados, em certo 

sentido, com a Toca de Assis. 
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O arcebispo emérito de Londrina, Dom Albano Cavallin relata em uma matéria 

publicada em um jornal de Belo Horizonte o seu posicionamento em relação à 

fraternidade:  

 

Nós bispos acreditamos muito no carisma da Toca de Assis, a grande 

devoção a Cristo na Eucaristia, um amor realista ao pobre mais pobre e uma 

intercessão perene para os sacerdotes e as pessoas consagradas. Conhecemos 

e vivemos agora com eles e estamos dando uma dimensão nova para a Toca 

(Fonte Jornal de Opinião, Ed. 1078, Arquidiocese de Belo Horizonte/MG). 

 

Segundo o arcebispo, a grande meta da Arquidiocese de Campinas seria tornar a 

Toca de Assis uma entidade com viés mais eclesial. “Encontramos uma docilidade 

grande da parte dos jovens que, no sofrimento, acreditaram que a mãe Igreja está perto 

deles e Deus está conduzindo-os a uma maturidade”, disse Dom Albano. Esse mesmo 

bispo realiza reuniões periódicas com os ministros gerais de cada área, com o intuito de 

“reavaliar” alguns pontos como, por exemplo, a formação dos consagrados (que por 

muito tempo era realizada de maneira independente), além do hábito e da rotina diária 

dos mesmos.  Ele ainda acrescenta que “estamos nos reunindo e trabalhando junto com 

os guardiões das casas e dirigentes da Fraternidade e refletindo sobre a importância de 

uma atualização em quesitos do carisma”. 

Essa capacidade da instituição de colocar sob o seu controle é algo recorrente até 

hoje. As novas comunidades católicas acabam perdendo sua capacidade inovadora e 

transformam-se em grupos “que a instituição eclesiástica põe a serviço da manutenção 

de suas estruturas” (Benedetti, 2009, p.18). Vimos no discurso acima como a instituição 

apresenta dificuldades para absorver outras formas de viver o sagrado e contra-

argumenta que os indivíduos estão “perdidos”, “inseguros”, “desenraizados”, ou seja, é 

preciso que ela os enquadre na doutrina oficial e mostre-os o caminho “correto”.  

Pe. Roberto até então lidava muito bem com essa resistência dentro do ambiente 

intraeclesial, porém, pode-se também interpretar tais acusações contra ele como um 

bom argumento utilizado pela Igreja Católica para afastá-lo e abalar a sua imagem 

perante os seus admiradores. E essa veneração pelo líder carismático, de certa maneira 

tende a abalar o poder do discurso eclesiástico e a sua soberania, visto que o líder tende 

a estabelecer uma forte relação com seus seguidores, pautado no companheirismo 

radical e cimentado no amor mútuo entre eles. Na perspectiva weberiana, esse líder 
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carismático tende a envolver totalmente os indivíduos por meio da sua autoridade e 

presença constante entre eles. Por mais que a relação seja vertical, por se tratar do pastor 

e suas ovelhas, a sociabilidade diária quebra essa barreira e horizontaliza a relação.   

O fundador da Toca de Assis se aproximava, em certa medida, dos mesmos ideais 

pregados por São Francisco de Assis. Vimos anteriormente que assim como o santo, ele 

respondia com uma religiosidade ativa e generosa aquilo que encarava como “tentações 

do mundo”. O religioso pregava a proximidade entre os homens e aqueles que são 

marginais em nossa sociedade. Sua presença era constante nas casas fraternas e sua 

imagem era alimentada diariamente pelos toqueiros. Da mesma maneira que ele 

divulgava o seu amor pagão ao time futebolístico, beirando a uma adoração, ele tinha o 

Santíssimo Sacramento como modelo, e também pregava a obediência a Santa Igreja 

Católica. São Francisco de Assis também ia de encontro aos leprosos do seu tempo e 

tinha Cristo por modelo. Também pregava a obediência, mesmo que sua fé não se 

assentava nos preceitos institucionais. E apesar de ter liderado uma mudança no 

catolicismo, terminou sua vida dentro do mosteiro de sua ordem religiosa. A instituição 

tentou e conseguiu controlar a vivência da fé pregada por ambos. 

Voltando a questão que envolve o afastamento do Pe. Roberto, em abril de 2011 

foi divulgado no sítio eletrônico da Arquidiocese de Fortaleza uma entrevista com o 

cardeal católico Dom João Braz Aviz 
77

. Atualmente ele exerce a função de prefeito da 

Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica 

no Vaticano e também é arcebispo emérito de Brasília. Além de ter sido considerado um 

dos nomes fortes para a sucessão do papa Bento XVI, que renunciou ao papado no dia 

28 de fevereiro de 2013 
78

, Dom João Braz Aviz foi um dos cinco cardeais brasileiros a 

participar do conclave que elegeu o novo papa no dia 13 de março de 2013. O escolhido 
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 Disponível em http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-

entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/. Acesso dia 17 de março de 2013. 
78

 O alemão Josefh Ratzinger, o papa Bento XVI, estava à frente da Igreja Católica desde 2005 e 

renunciou o cargo sob os argumentos que sua saúde estava debilitada, não tendo mais forças físicas para 

continuar no mistério por conta da idade avançada. Ele também afirmou que aquela era a vontade de 

Deus, negando os argumentos embasados nos escândalos internos no Vaticano. Ele disse: “Estou bem 

consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e 

com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a 

rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de 

São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito; vigor 

este, que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha 

incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado”. Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-redovino-rizzardo/11365-bento-xvi-o-que-ha-por-tras-da-

renuncia Acesso dia 17 de março de 2013. 

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/
http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/
http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-redovino-rizzardo/11365-bento-xvi-o-que-ha-por-tras-da-renuncia
http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-redovino-rizzardo/11365-bento-xvi-o-que-ha-por-tras-da-renuncia
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foi o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio 
79

. É importante abrir um pequeno 

parêntese para contextualizar esse momento histórico que a Igreja Católica viveu com a 

renúncia do papa Bento XVI e com a escolha do novo papa Francisco. 

Nascido em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936 e filho de um 

ferroviário e de uma dona de casa, Jorge cresceu acompanhado de seus quatro irmãos. 

Ainda jovem optou por estudar química e formou-se na Universidade de Buenos Aires. 

Logo em seguida, com apenas 21 anos mudou de ideia e entrou para o seminário dos 

padres Jesuítas. Sua juventude foi marcada pela divisão de seu tempo no exercício 

sacerdotal e na experiência docente.   

A escolha do nome papal Francisco foi motivada pela figura do santo católico que 

inspira a Toca de Assis: São Francisco de Assis. O santo é símbolo da paz, da pobreza e 

da austeridade. Em uma audiência a jornalistas em Roma, o papa disse aos presentes 

que desejava uma “Igreja pobre e para os pobres” e completou contando que tal escolha 

deu-se, além de uma vontade de seu coração, por ser um grande admirador de São 

Francisco, que era “o homem da pobreza, da paz, o homem que cuida o criado”, e 

também por uma situação ocorrida durante o conclave que o elegeu: 

 

Na eleição, eu tinha junto a mim o arcebispo emérito de S. Paulo e também 

prefeito emérito da Congregação para o Clero, cardeal Cláudio Hummes. Um 

grande amigo, um grande amigo! Quando aquilo se tornava um pouco 

perigoso, confortava-me. E quando os votos atingiram os dois terços, ouviu-

se um aplauso porque estava eleito o papa. Ele abraçou-me e beijou-me e 

disse-me: não te esqueças dos pobres (Disponível em 

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=94826, 

acesso dia 17 de março de 2013). 

 

Francisco não é só um nome. É um projeto de Igreja, pobre, simples, evangélica e 

destituída de todo o poder, disse Leonardo Boff 
80

. São Francisco de Assis, em pleno 

século XII e no auge do papado de Inocêncio III, propôs uma vivência da sua 

religiosidade distinta daquela pregada pela Igreja Católica imperial. Ele foi ao encontro 

dos pobres e doentes, tratando-os como irmãos e vivendo um evangelho que nascia de 
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 O conclave que elegeu o papa Francisco teve pouco mais de 25 horas, começando no dia 11 de março e 

elegendo o novo sumo pontífice no dia 12 de março. Reunindo 115 cardeais na Capela Sistina, o cardeal 

Jorge Mario Bergoglio foi eleito como o 266º pontífice romano e sucessor de Bento XVI, com 

aproximadamente 90 votos.  
80

 Disponível em Fonte: http://leonardoboff.wordpress.com/2013/03/14/o-papa-francisco-chamado-a-

restaurar-a-igreja/ Acesso dia 17 de março de 2013.  

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=94826
http://leonardoboff.wordpress.com/2013/03/14/o-papa-francisco-chamado-a-restaurar-a-igreja/
http://leonardoboff.wordpress.com/2013/03/14/o-papa-francisco-chamado-a-restaurar-a-igreja/
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baixo, ou seja, dessas relações diárias com os excluídos do seu tempo. O papa Francisco 

se inspirou no santo franciscano a partir de elementos bastante significativos, que 

incluem não só a questão estritamente religiosa e eclesial, mas os rumos práticos da fé 

católica pelo mundo. Já na sua apresentação ao povo (vide nota 22), além de se 

apresentar como Bispo de Roma e não como papa, foi recorrente o uso da palavra 

fraternidade em sua fala. Antes de dar a benção ao povo, ele solicitou que as pessoas o 

abençoassem primeiramente, logo, o papa se curvou diante da multidão presente na 

Praça São Pedro, em sinal de respeito e honrando a sua fonte inspiradora que se 

apresentou ao mundo por meio da simplicidade.  

O papado de Francisco é marcado pela simplicidade e por inúmeros gestos de 

humildade, bem distantes da ostentação. A mídia divulgou inúmeros fatos que 

corroboram tal assertiva, dentre eles destacaria alguns, como, por exemplo, a recusa em 

usar o papa móvel em preferência a ir junto aos outros cardeais de ônibus no 

deslocamento entre a Casa Santa Marta e a Capela Sistina; a resolução de pendências 

individuais na hospedaria da Casa Internacional do Clero, onde estavam hospedados os 

cardeais antes do conclave, em Roma; a sugestão dada aos argentinos para não viajarem 

para Roma para assistir a sua missa inaugural. Ele tentou dissuadi-los a economizarem 

com a viagem onerosa e a fazer doações aos pobres com o dinheiro que seria gasto. O 

papa também mudou o trono papal por uma cadeira de madeira simples; não usa a estola 

vermelha bordada com fios de ouro; negou-se a usar o conhecido sapato vermelho, que 

representa o sangue de todos aqueles que morreram por Cristo; seu anel de São Pedro 
81

 

é de prata e não de ouro; e também manteve o crucifixo prata que usava desde que era 

bispo, deixando de lado o de rubis e diamantes. Enfim, da mesma maneira que ele 

atuava enquanto arcebispo de Buenos Aires, o então papa passou a reproduzir algumas 

dessas atitudes enquanto sumo pontífice. No ritual da semana santa, ele lavou os pés de 

doze adolescentes no ritual católico da Semana Santa. A cerimônia foi realizada em uma 

casa de detenção em Roma, onde 46 adolescentes estavam presos.  

Segundo uma herança deixada também pelo papa João XXIII, que disse “a Igreja 

é de todos e ninguém está excluído, mas ela é particularmente a Igreja dos pobres", o 

papa Francisco aproximou-se deste pressuposto pregado pela Toca de Assis que 

vislumbra ver no pobre o próprio Cristo, isto é, os pobres são aqueles que nos atualizam 

a paixão de Cristo.  

                                                 
81

 Esse anel também é conhecido como “Anel do Pescador” e é um dos símbolos do poder pontifício.  
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Desse modo, fica patente que a eleição do papa Francisco – que veio “do fim do 

mundo”, como ele mesmo se apresentou 
82

 – demonstra uma tendência ao novo modelo 

de catolicismo. A atual imagem da Cúria Romana Católica está bastante desgastada e 

enfraquecida após uma série de denúncias de fraudes e corrupção no Banco do 

Vaticano, de crimes de pedofilia dentro da Igreja, dentre outros. Assim como São 

Francisco ouviu na Igreja de São Damião a voz de Cristo falando para ele ir e 

reconstruir a sua Igreja que estava em ruínas, o papa Francisco também apresentou até o 

momento a disposição em tentar resgatar a credibilidade da Igreja Católica e reorganizar 

a Cúria Romana. E ele já começou abrindo mão de uma série de símbolos que remetem 

a essa visão monárquica e que remetia ao poder, e está seguindo o ditado atribuído a 

São Francisco de Assis que diz: “preguem o Evangelho com ações e se necessário, usem 

as palavras”. 

Não irei aprofundar na questão da eleição e do modelo do papa Francisco, porque 

não é esse o objetivo deste trabalho. Abri esse pequeno parêntese para contextualizar 

esse momento histórico para a Igreja Católica principalmente porque a inspiração 

franciscana muito se aproxima do tema deste trabalho.  

Retomando a entrevista de Dom João Braz Aviz, em dado momento ele foi 

questionado sobre a legitimidade e as comparações feitas entre as ordens religiosas mais 

antigas e os novos movimentos dentro da Igreja Católica. Sua resposta ressaltou a 

importância dos carismas dado por Deus aos fundadores, mas que esses carismas não 

deviam se chocar com os mais antigos. O importante era não se perder da proposta 

inicial do carisma fundacional: “o perigo é quando se perde o espírito dos fundadores” 

83
. Sua resposta desencadeou outra pergunta e desta vez foi questionado sobre um caso 

muito polêmico para a Igreja Católica, o qual envolveu um escândalo relacionado ao 

fundador dos Legionários de Cristo.  

Cabe contextualizar que os Legionários de Cristo é uma congregação religiosa 

católica fundada em 1941, na Cidade do México, pelo então seminarista Marcial 
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 Trecho do primeiro discurso do Papa Francisco: Vocês sabem que o dever do conclave era dar um 

bispo à Roma e parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Aqui estamos. 

Agradeço pela acolhida à comunidade de Roma. Obrigado. E, antes de mais nada, gostaria de fazer uma 

oração pelo nosso bispo emérito, Bento XVI. Oremos todos juntos por ele, para que o Senhor o abençoe. 

E agora vamos iniciar este caminho juntos, bispo e povo, esse caminho da igreja de Roma, um caminho 

de fraternidade, de amor, de confiança mútua entre nós. Vamos rezar pelo mundo todo, para que haja uma 

grande fraternidade. Vamos fazer silêncio para fazer esta oração de vocês por mim (Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,argentino-jorge-mario-bergoglio-e-o-novo-papa-veja-a-

apresentacao-do-pontifice,1008202,0.htm Acesso dia 14 de março de 2013). 
83

 Disponível em http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-

entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/. Acesso dia 17 de março de de 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,argentino-jorge-mario-bergoglio-e-o-novo-papa-veja-a-apresentacao-do-pontifice,1008202,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,argentino-jorge-mario-bergoglio-e-o-novo-papa-veja-a-apresentacao-do-pontifice,1008202,0.htm
http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/
http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-de-deus-entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/
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Maciel, que propunha viver na terra seguindo o exemplo de Cristo por meio dos votos 

de pobreza, castidade e obediência. Com uma grande expansão em poucos anos, o 

movimento começou a formar líderes católicos a pedido do papa Pio XII. Hoje os 

legionários se estabeleceram nos quatro cantos do mundo, indo desde a América do Sul, 

Europa Central, Leste Europeu e até nas Filipinas e na Coréia do Sul 
84

. 

Em 1950, inaugurou-se o Colégio Maior dos Legionários em Cristo em Roma, 

onde atualmente funciona a sede da direção geral da Legião de Cristo e do Regnum 

Christi 
85

. E em 1965, a Santa Sé concedeu a aprovação definitiva para a congregação, 

mediante o Decretum Laudis (Decreto com louvor). Alguns anos depois, em 1983 a 

Santa Sé aprovou definitivamente as Constituições da Legião de Cristo, porém, a 

aprovação definitiva dos estatutos do Regnum Christi se deu apenas em 2004.  

O ano 2006 foi muito turbulento para a congregação, devido ao escândalo 

envolvendo o fundador dos Legionários de Cristo. Tal situação propiciou uma 

investigação que começou internamente e culminou com o afastamento de Pe. Maciel 

para dedicar-se a “uma vida reservada de oração e penitência, renunciando o processo 

canônico”, proibindo-o de exercer o sacerdócio, contudo, o fundador veio a falecer 

pouco tempo depois, em 2008. Dois anos depois de sua morte, a direção dos 

Legionários de Cristo admitiu publicamente que o padre havia abusado sexualmente, 

durante décadas, de seminaristas e manteve uma duradoura relação amorosa estável com 

uma rica senhora espanhola, de onde nasceu uma filha secreta. É importante ressaltar 

que essa “retratação” vinda da congregação é resultado de uma imposição da Santa Sé, 

já que por anos tanto o Pe. Maciel, assim como os novos dirigentes da congregação, 

obedeceu à sentença, mas até então não tinham admitido publicamente tais acusações. O 

Vaticano obrigou-os a reconhecerem publicamente os “pecados” do fundador, como 

condição para refundar a congregação. A direção dos legionários completou afirmando 

que essa era uma atitude positiva no intuito de desativar gradualmente o efeito desta 

polêmica para a congregação e ajudar no seu reestabelecimento. Assim, a Santa Sé, 

unida aos legionários, atualmente faz o possível para separar os erros do fundador da 

congregação e do movimento por ele fundado.  
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 O sítio eletrônico dos Legionários de Cristo é: http://www.regnumchristi.org/por/index.phtml 
85

 Em novembro de 2004, a Santa Sé concedeu a aprovação definitiva aos estatutos do Movimento de 

apostolado Regnum Christi. O texto do decreto explica que a sua finalidade “é a instauração do Reino de 

Cristo entre os homens pela santificação dos seus membros, no estado e condição de vida ao que Deus 

lhes chamou, e por uma ação apostólica pessoal e organizada ao serviço da Igreja e dos seus pastores [...]. 

O seu carisma específico é o mesmo da Legião de Cristo e consiste em conhecer, viver e pregar o 

mandamento do amor, que Jesus Cristo Redentor veio nos trazer pela sua Encarnação”. Deste modo, a 

identidade e o carisma do Movimento Regnum Christi ficaram confirmados pelo Vigário de Cristo. 

http://www.regnumchristi.org/por/index.phtml
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 Em 2010, os superiores da Legião de Cristo e do Regnum Christi exprimiram 

novamente por meio de uma declaração pública a profunda dor pela “conduta 

gravemente reprovável de seu fundador”. E pedem perdão àqueles "que tenham sido 

afetados, feridos ou escandalizados com as ações reprováveis do nosso fundador" 
86

. Tal 

documento foi emitido pelo Conselho Geral e pelos diretores territoriais da congregação 

religiosa. No mesmo texto é possível ler um trecho em que afirmam que esperavam que 

todas aquelas acusações contra o fundador fossem falsas e infundadas, visto que 

destoavam da experiência diárias que eles tinham com Pe. Maciel e a sua obra. Mas, 

após a emissão de uma comunicação da assessoria de imprensa da Santa Sé, a qual 

detalhou a investigação canônica que a Congregação para a Doutrina da Fé havia 

iniciado em 2004, tornou-se impossível não acreditar em tais fatos provados 
87

.  

Deste modo, a segunda pergunta feita a Dom João Braz Aviz questionava o seu 

posicionamento em relação ao caso do fundador dos Legionários de Cristo. Ele 

responde que:  

 

Certamente, é uma dor quando se vê a expansão de uma realidade que se 

apresenta como carismática e, depois, se descobre a indignidade do seu 

iniciador. Como isso foi possível continua sendo um mistério. O caso dos 

legionários não é o único. No Brasil, tivemos o caso da Toca de Assis. Uma 

comunidade que usava um hábito no estilo franciscano que chamava a 

atenção e que havia entrado no filão da Canção Nova [comunidade em rede 

nascida no Brasil e ligada com o movimento carismático]. Davam uma 

imagem forte de si, com freis que diziam dar glória a Deus cantando e 

dançando. Haviam envolvido cerca de 600 jovens. Até que se descobriu que 

o fundador também tinha comportamentos moralmente indignos com os seus 

seguidores. Quando aos legionários, na sua estrutura não me convencia, ainda 

antes, a falta de confiança na liberdade das pessoas que eu via em seu 

interior. Um autoritarismo que tentava dominar tudo com a disciplina. Eu já 

havia removido os seminaristas de Brasília dos seus seminários, porque via 

que assim as coisas não podiam ir em frente (Disponível em 

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/atualidades/noticias/a-paciencia-
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  Disponível em http://www.zenit.org/pt/articles/comunicado-sobre-a-situacao-da-legiao-de-cristo-e-do-

regnum-christi. Acesso dia 18 de março de 2013. 
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 A Congregação para a Doutrina da Fé é originalmente chamada de Sagrada Congregação da Romana e 

Universal Inquisição e foi fundada em 1542 pelo papa Paulo III, com a Constituição Licet ab initio. Em 

1908 o papa Pio X alterou o nome para Sagrada Congregação do Santo Ofício, e apenas em 1965, sob o 

governo do papa Paulo VI que a mesma recebeu o atual nome. A função da congregação é trabalhar na 

promoção da fé e da moral no mundo católico, incluindo o combate as heresias. Disponível em: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_po.htm Acesso em 17 de março de 2013. 

http://www.zenit.org/pt/articles/comunicado-sobre-a-situacao-da-legiao-de-cristo-e-do-regnum-christi
http://www.zenit.org/pt/articles/comunicado-sobre-a-situacao-da-legiao-de-cristo-e-do-regnum-christi
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_po.htm
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de-deus-entrevista-com-dom-joao-braz-de-aviz/. Acesso dia 17 de março de 

2013). 

 

A comparação feita por Dom João Braz Aviz entre os Legionários de Cristo e a 

Toca de Assis tende a corroborar com os burburinhos que rondam a fraternidade. E 

ainda é possível ver o mesmo comportamento e posicionamento da Santa Sé em relação 

à Toca de Assis, a qual realiza uma minuciosa investigação sobre todas as acusações 

contra Pe. Roberto. O processo está sob tutela da Arquidiocese de Curitiba, mas, de 

acordo com informações de uma pessoa de dentro da fraternidade, o processo que até 

então caminhava lentamente, ganhou força após a nomeação do cardeal português 

Manuel Monteiro de Castro como penitenciário-mor do Supremo Tribunal da 

Penitenciária Apostólica da Santa Sé, em 2012. Dom Manuel está na Cúria Romana 

desde 2009, onde anteriormente exercia a função de secretário da Congregação dos 

Bispos 
88

. A Igreja Católica mais uma vez se mostra bastante morosa nesses processos, 

visto que já se passaram quatro anos do afastamento do fundador e nada foi dito ou 

publicado oficialmente sobre a sua situação. Acompanho quase que diariamente o site 

da Arquidiocese de Campinas e até então não havia nada no sítio eletrônico da 

instituição que fazia referência ao Pe. Roberto, mesmo ele fazendo parte do clero 

diocesano. Somente no dia 4 de junho de 2013, o nome do Pe. Roberto não só apareceu 

na lista do clero, como veio acompanhado das seguintes informações: Suspenso de 

Ordens / Silêncio Obsequioso 
89

, seguido por uma breve apresentação da sua trajetória 

como sacerdote, e as informações abaixo: 

 

Devido a denuncias de ordem privada, no início de 2009, foi afastado por 

Dom Bruno Gamberini, Arcebispo Metropolitano de Campinas, do cargo de 

Ministro Geral e quaisquer outras formas de participação no Instituto 

Diocesano Filhos da Pobreza (Toca de Assis). Em janeiro de 2012 foi 

Suspenso de Ordens por determinação da Penitenciária Apostólica, não 

podendo mais pregar ou celebrar os Sacramentos da Igreja sob observância 

de silêncio obsequioso, conforme procedimento canônico-jurídico no 

julgamento das denúncias. Atualmente é acompanhando por um sacerdote 

indicado pelo Arcebispo de Campinas, devendo aguardar julgamento do 

                                                 
88

 Disponível em http://www.penitenzieria.va/person.php?cat=paenitentiarius. Acesso dia 18 de março de 

2013.  
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 Silêncio Obsequioso é uma das penas eclesiásticas aplicadas pela Santa Sé aos sacerdotes e leigos da 

Igreja Católica. Essa pena é imposta há quem prega princípios incongruentes com a doutrina da Igreja 

Católica Apostólica Romana e consiste em solicitar ao réu o afastamento de pregações e aparições 

públicas por um tempo pré-determinado pela Cúria Romana.  

http://www.penitenzieria.va/person.php?cat=paenitentiarius
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Tribunal Eclesiástico designado pela Santa Sé 

(http://arquidiocesecampinas.com/clero/padre-roberto-jose-lettieri. Acesso 

dia 06 de junho de 2013).  

 

Contudo, tal informação não permaneceu por muito tempo no site e hoje é 

possível ler apenas a sua data de nascimento e a data da sua ordenação. Essa publicação 

gerou uma intensa polêmica nas redes virtuais. Muitos ex-toqueiros reproduziram a 

informação em sites de relacionamento, como o Facebook, fato que instigou uma série 

de comentários a favor e contra o posicionamento da Igreja Católica. Um pouco antes, 

no dia 24 de abril, Pe. Rogério, ex-toqueiro e hoje acessor eclesiástico da fraternidade, 

compartilhou o mesmo fragmento citado acima (de Dom João Aviz) associando a Toca 

de Assis aos Legionários de Cristo, em sua página pessoal do Facebook. O post 

rapidamente tomou grandes proporções e muitos comentários surgiram, questionando a 

publicação do padre que fez parte da primeira turma de consagrados, principalmente 

porque se tratava de uma entrevista concedida em 2011. Um funcionário do escritório 

geral da Toca de Assis viu a grande repercussão e apagou o post polêmico, publicando 

em seguida em sua página pessoal o que havia feito e, caso alguém quisesse reclamar, 

que o fizesse diretamente a ele. Suspeita-se que a Cúria Romana já havia se 

pronunciado para a Arquidiocese de Campinas em relação à situação do fundador da 

Toca de Assis. Como Pe. Rogério faz parte do clero local, a publicação daquela 

entrevista poderia adiantar para todos a posição da Cúria, visto que havia uma 

semelhança das acusações entre os dois casos, o do Pe. Maciel e do Pe. Roberto.  

A maioria dos embates nos comentários se deu entre ex-toqueiros: uma parte 

defendeu o fundador e outra veementemente era contra as atitudes dele, acusando-o por 

inúmeros erros. Vejo como de suma importância para este trabalho à reprodução de 

alguns relatos 
90

. Assim como fiz a escolha de manter os nomes dos religiosos em 

anonimato, seguirei a mesma lógica também nos comentários, e colocarei apenas as 

iniciais de cada comentador 
91

. Todas essas narrativas a seguir apresentam a ótica dos 

“simpáticos” a Toca de Assis sobre a repercussão de tal afastamento: 

   

                                                 
90

 Assim como fiz a escolha de manter os nomes dos religiosos em anonimato, seguirei a mesma lógica 

também nos comentários, e colocarei apenas as iniciais de cada comentador. 
91

 Os comentários foram todos postados entre os dias 25 e 29 de abril de 2013, na página pessoal de um 

funcionário do escritório geral da Toca de Assis.   

http://arquidiocesecampinas.com/clero/padre-roberto-jose-lettieri
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J. M. (25 de abril): “O Fato é que assim como aconteceu com o Pe Maciel, 

fundador dos legionários, aconteceu no Brasil com Roberto José Lettieri fundador da 

Toca de Assis, o mesmo está sendo julgado no tribunal eclesiástico, onde todas as 

provas, foram recolhidas. Atentado a moral, desvio financeiro, revelação de confissão, 

homossexualismo, absolvição de cúmplice, desvio de doutrina, pregações heréticas, 

autoritarismo.... O mesmo ainda tem seus seguidores, pois criou um mito em torno da 

sua pessoa e estes seguidores não aceitam, que as provas claras contra ele. Existem 

neste tribunal pelo menos 10 casos que canonicamente já seriam suficiente para o 

rebaixar ao estado laical, foram muitos outros que estão sendo apurados. Tenho pena 

daqueles que ainda se iludem, com o mito de santidade que o mesmo criou e correm em 

defesa, espero que quando a sentença sair estes não se tornem cismáticos, pois o 

Roberto, tentara persuadir a todos que Roma esta errada e ele certo!”. 

 

K. C. (26 de abril): “A questão não são os fatos, mas sim o ato do ser humano 

falar dos outros como se não fizessem nada errado”. 

 

J. M (26 de abril): “Me desculpa K., eu não peco contra a castidade, eu não 

roubo dos pobres, eu não me faço de santo para ter dinheiro, eu não desobedeço a 

Igreja, eu não sonego impostos, não uso o CNPJ da cúria... preciso continuar?”. 

 

U. O. C. (26 de abril): “Como este homem é nojento e provoca problemas na vida 

dos outros, L., você tem toda razão. Esse povo é cego o suficiente pra achar que 

satanás ainda é um anjo de luz”. 

 

L. L. (26 de abril): “U. O. C., valeu o apoio. Nós que tivemos 6 anos de nossa 

juventude passados lá temos conhecimento de causa...!”. 

 

L. L. (26 de abril): “Me desculpa se fui a primeira pessoa em, sem querer, te 

contar a verdade desse jeito tão direto. Deus te dá força com certeza para continuar 

nEle. A verdade nos dá forças. Morei em Campinas em 2002, em São Gonçalo em 2003, 

no Rio em 2004, noviça em Cotia em 2005, Ir M. C. em 2006 Niterói, 2007 guardiã de 

Santo André”. 
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J. M (26 de abril): “Agora se para você um sacerdote pode... molestar homens ou 

mulheres, gastar 40 mil reais com paramentos para uma semana, pregar um 

autoritarismo e uma idolatria a sua imagem, andar de Troller.... entre outras coisitas.... 

só posso te dizer K. (lágrimas)”. 

 

I. S. (26 de abril): “Boa noite pessoal... eu podia estar matando, podia estar 

roubando, podia estar muita coisa por sinal, mas não vem ao caso. A única coisa boa 

que deve ter ficado da ferida é que Deus é Deus, que a Igreja é santa e que os filhos 

rebeldes terão o castigo oportuno no tempo certo. Amo muito a doação de todos e o 

zelo pelos pobres. Erros ocorreram, não dá pra negar com tantas evidencias, só penso 

que tanta contundência em explicitar as coisas não seja salutar. Quem foi pela 

"santidade" do padre foi, errou, paciência. Quem foi por Jesus, pela Igreja e pelos 

pobres, beleza. Agora a vida é aqui, a Igreja tá julgando o padre já, a nossa vida segue. 

Amo tudo o que vivi na toca, os pobres, a vida fraterna o zelo pela Igreja e vejo isso em 

muitos que saíram, graças a Deus. Aos que ficaram firmes seguindo com a Igreja me 

ajudem a seguir com ela também, aos que não, espero que voltem o olhar pra Deus o 

quanto antes”. 

 

L. P. (27 de abril) “Não estou defendendo o padre... mas apesar de TUDO, foi ele 

quem me ensinou amar Jesus, e ver Jesus nos pobres... seria injusta se por causa dos 

pecados dele eu jogasse isso tudo no lixo...”. 

 

J. S. (27 de abril): “Apesar dos pesares, também acho desnecessário! Apesar que 

tudo isso conseguiu desmoronar muitas verdades que por anos acreditei piamente!” 

 

L. L. (27 de abril): “Gente, só uma coisa: eu fiz uma distinção entre misericórdia 

e lavar as mãos. Eu tenho sim misericórdia, mas isso não me impede, ao contrário, me 

impulsiona a correr atrás do que é justo. Não vejo misericórdia não aliada à justiça 

também, afinal, muitos já sofremos e outros ainda sofrerão visto que o padre Roberto 

permanece cometendo esses crimes. Misericórdia vai além de se calar e permitir que 

outros sofram. Tenho misericórdia, nesse caso, avisando com quem estão lidando para 

que não hajam futuras vítimas. Eu aprendi a amar foi com Jesus, não foi com o padre 

Roberto até mesmo porque, diante de tudo, o que ele pratica não é amor”. 
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A. M. S. (27 de abril) “gente, gente, sabe o que me irrita nesta história? Este 

Roberto alienou nossas vidas e mentes, em nome de um Deus que castigava quem não 

seguia a voz dele (Roberto) e o povo santo achando que ele é certo.... O L. Falou uma 

coisa um dia que nunca mais esquecerei: "o perdão foi feito para se pedir...." 

misericórdia? O que este povo acha que é misericórdia? Ser submisso? Ser alienado, 

bobo, trouxa? A misericórdia está ligada diretamente a justiça... E deixar um trem 

deste solto, impune, enganando o povo em nome de Deus, é injustiça e anti moral.... E 

podem me xingar o quanto quiserem, estou nem aí!!! Quero ver sim este trem pegar 

fogo até a igreja, em nome de seus padres, bispos e cardeais, virem a público, dar 

satisfação pelos erros deste Roberto”. 

 

F. R. (27 de abril) “Deus fará justiça pela Igreja e por Ele mesmo! Não entendo 

porque o ‘Homem’ insiste tanto em se vestir de ‘juiz’, porque isso é muito grave... já 

tem inúmeras pessoas ‘julgando’ o caso e creio que nosso dever, já que a verdade já foi 

mostrada e revelada, seria mais de rezar! Muita gente passou anos babando ovo... 

enquanto muitos realmente deram a vida por Jesus e pelos pobres enaltecendo a Igreja, 

esposa de Cristo! Nunca babei ovo de ninguém na Toca e sempre vivi em Missões bem 

difíceis... principalmente fundando casa... não me arrependo de nada... dei minha vida 

por Jesus e pelos que Ele colocou em minha vida... nunca fui santo, mas minha busca 

sempre foi verdadeira. Tive várias pessoas que me ajudaram a dar minha vida e a lutar 

e nunca desistir de caminhar... quando decidi sair do Instituto, graças a Deus, estava 

na Colômbia e não vivi na tempestade que muitos, duramente, tiveram que passar... 

Amo a Toca, porque foi lá que eu adorei Jesus por 10 anos e aprendi a ser mais 

humano, foi lá que eu tive a graça de conhecer você que esta lendo... foi lá que Deus 

me deu muitos irmãos e amigos! Amo a Toca, amo o padre, amo os que perseveram na 

Comunidade e amo os que saíram... mas prefiro, no presente momento fazer silêncio 

diante de tudo que escutamos, não como omissão, mas sim por Misericórdia e 

prudência já que o caso já está nas mãos de quem tem "poder" para tomar alguma 

decisão. Não sou de falar muito nessas "discussões", mas hoje senti vontade...”. 

 

L. L. (27 de abril): “Oi F. R. Bem, você me conhece um tanto bom e concordo em 

partes com muito que você escreveu. Contudo, tem tanta gente sendo enganada e tem 

tanta gente que não sabe a verdade que me sinto no dever de não permitir que sejam 

usadas como fomos, por muitas vezes. Eu sei qual é a verdade e ai de mim se me calo. 
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Entendo a postura do silêncio, mas não a adoto porque me preocupo com as novas 

vítimas. É isso. Quanto a quem cabe julgar, no caso a Igreja e a diocese de Campinas, 

estão sem provas suficientes, parece que foram apagadas e estão pedindo que nos 

manifestemos. Daí, só estou obedecendo”. 

 

F. R. (27 de abril): “L. L. se eles estão pedindo provas, devem ser entregues... (só 

acho que devem ser entregues de outra forma) mas eu nunca fui usado por ninguém... 

ai de quem tentasse me usar!”. 

 

L. L. (27 de abril): “usei a palavra "usados" porque enquanto muitos de nós 

tínhamos retidão de coração, outros roubavam dos pobres e abusavam de outros. Daí, 

como eu não tinha ciência disso e dava meu físico por Deus na obra Toca de Assis, fui 

usada, assumo isso”. 

 

L. P. (27 de abril): Concordo com o F. R. O caso já esta com quem deve estar e 

se pedem provas é para eles que tem que ser entregue, não na net pra quem quiser ver...  

 

L. L. (27 de abril): “L. P. eu não te conheço e acho que você não me conhece 

também, né? Enfim, a questão de colocar na net... vou colocar porque é o maior meio 

de comunicação que existe e porque a imprensa já está ciente e deve soltar a bomba a 

qualquer momento também. O próprio cardeal Dom João Braz de Aviz já deu entrevista 

e já falou publicamente sobre o assunto, portanto, vai ler o que eu disser quem quiser e 

também já leu quem quis. Não estou contando novidade”. 

 

J. M. (27 de abril): “Para os ‘misericordiosos’ de plantão, lembro á vocês que o 

caso do Pe. Beto, veio com força a tona, a chegar findando em sua saída da Igreja no 

dia de hoje, devido a grande pressão que se retratasse em relação á suas heresias, aqui 

nas redes sociais... Enquanto algumas pessoas continuam iludidas sobre o 

‘afastamento’ do Lettieri, como se ele fosse um perseguido, um coitado, que fique claro, 

ele é réu de um processo, de cunho moral, criminoso e herético. O processo está sendo 

julgado na Arquidiocese de Curitiba, pois Roma escolheu, e precisa ser uma diocese 

diferente da que o mesmo estava encardinado, caso persista as dúvidas ligue na Cúria 

de Campinas e terá uma resposta, curta e grossa sobre o processo!”. 

 



162 

 

J. M. (27 de abril): “Existe uma diferença muito grande entre FRAQUEZA OU 

LIMITAÇÃO e INIQUIDADE explico: A fraqueza é a dificuldade de vencer alguns 

vícios que todos nós temos em alguma determinada concupiscência que nos ataca, pode 

ser moral, sexual, apego etc... A iniquidade é quando a fraqueza esta absorvida sem um 

desejo de mudança e pior quando usa de uma autoridade para se cometer 

crimes/pecados, ou ainda esconde se atrás de uma máscara de santidade”. 

 

I. S. (27 de abril): “sem ser grosseiro, mas se é pra falar do que você sabe 

procure o Bispo responsável pelo processo do padre. Ou a CNBB, ou ainda o Tribunal 

Eclesiástico, pois a ele interessa e competem essas informações!”. 

 

J. M. (27 de abril): “I. S. porque este assunto referente a ele vem sempre à tona, 

porque o mesmo não se reemenda, porque ele ainda usa do ‘mito’ de santidade para 

atrair seguidores, para conseguir dinheiro e benfeitorias, e enganando mais pessoas. 

Por que quando um amigo querido vem a mim e me diz algo que sofreu nas mãos dele, 

como atentado ao pudor, ou ainda deixou de crer em Nosso Senhor, pois tinha 

apostado ‘a ficha da sua vida’ na obra do Roberto e a decepção foi tão grande ao 

ponto de o afastar da fé e sofre por isso.... não posso me calar, ainda mais sabendo que 

o mesmo vive ainda hoje como um ‘santo’!” 

 

I. S. (27 de abril): “bom eu não estou defendendo o mito de santidade de ninguém 

e, também sei ser grave as coisas que o padre cometeu, dos muitos que ele fez perder. 

Infelizmente. É verdade tudo isso, eu sei, mas o padre vai ser julgado e provavelmente 

condenado. A justiça será feita, mas a misericórdia que faltou da parte dele, não pode 

faltar da nossa. Só a Igreja compete o julgamento, a nós compete ajudar quem sofreu 

com isso de alguma forma. Como Jesus disse: ‘Ai daquele que escandalizar um só 

desses pequeninos’. Só penso que nós não podemos ser juízes dele”. 

 

J. M. (27 de abril): “Tem sido feito isso sim, sou da arquidiocese que ele esta 

encardinado, e aqui todos os padres, esperam ansiosos pela decisão do tribunal, pois 

sabem o dano causado, a arquidiocese, a Toca e a Igreja... em relação à misericórdia a 

ele, não sei se é o caso, pois é um caso de anátema, mas antes por misericórdia aos que 

foram e os que podem ser ainda enganados!”. 
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V. B. (27 de abril) “o padre Roberto na época criticava todos, falava mal de 

quase todos, não tem uma homilia que ele não julga alguém e nos batíamos palmas 

agora quando colocam uma reportagem falando a verdade ficam bravos dizendo pra 

ter misericórdia. Eu agradeço ao religioso que me abriu os olhos na época senão eu 

estaria sendo feito de otário ate hoje”. 

 

Por meio das reflexões acima, fica claro que os argumentos contra o fundador 

parecem ser aceitos como verdadeiros por todos. Ninguém questiona a veracidade dos 

fatos, muito pelo contrário, eles parecem reconhecer todas as acusações elencadas pelos 

ex-colegas de fraternidade. Contudo, ainda assim alguns defendem a importância do 

fundador no seu processo de conversão e “encontro” com o sagrado. Isso demonstra 

como o poder carismático desse homem era, de fato, muito eficaz, já que até diante de 

tantos relatos ainda aparecem pessoas dispostas a defendê-lo, apresentando contra-

argumentos que tendem a colocá-lo como um homem incompreendido, perseguido e 

caluniado. Assim, caberia exclusivamente a Santa Sé julgá-lo, caso as acusações fossem 

comprovadas. Weber (2004) salienta que em comunidades emocionais, os discípulos 

tendem a se posicionar em torno de um portador de carisma. E essa é a questão que mais 

gera debates entre os ex-toqueiros, ou seja, se eles adentraram para a vida religiosa pela 

fé ou pela “devoção” ao Pe. Roberto.  

Todavia, Weber (2004) acrescenta que na forma pura do carisma é inadmissível 

que seus portadores usem-no como fonte de ganhos privados e recebam remuneração 

pelos serviços prestados a sua missão. “O carisma ‘puro’ - em oposição a toda 

dominação "patriarcal" (no sentido aqui adotado da palavra) - é o contrário de toda 

economia ordenada: é um poder antieconômico por excelência, também e precisamente 

quando aspira à posse de bens, como no caso do herói de guerra carismático” (p. 325). 

Muitos jovens se encantavam com seu discurso sedutor e se sentiam atraídos pela 

proposta de vocação religiosa que ele propunha, pautada na vivência da radicalidade do 

evangelho. É importante realçar que na vivência dos toqueiros com o Pe. Roberto havia 

mais uma relação de intimidade afetiva, relacionada à veneração e obediência, do que 

uma relação de estrita subordinação. O fundador acentuava uma aproximação com os 

seus toqueiros, que os chamava de padre Rô, além de ser visto por eles como um “pai 

que sabe ser irmão, jovem, amigo, camarada, brincalhão, cheio de energia típica da 

juventude. Quem não quer um pai assim, completo, autoridade, irmão, conselheiro, 

santo, profeta, camarada?” (Portella, 2009, p. 326). É recorrente no perfil oficial da 
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Toca de Assis no Facebook o questionamento das pessoas sobre o paradeiro do padre. 

Quase que diariamente alguém exige uma explicação, ou apenas declara o seu amor e 

gratidão por ele. Todavia, nenhuma das inúmeras publicações foi respondida 

publicamente. Os toqueiros que administram a conta simplesmente as ignoram, talvez 

até por imposição da Igreja. Em 2011 e 2012 foram publicadas duas matérias na Revista 

Toca de Assis falando sobre esse processo de reestruturação. Veremos detidamente 

adiante o conteúdo de cada uma delas.   

Atualmente, o padre está sob a tutela do Pe. Eduardo Dougherty e reside nas 

dependências da TV Século XXI, na Associação do Senhor Jesus 
92

. Ele não exerce o 

ministério sacerdotal em caráter público e foi solicitado que não fizesse aparições 

públicas até sair o resultado da investigação. Mesmo assim, logo após a enchente que 

assolou a região serrana do Rio de Janeiro em 2011, circulou pela internet um vídeo de 

Pe. Roberto sendo entrevistado pela TV Globo, onde ele foi apresentado como um frei 

franciscano que havia saído de São Paulo para ajudar os desabrigados. Nesta entrevista 

ele vestia o hábito toqueiro, mas não a tonsura do cabelo. Ele disse: “eu vou ficar aqui 

os dias que forem suficientes para tentar dar a minha parte, porque eu não consegui ficar 

só vendo pela televisão e como sacerdote nós temos que buscar ajudar todas as pessoas. 

É por isso que eu vim e estou feliz em poder colaborar com o pessoal mais sofrido dessa 

tragédia”
93

 (Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=-OVregxwtwc Acesso 

dia 2 de maio de 2013).  

No ano seguinte, em dezembro de 2012, o Corinthians ganhou o jogo contra o 

Chelsea e se tornou bicampeão mundial de clubes. Na ocasião, uma multidão de 

corintianos acompanhava a transmissão do jogo na quadra da Gaviões da Fiel em São 

Paulo e, posteriormente, comemoraram a vitória 
94

. Novamente circulou pela Internet 

uma entrevista concedida pelo Pe. Roberto a ESPN. Nela ele vestia uma batina preta 

com colarinho branco e disse ao repórter: 
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 A Associação do Senhor Jesus (ASJ) é uma instituição ligada à Igreja Católica, que trabalha com a 

evangelização através dos meios de comunicação. Foi fundada em 1979, na cidade de Campinas/SP, pelo 

Pe. Eduardo Dougherty, sacerdote americano que trouxe o movimento da Renovação Carismática 

Católica para o Brasil. Essa Obra é sustentada por milhares de sócios contribuintes espalhados por todo o 

Brasil e pelo mundo. Disponível em http://www.asj.org.br. Acesso dia 20 de abril de 2013.  
93

  Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=-OVregxwtwc. Acesso dia 02 de maio de 2013. 
94

 A Gaviões da Fiel é a maior torcida organizada do Sport Club Corinthians Paulista. Fundada em 1969, 

no bairro do Bom Retiro em São Paulo, jovens corintianos começaram a se organizar com o intuito de 

pensar a ideologia do time e questionar a vida política e administrativa do Corinthians. Atualmente o 

grêmio possui mais de 97 mil associados, que compartilham da ideologia pregada pela Gaviões da Fiel. 

Foi também a primeira torcida organizada do Brasil a ter uma estrutura administrativa interna regida por 

regras estatutárias 

http://www.youtube.com/watch?v=-OVregxwtwc
http://www.asj.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=-OVregxwtwc
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Antes de entrar para o seminário eu participei da Gaviões da Fiel e eu fui um 

dos fundadores do bloco, ajudando a criar a Gaviões da Fiel, o nosso 

primeiro enredo, e hoje eu tive uma folga e vim aqui abençoar o time. E hoje 

a minha missão na Gaviões é cuidar dos gaviõezinhos para que não sejam 

violentos, para que o esporte seja sadio, de alegria e de paz . Eu acho 

importante um religioso estar no meio assim secular que é o futebol. O 

futebol é um esporte maravilhoso. Eu quero orientar as criancinhas que o 

futebol é amor, alegria e essa é a minha missão. Hoje eu vim aqui para 

abençoar o pessoal e como corintiano estou muito feliz por ser bi campeão do 

mundo. É uma alegria (Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=IXaMPBhka2E Acesso dia 02 de maio de 

2013). 

 

Essas foram as duas aparições públicas de Pe. Roberto, comprovando que não está 

seguindo as orientações supremas da Igreja Católica, ao qual solicitou ao mesmo 

permanecer em reclusão e evitar exposições. Muitos afirmam que padre continua 

morando em Valinhos, mas o contato com ele não é muito fácil. Os toqueiros e toda a 

Toca de Assis permanecem em silêncio absoluto sobre o assunto e, ao tentar entrar em 

contato com as duas dioceses que cuidam do processo, tive a resposta de que o caso está 

em andamento e que assim que a Santa Sé tiver um posicionamento final, será feita a 

ampla divulgação.  

 

2.7 – A Toca vive novos ares 

 

O processo de reestruturação da Toca de Assis afetou todos os setores da 

fraternidade. A vivência fraterna entre religiosos e moradores de rua diminuiu e o 

argumento usado para explicar tal mudança foi pautado por uma preocupação em uma 

formação pessoal de cada membro, sendo que a vivência com o pobre limitava essa 

preparação. Durante muito tempo as pastorais de rua foram suspensas e substituídas por 

conselhos mensais entre os bispos responsáveis pelo conselho eclesiástico da 

fraternidade. Em uma visita a casa fraterna Vila de Assis, o Ir. R. me recebeu e 

apresentou a estrutura física da casa. O terreno é imenso e a sede é bem dividida em 

grandes cômodos, porém, ele explicou que por muitos anos os religiosos viviam na 

edificação mais antiga, que ficava ao lado da atual e possuía mais espaço para acolher 

os moradores de rua. A Vila de Assis por muitos anos foi o modelo de casa fraterna 

http://www.youtube.com/watch?v=IXaMPBhka2E
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entre os religiosos, pois abrigava mais de cem moradores de rua em suas dependências e 

recebia diariamente centenas de homens e mulheres em busca de banho, roupa limpa e 

comida. Além de atendê-los, todas as terças-feiras eram organizadas pelos religiosos 

que lá residiam, a macorronada, uma pastoral de rua em frente à Praça da Sé, em São 

Paulo.  

Este era um evento festivo de bastante notoriedade visto que, segundo relatos, a 

cada semana o número de participantes aumentava e a participação dos moradores de 

rua também. O carisma da Toca de Assis era reforçado a cada semana e os moradores de 

rua sempre estavam presentes para rezar, cantar e comer junto com os religiosos. A 

programação iniciava com um momento inicial de louvor e descontração, onde os 

próprios moradores de rua entoavam cânticos religiosos, acompanhados por um 

toqueiro ao violão.  Posteriormente, era rezado o terço que também era executado pelos 

moradores de rua, contando apenas com reflexões feitas entre as ave-marias por um 

toqueiro. Por fim, duas enormes filas eram formadas para a distribuição do macarrão. 

Importante perceber que nas várias macorronadas que participei, era muito forte a 

participação dos moradores de rua e os religiosos apenas guiavam o momento fraterno 

com eles. Essas práticas refletiam um pouco do ideal que a Toca de Assis pregava na 

época, ou seja, uma intensa interação entre os pobres e os religiosos, seja nas casas 

fraternas ou nas ruas. Não obstante, eles encontravam nos pobres o “verdadeiro” motivo 

para a sua vocação religiosa. Não estou afirmando que essa reestruturação acabou com 

esse ideal proposto pelo Pe. Roberto, mas mesmo eles destacando que o pobre continua 

sendo o centro, juntamente com o Santíssimo Sacramento, na prática a atuação mudou, 

diminuiu e ficou mais burocratizada.  

O lugar escolhido para a atuação dos toqueiros já é bastante sintomático. Segundo 

Delcides Marques (2009), a Praça da Sé é uma importante referência para a história 

paulistana e desde muitos anos o espaço é utilizado para pregações de várias 

denominações religiosas. Data-se que nos primeiros séculos da cidade era recorrente a 

utilização de tal espaço para fazer procissões e festas pelos religiosos católicos. O tempo 

foi passando e hoje a Sé se consolidou como um grande centro comercial, concentrando 

inúmeras lojas. Contudo, o sagrado e o profano coexistem neste espaço e pregadores de 

várias religiões, curandeiros, ciganos, benzedeiras, fazem dela o palco para as suas 

respectivas atuações. Eles apropriam do espaço público para a sua prática religiosa, 

logo, eles constroem aquela realidade por meio da vivência da fé. A centralidade da Sé 

favorece também a atuação dos toqueiros, visto que a Catedral da Sé é um expressivo 
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ícone da tradição católica na cidade de São Paulo. O fato de escolher a praça corrobora 

com o argumento de que mesmo em um espaço de constante disputa entre credos, o 

intento dos toqueiros era também demarcar o carisma toqueiro naquele espaço tão 

plural. Além disso, é válido destacar que o local também concentra uma quantidade 

expressiva de moradores de rua, facilitando a larga evangelização em um único lugar.  

A Praça da Sé era o pedaço dos toqueiros na cidade de São Paulo
95

, ou seja, era o 

espaço afora a casa fraterna, de intensa sociabilidade entre os religiosos e os moradores 

de rua. A rua era o espaço onde o sagrado e o profano se imbricavam. E se pensarmos 

na Praça da Sé, veremos não um distanciamento radical entre o sagrado e o profano, 

mas intercessões entre as duas esferas. A praça seria o ponto de contato externo ao 

mundo particular da casa fraterna, ou seja, era ir de encontro ao profano no seu espaço 

e não simplesmente moldá-lo no ambiente “sagrado” da casa fraterna. Conjectura-se 

que era a Igreja Católica ocupando o espaço público e reproduzindo a sua crença em um 

ambiente secularizado. 

A macarronada foi suspensa em 2009. No mesmo ano foi publicada uma matéria 

sobre a Toca de Assis na Revista Isto É 
96

 que destacava a atuação dos toqueiros na 

cidade de São Paulo e apresentava sumariamente o carisma da fraternidade. Na matéria 

era possível ler que naquela época apenas 18 religiosos cuidavam diariamente de 126 

ex-moradores de rua, que viviam com eles. O prédio antigo tinha uma grande 

enfermaria, cozinha industrial, cômodos destinados a rouparia, sala de convivência, 

capela, enfim, a casa acolhia com conforto muitos moradores. Contudo, por ser uma 

edificação antiga, a vigilância da saúde fez uma vistoria e obrigou-os a sair com 

urgência dela, pois a mesma corria sérios riscos de desmoronar. O Ir. R. relatou-me que 

eles tentaram por inúmeras vezes um apoio da prefeitura para reformá-la e não 

obtiveram retorno positivo. O religioso revela que por ser muito velha, uma reforma não 

resolveria e o ideal seria colocá-la abaixo e fazer outra. De todo modo, já havia sido 

construído uma nova casa no mesmo terreno e eles mudaram para ela logo após o 

comunicado. Por mais um tempo eles continuaram a atender os moradores de rua 

diariamente, mas, segundo o religioso, com a saída de muitos toqueiros, ficou 
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  O termo “pedaço”, em seu sentido antropológico, é definido “quando o espaço – ou segmento dele – 

assim demarcado torna-se ponto de referência para distinguir determinado grupo de freqüentadores como 

pertencentes a uma rede de relações” (Magnani In Magnani & Torres, 2000, p.32). 
96

 Disponível em 

http://www.istoe.com.br/reportagens/11688_COMO+SAO+FRANCISCO?pathImagens=&path=&actual

Area=internalPage Acesso dia 04 de maio de 2013. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/11688_COMO+SAO+FRANCISCO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/11688_COMO+SAO+FRANCISCO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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impossível manter a proposta inicial e os acolhidos foram enviados para outras 

comunidades, como, por exemplo, a Comunidade Shalom:  

 

Nós éramos uma casa sem telhado e sem base forte. Qualquer vento poderia 

derrubá-la. Hoje não fazemos mais pastorais, não só por isso, mas 

principalmente porque precisamos construir essa base e esse telhado para 

sermos uma fraternidade forte. Não adianta só cuidar dos pobres e não 

cuidarmos da formação de nós religiosos. Por isso, hoje aqui na Vila de Assis 

só vivem os religiosos e um acolhido que não tem para onde ir (Entrevista 

concedida em agosto de 2012). 

 

Esse foi apenas um exemplo para pensarmos a nova Toca de Assis, que surgiu 

com o afastamento do Pe. Roberto. Não só a prática mudou, mas o discurso. Quando o 

toqueiro questiona o carisma que o atraiu para a fraternidade, pautado nas regras do Pe. 

Roberto, ele não está só questionando o carisma fundado por ele, mas também 

colocando em xeque a bandeira de que “a faculdade da Toca é a rua”. Esta frase 

atualmente não tem mais sentido para eles, o que pode ser comprovado não só pela 

supressão – ou diminuição drástica – das pastorais de rua em muitas casas fraternas, 

mas pela mudança no discurso 
97

. A vivência da radicalidade do evangelho nas ruas foi 

trocada pelos muros das casas e das universidades. A rua perdeu parte de sua 

importância no contexto da atuação toqueira. Os jovens que outrora eram atraídos pelo 

exotismo do carisma toqueiro, hoje são convencidos de que é preciso estar em 

consonância com a Igreja Católica, ou usando as palavras de Dom Albano, “é preciso 

testemunhar a experiência com o Santíssimo Sacramento, mas ela deve ser embasada na 

verdade da Igreja. (...) Com relação ao cuidado dos pobres, percebemos em nossas casas 

um trabalho sem muitos resultados”. Hoje os toqueiros fazem cursos superiores e 

argumentam que é preciso estudar para ajudar na organização da fraternidade, 

contrariando a perspectiva de Pe. Roberto, que era extremamente contra qualquer tipo 

de estudo formal.  
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 A casa fraterna São José (Casa Mãe) é uma realidade a parte. Enquanto outras casas fraternas da Toca 

de Assis, como por exemplo, a Mãe dos Pobres – Butantã/SP – até hoje não retornou as suas pastorais de 

rua, e conjectura-se que quando voltar serão realizadas apenas uma vez por mês, a Casa Mãe tenta mediar 

as imposições entre a igreja e a raiz do carisma. Mesmo a atividade com os pobres ter tomado um viés 

mais burocratizado e a Casa Mãe não acolher mais morador de rua, eles continuam fazendo duas vezes 

por semana a pastoral do Carmo na Praça Bento Quirino (Praça do Carmo).  Isso nos levar a crer que os 

toqueiros residentes na Casa Mãe têm tentado se articular no entremeio desse carisma fundacional e as 

novas imposições da Igreja Católica. 
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Veremos adiante duas publicações da Revista Toca de Assis que ajudará a 

perceber os novos caminhos da fraternidade que passaram a ser guiados pela Igreja 

Católica. As duas matérias são destaques das duas edições da revista e estão na seção 

“reportagem especial”. A primeira matéria foi publicada em julho de 2011 e está 

assinada por Gabriela Saldanha, que na época exercia a função de assessora de 

comunicação da Toca de Assis, mas tudo indica que o conteúdo do texto estava sob a 

responsabilidade da Ir. A 
98

. O título “pelo sopro do Espírito, Toca vive novos ares” já é 

bastante sugestivo. Nunca se questionou que o carisma toqueiro havia sido uma graça 

de Deus diretamente para o Pe. Roberto, o homem portador do carisma. Entretanto, 

pode-se interpretar a partir do título que se o carisma foi dado pelo Espírito Santo ao 

fundador, hoje esse mesmo Espírito leva a Toca de Assis para outros caminhos, e esse 

caminho é bem alinhado às vontades da Igreja.  

Logo no começo da matéria a autora reconhece que a fraternidade nasceu nas ruas 

de Campinas e que tanto os irmãos de rua quanto a Adoração ao Santíssimo Sacramento 

sempre foram o atrativo e a pedra de toque para adesão ao Instituto Filhos da Pobreza 

do Santíssimo Sacramento. No seu processo de expansão, inúmeras casas fraternas 

foram inauguradas nos quatro cantos do país e até mesmo fora dele. A Ir. A. realça que 

“antes nós caminhávamos como pessoas que não tinham muito conhecimento, então 

muitas coisas não eram feitas, pois não sabíamos o que era certo” (Revista Toca de 

Assis, julho de 2011, p. 09), isto é, para ela essas mudanças vividas atualmente são 

resultado do amadurecimento adquirido com o passar dos anos. 

Se outrora eles se vangloriavam das casas fraternas cheias de moradores de rua, 

ou pela inauguração de muitas outras casas fraternas, naquele momento era mais 

importante a aprovação das constituições internas do instituto religioso. A irmã salienta: 

“nossos olhos e a nossa mente foram se abrindo e hoje conseguimos ter consciência de 

que essas mudanças são necessárias para o bom andamento de toda a Fraternidade e dos 

Institutos” (idem). A burocratização do carisma é vista pela religiosa como necessárias 

para a sua ascensão, já que se inserindo cada vez mais no seio da Igreja Católica, a Toca 

de Assis retoma a credibilidade e, quem sabe, consiga atrair novos jovens sem a figura 

carismática do Pe. Roberto.  
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 A Ir. A. é uma das religiosas que fazem parte da fraternidade desde a sua fundação, em 1994. 
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A outra matéria está assinada por Dom Albano Bortoletto Cavalin 
99

 e tem como 

título: “Toca de Assis, um broto novo no tronco secular da Mãe Igreja”. Segundo o 

autor, o intuito do texto é responder as inúmeras dúvidas sobre a reestruturação da 

fraternidade. Essa matéria é um claro exemplo de que a Toca de Assis está sob total 

administração da Igreja e é ela quem responde pelos toqueiros. Na tentativa de ordenar 

os problemas internos, suas respostas vão de encontro aos muitos admiradores da 

fraternidade e professantes da fé católica. De fato, nas muitas imersões a campo nunca 

ouvi alguma crítica sobre essa nova fase, apesar das dúvidas serem realmente 

recorrentes. Observei que a principal delas era sobre o carisma toqueiro e se ele havia 

sofrido também alguma alteração com a reestruturação. A maneira como o fundador 

apresentava tal carisma era muito atrativa e, unida ao seu dom com as palavras, muitos 

jovens davam o sim para a vida consagrada. Temendo essa rejeição, a primeira pergunta 

vai de encontro a essas dúvidas e o que de fato é essa reestruturação, na tentativa de 

sanar as interpretações errôneas sobre as mudanças.  

O texto também tenta justificar porque a Toca de Assis adotou uma postura de 

reestruturação interna. A primeira parte novamente ressalta que os religiosos estavam 

passando por um processo de “amadurecimento” da maneira como viam e viviam o 

carisma toqueiro. Dom Albano revela: “esse amadurecimento leva a uma vivência mais 

coerente e responsável tanto da vida eucarística quanto do cuidado aos sofredores de 

rua” (Revista Toca de Assis, julho de 2012, p. 08). E essa busca de “coerência” 

impulsionava-os, sob comando do clero, a conhecer mais a palavra de Deus e os 

documentos da igreja que tratavam sobre o tema. Ele ainda completa: “como 

testemunhar algo que não se conhece? É preciso testemunhar a experiência com o 

Santíssimo Sacramento, mas ela deve ser embasada na verdade da Igreja! Por isso, se 

faz necessário uma pastoral mais organizada e articulada”.  

Mesmo em contextos secularizados, a religião ocupa um importante papel de 

mecanismo da construção da subjetividade humana. A fronteira tênue entre a passagem 

do possível sagrado selvagem para o sagrado domesticado 
100

, supostamente distancia-

se do que é vivenciado por esta fraternidade, a qual apresenta, talvez, continuidade entre 

os termos. Desta forma, a tentativa de aproximação com a Igreja Católica responde a 

uma necessidade de controle que a mesma tem, e que transpassa a ordem religiosa em 
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 Dom Albano assumiu junto a Dom Rafael a função de assessor eclesiástico da Toca de Assis, após o 

afastamento do Pe. Roberto.  
100

  Termos utilizados por Bastide (2006), os quais acredito que podem ser contextualizados, em certo 

sentido, com a Toca de Assis. 
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sentido a uma ordem mais social, argumentando a necessidade de formar os toqueiros 

por meio dos documentos litúrgicos da Igreja Católica. Os toqueiros passam a professar 

a fé católica, logo, o carisma toqueiro fica em segundo plano, ao contrário do que foi 

proposto pelo fundador.  

Quando questionado sobre as melhorias que a fraternidade alcançou com tais 

mudanças, Dom Albano afirma que elas consistem na possibilidade de viver o carisma e 

a espiritualidade com “mais clareza e com os pés no chão”. E que cada casa fraterna 

responde positivamente a este processo administrativo mais burocratizado e “com essa 

organização administrativa mais concreta”. A pergunta seguinte: “porque tantas casas 

fecharam?”, de certa forma, contradiz tal afirmação. Ele responde que o primeiro 

motivo é a desistência dos membros e o afastamento de leigos e benfeitores que outrora 

ajudavam ativamente na rotina das casas e se afastaram. Para ele, essas pessoas se 

afastaram porque “pensaram equivocadamente que não cuidamos mais dos pobres”. 

Enquanto o fundador esteve à frente da fraternidade, ela cresceu vertiginosamente e a 

cada ano inúmeras novas casas eram inauguradas. Evidente que essa adesão estava 

diretamente relacionada ao seu poder carismático, entretanto, como demonstrou Clara 

Mafra (2009, p.71), o catolicismo, pela sua dificuldade de gerar respostas sociais 

eficazes diante das novas condições sociais, tornou-se o solvente para si mesmo. Com a 

justificativa de que estaria ajudando a Toca de Assis a se tornar mais madura, a Igreja 

Católica tem promovido o abandono da vida consagrada. Um claro exemplo desta 

desistência relaciona-se ao ex-Ministro Geral dos Filhos da Pobreza, Ir. G 
101

. Como 

vimos anteriormente, logo após o afastamento do Pe. Roberto ele foi nomeado ao cargo 

máximo entre os toqueiros. Ir. G. estava na fraternidade há muitos anos e era sobrinho 

do falecido Irmão Alegria. No começo de 2013 ele pediu afastamento de sua função e 

logo em seguida anunciou a saída da fraternidade. Não foi feito nenhum 

pronunciamento ou emitido qualquer justificativa diante tal situação e pouco se fala 

sobre isso entre eles. Assim, esse alto índice de desistência alcançou não só aqueles que 

estavam em fases primárias de formação, mas também religiosos de longa data. Os 

religiosos não questionavam as imposições e as mudanças propostas pela Igreja Católica 

e preferiam abandonar a vocação religiosa. 
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 Após o afastamento do Ir. G. do cargo de Ministro Geral dos Filhos da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento, o Ir. P. assumiu as funções e hoje responde pelo ramo masculino do instituto. 
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Na época da publicação, a Toca de Assis possuía 45 casas (masculinas e 

femininas), com 120 religiosos e 285 religiosas 
102

. Mesmo com o fechamento de muitas 

delas, naquele período a fraternidade contava com 17 casas de acolhimento e cerca de 

200 acolhidos dividiam-se nas casas masculinas e 96 nas casas femininas.  

Ensejando o enfoque deste trabalho, não há nenhuma menção ao Pe. Roberto na 

matéria, ao contrário, o carisma toqueiro agora é visto como propriedade da Igreja. Na 

pergunta “como a Toca caminha sem pastor”, Dom Albano responde: 

 

Ela não caminha sem pastor! Somos pastoreados pelo Arcebispo de 

Campinas, Dom Airton José dos Santos. Além disso temos os Ministros 

Gerais: Irmão G. (que representa o instituto masculino) e a Irmã M. A. (do 

instituto feminino), que são auxiliados por seus conselheiros. Somos 

amparados e orientados pela Igreja, por meio de seus bispos (Revista Toca de 

Assis, julho de 2012, p. 09). 

 

Toda a extensão da matéria resume bem os intentos do arcebispo Dom Albano, 

mas é importante ressaltar que ele é apenas o mediador entre a Igreja Católica e a Toca 

de Assis, ou melhor, ele assume a sua representação. A última pergunta: “O que a Toca 

pensa para o futuro?”, o arcebispo finaliza com um claro recado: “a Toca quer continuar 

a vivência do carisma inspirado por Deus. Temos a certeza que essa Obra é apenas um 

dos muitos frutos existentes dentro da santa e amada Igreja Católica!”. Por mais que o 

carisma tenha sido dado pelo Espírito Santo ao Pe. Roberto, para ele, a Toca de Assis 

não é sua propriedade e sim da instituição a qual ele estava subordinado.  

É interessante notar também que esta “nova” Toca de Assis – que passa aos 

cuidados únicos da Arquidiocese de Campinas –, deixou de ser vista como uma nova 

comunidade carismática. Isso é significativo porque, em contrapartida, os toqueiros 

assumem certo status perante a Igreja e perante aos demais. Deste modo, o ser toqueiro 

e o seu carisma deixaram de ser associados a uma figura e passaram a se tornar um bem 

mediado pela Igreja. Dito de outra maneira, a instituição não é mais do Pe. Roberto, 

agora ela é da Arquidiocese de Campinas, que assumiu as rédeas e ditou as novas 

ordens.  

Essa mudança de paradigma influenciou a estrutura e a vivência do carisma 

toqueiro. Vimos anteriormente que tudo foi alterado, desde a vivência fraterna dos 
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 O total desta conta inclui não só religiosos consagrados, mas também aqueles em processo de 

formação. 
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religiosos aos trabalhos executados nas ruas e nas casas, com os moradores de rua. A 

fala de Dom Albano coloca o discurso e a administração de Pe. Roberto como 

“imatura”, logo, incipiente, e a instituição como aquela que veio para sanar essas 

lacunas deixadas pelo mesmo. Ela chama para si a responsabilidade do futuro da 

fraternidade e assume completamente os novos rumos tomados.  
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Capítulo 3 – Os leigos da Toca de Assis 
 

 

Introdução 

 

Uma importante transformação interna ocorreu na Igreja Católica no final da 

década de 1950 e durante a década de 1960. Tudo começou com a escolha de João 

XXIII 
103

, em 1958, como sumo pontífice. Mesmo com um pontificado curto, de apenas 

cinco anos, o papa, conhecido por suas habilidades conciliadoras, convocou o Concílio 

Vaticano II, mais precisamente entre 1962 e 1965 
104

. Em uma clara tentativa de rever 

os valores que alicerçavam o que era ser cristão naqueles tempos, o Concílio Vaticano II 

evidenciou a Igreja como povo de Deus, no sentido de uma fraternidade. Por meio de 

uma orientação vinda da cimeira hierárquica católica, a Igreja se abriu ao mundo secular 

e incentivou uma relação mais próxima e amistosa com a “modernidade”, em outras 

palavras, o concílio buscou uma adaptação da “imutável verdade” revelada pela fé à 

compreensão dos tempos atuais. Essas transformações foram cruciais para a emergência 

de novas práticas católicas, sobretudo no que se refere à atuação dos leigos.  

O Concílio Vaticano II foi convocado pelo papa João XXIII e, devido ao seu 

falecimento, o papa Paulo VI conduziu-o até ao seu final. Seus preceitos foram frutos de 

uma longa preparação episcopal e, desde o século XIX, o Movimento Litúrgico 

apontava para a reforma e o aprofundamento da liturgia. O episcopado procurou 

aprofundar os fundamentos teológicos da ação laical, dando a eles o direito à 

participação no que era chamado de tríplice missão de Cristo e da Igreja, que é ser 

profética, sacerdotal e real. Essa missão evangelizadora da instituição passou a ser 

partilhada com os fiéis não ordenados, que assumiram responsabilidades, ministérios e 

espaços de participação direta com intuito de promover a evangelização no mundo 

secularizado. 

O papa João XXIII ressaltou logo no começo do concílio a necessidade de 

alterações na Igreja Católica, principalmente no que tange à atualização da fé. Já o papa 

Paulo VI finalizou o concílio destacando o interesse da igreja em dialogar com a 

modernidade do mundo. Assim, a Igreja Católica, que outrora se posicionava de 

                                                 
103

 O papa João XXIII ficou muito conhecido como o papa do ecumenismo, por ter promovido a 

cooperação entre as igrejas cristãs (Mariz; Machado, 2006). 
104

 O Concílio Vaticano II foi uma reunião ecumênica de bispos católicos de todo o mundo e seu início 

está datado em 11 de outubro de 1962, com término em 08 de dezembro de 1965 
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maneira auto-suficiente, com o concílio passou a reconhecer uma nova maneira de se 

relacionar com a sociedade. Mas, para isso, foi de suma importância uma “adequação” 

ao cenário atual em prol da evangelização de novos fiéis, admitindo assim, as inúmeras 

novas formas de vivência do catolicismo. E o Concílio Vaticano II foi essencial para 

esta fase de “restaurar a vida cristã”, principalmente quanto ao surgimento e à 

institucionalização de novos modos de vida associativa entre os católicos. 

A Igreja Católica negou por muito tempo a racionalização da fé ao sustentar um 

“encantamento” do seu universo sagrado. Somente a partir do Concílio Vaticano II é 

que lógicas como essas foram ressignificadas, adentrando-se no campo clerical como 

uma resposta à crise nas organizações religiosas 
105

, fato que culminou no desuso de 

alguns elementos como, por exemplo, o latim proferido nas missas, cedendo lugar a um 

vocabulário que se aproximasse ao máximo o celebrante do devoto. Assim, a Igreja 

Católica reconheceu as novas demandas sociais, sobretudo a evangelização por outros 

caminhos e mediadas não só por sacerdotes, além de ter impulsionado e incentivado os 

Novos Movimentos Eclesiais Católicos, que são maneiras associativas de viver o 

catolicismo. O Instituto de Vida Consagrada Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento é um reflexo desta abertura da instituição em dialogar com outras formas de 

evangelização. O concílio também foi essencial para a atualização do Código de Direito 

Canônico, no reconhecimento de outras associações laicais. Na legislação de 1983 é 

possível ler “as obrigações e direitos dos fiéis leigos”, que estabeleceu outras funções a 

eles, até então não reconhecidas:  

 

Os leigos, uma vez que, como todos os fiéis, são deputados para o apostolado 

em virtude do batismo e da confirmação, têm a obrigação geral e gozam do 

direito de, quer individualmente quer reunidos em associações, trabalhar para 

que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os 

homens e em todas as partes da terra; esta obrigação torna-se mais urgente 

nas circunstâncias em que só por meio deles os homens podem ouvir o 

Evangelho e conhecer a Cristo (Cân. 225 — § 1. Código de Direito 

Canônico, 1983). 

 

Essas associações de fiéis podem ser estabelecidas exclusivamente por leigos ou 

podem agrupar também clérigos, celibatários, solteiros, casados, homens e mulheres. 

                                                 
105

 A respeito desta crise nas organizações religiosas, Bastide (2006) questiona os motivos pelos quais 

advém uma brusca tentativa institucional de retirar a vivência explosiva do sagrado e de modelá-la para 

algo cada vez mais contido. 
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No ano de 1998, o papa João Paulo II convidou os leigos católicos para viverem juntos 

a vigília de Pentecostes, no Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e Novas 

Comunidades. Na ocasião o sumo pontífice chamou atenção para a variedade de 

carismas surgidos após o concílio: 

 

Sempre, quando intervém, o Espírito nos deixa maravilhados. Suscita eventos 

cuja novidade causa admiração; muda radicalmente as pessoas e a história. 

Esta foi à experiência inesquecível do Concílio Ecumênico Vaticano II, 

durante o qual, sob a guia do mesmo Espírito, a Igreja redescobriu como 

constitutiva de si mesma a dimensão carismática: «O Espírito Santo não só 

santifica e conduz o Povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e 

o adorna com virtudes, mas “distribuindo a cada um os Seus dons como Lhe 

apraz” (1 Cor 12, 11), distribui também graças especiais entre os fiéis de 

todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e 

encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da 

Igreja» (Lumen gentium, 12). 

 

Os aspectos institucionais e carismáticos são como que co-essenciais à 

constituição da Igreja e concorrem, ainda que de modo diverso, para a sua 

vida, a sua renovação e a santificação do Povo de Deus. É desta providencial 

redescoberta da dimensão carismática da Igreja foi que, antes e depois do 

Concílio, se consolidou uma singular linha de desenvolvimento dos 

movimentos eclesiais e das novas comunidades (Disponível em 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_p

c_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html Acesso dia 15 de 

junho de 2013).  

 

O concílio trabalhou para diminuir a distância entre hierarquia e laicato e o 

engajamento concreto do leigo católico passou a ocupar um papel mais atuante dentro 

da igreja, fortalecendo o processo de construção da “nova” proposta da instituição, com 

vertentes mais comunitárias e ministeriais. Entre muitas funções, competia ao leigos a 

missão de evangelizar o próximo e difundir a doutrina católica em seu meio de 

convivência. Tal engajamento se relacionava com a busca de igualdade entre os 

membros da Igreja, proposto desde o ritual do batismo 
106

. Eles deveriam, portanto, 
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 O catecismo da Igreja Católica aventa que o batismo faz de todos os batizados membros do Corpo de 

Cristo. “Tornados filhos de Deus pela regeneração [batismal], (os batizados) são obrigados a professar 

diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus” (§ 1270). Esse ideal do sacerdócio comum 

adquirido por meio do batismo começou de fato a ser colocado em prática após o Concílio Vaticano II. A 

instituição atentou para a necessidade da participação efetiva de todos os batizados, seja em serviços 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html
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completar a ação dos sacerdotes, como bem postulou o documento pós-sinodal, a 

exortação Christifideles Laici, que diz: “a área específica do leigo é o apostolado no 

mundo secular, inserido nas realidades temporais, na escola, na indústria, na economia, 

política, artes, música, etc., participando, como cristão, das atividades do seu estado de 

vida e trabalho social” (Christifideles Laici, 17). A modalidade distingue o leigo, sem o 

distanciar dos religiosos e das religiosas. É dada a ele uma nova condição eclesial, 

específica e adequada a sua inserção no mistério da igreja, relacionado ao dinamismo 

missionário esperado 
107

.  

Em muitos trabalhos sobre as Novas Comunidades Católicas, enfoca-se 

demasiadamente a vivência do carisma por parte dos religiosos e religiosas, e pouco se 

fala sobre outra categoria importante dentro dessas comunidades, que são os leigos. 

Contudo, durante a realização dos vários trabalhos de campo que realizei, tornou-se 

cada vez mais latente a participação dos leigos na consolidação e no fortalecimento da 

fraternidade ao longo de seus dezenove anos de existência. Assim, neste capítulo o foco 

central será dado aos leigos da Toca de Assis, e a partir disso tentarei articular a 

participação ativa dos mesmos na rotina toqueira com o novo momento vivido pela 

instituição. 

Pode-se perceber que as propostas das Novas Comunidades Católicas vão de 

encontro a algumas propostas do Concílio Vaticano II. Se outrora as antigas 

organizações católicas se posicionavam de maneira distante e isolada do convívio 

social, como os conventos e mosteiros, as novas comunidades propõem uma 

aproximação direta e uma interação regular com a dinâmica familiar, assim como a 

dinâmica da cidade. É o momento de abertura da instituição para as novas 

possibilidades de relacionamento direto com os seus seguidores, visto a insatisfação 

com os moldes tradicionais. Ela dá abertura para o novo, absorve todas as inovações 

propostas, mas estabelece um intenso controle sobre as mesmas. No discurso do papa 

João Paulo II, tal como apresentado anteriormente, ele acrescenta que o carisma só será 

conservado e garantido caso o movimento se submeta ao discernimento da autoridade 

eclesiástica competente. Em suas palavras: 

                                                                                                                                               
pastorais, comunitários, ou ministeriais, no que foi chamado de Teologia dos Ministérios. Essa teologia 

visava uma nova abordagem da eclesiologia não mais centrada na estrutura hierárquica e piramidal da 

Igreja, mas sim, no que se entende como “Igreja como povo de Deus”. Logo, cada um, dentro da sua 

especificidade, colabora com a missão de levar a salvação a todas as pessoas. 
107

 A exortação apostólica Christifideles Laici, foi publicada em 31 de dezembro de 1988, por João Paulo 

II, logo após o Concílio Vaticano II. Como o concílio falou amplamente sobre a presença dos leigos na 

Constituição dogmática Lumen Gentium e no decreto Apostolicam Actuositatem, o Christifideles Laici 

traz as proposições do clero para os leigos da instituição.  
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Por esta razão, nenhum carisma dispensa da referência e da submissão aos 

Pastores da Igreja. Com palavras claras o Concílio escreve: O juízo acerca da 

sua autenticidade e recto uso pertence àqueles que presidem na Igreja e aos 

quais compete de modo especial não extinguir o Espírito, mas julgar tudo e 

conservar o que é bom (cf. 1 Ts 5, 12.19-21)» (Lumen gentium, 12). Esta é a 

necessária garantia de que a estrada que percorreis é justa! (Disponível em 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_p

c_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html Acesso dia 15 de 

junho de 2013).  

 

Partindo desta perspectiva, foram produzidos após o Concílio Vaticano II 

dezesseis documentos que versavam sobre a relação da instituição com o cenário atual.  

Dentre eles, vários discutiram as questões relativas à atuação dos leigos, como, por 

exemplo, a Constituição Lumen Gentium, sobre a Igreja; a Constituição Gaudium et 

Spes, sobre a Igreja no mundo de hoje; o Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o 

apostolado dos leigos; o Decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja e o 

Decreto Presbyterorum Ordinis, sobre o ministério e a vida dos presbíteros. A maior 

inovação do documento conciliar Lumen Gentium, foi desarticular a igreja pautada na 

hierarquia em detrimento da igreja do povo de Deus, levando-a reconhecer a sua 

estrutura orgânica e principalmente as novas maneiras organizacionais dos leigos 

católicos, abordados no III e IV capítulo do documento.  

Desta forma, os cristãos são chamados a frutificar, a seu modo e em cada pessoa, a 

multiplicidade dos dons do Espírito Santo. Esses dons, vinculados aos carismas 

particulares de cada nova comunidade, passaram a ser considerados um 

engrandecimento da Igreja Católica como reino de Deus. Contudo, as novas 

comunidades são extremamente plurais e a própria igreja enfrentou dificuldades em 

absorver o pluralismo desses grupos religiosos. Benedetti (2009) postula em seu 

trabalho sobre os novos rumos do catolicismo. Para ele, a Igreja Católica perdeu parte 

do controle sobre o seu próprio discurso, mesmo em seu interior, e os novos grupos se 

apropriam dele de acordo com o interesse individual de cada um. Assim, “os discursos 

oficiais são apropriados pelos movimentos, mas não os organizam” (Benedetti, 2009, 

p.26). Temerosa com a possível decadência dos fiéis católicos, a instituição 

proporcionou tal abertura, mas ao mesmo tempo, reforçou a necessidade de manter o 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_27051998_movements-speech-hf_po.html
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discurso oficial para a realidade das novas comunidades e, com isso, distanciou-se da 

sua realidade e o discurso acabou perdendo parte de sua legitimidade e eficácia.  

Observamos essa realidade na Toca de Assis. Pe. Roberto era uma figura 

carismática bem próxima aos seus seguidores e ditava as normas para a convivência 

fraterna entre eles. Já o clero desestabilizou essa relação e estabeleceu novos códigos de 

conduta um pouco distantes do princípio da fraternidade. O atual arcebispo, Dom 

Airton, não tem a mesma proximidade com os toqueiros e eles, por sua vez, obedecem 

às novas regras, seguem as novas metas a serem atingidas, mas não deixam de 

relativizá-las. É uma submissão permeada pela disputa de autoridade, já que tanto o 

fundador – enquanto esteve à frente da fraternidade – quanto os clérigos, lutam para 

exercer maior poder sob os seus fiéis. 

São recorrentes as críticas quanto à autossuficiência desses grupos em relação às 

orientações da Igreja, a qual reforça a preservação da essência da “pregação oficial”. 

Enquanto Pe. Roberto comandava a Toca de Assis, pouco se falava sobre o bispo de 

Campinas. Sabia-se dele, mas sua atuação na rotina da fraternidade era extremamente 

diluída. O fundador era reconhecido por todos como a autoridade máxima, fato que 

gerou descontentamento da diocese, que receava a formação de um clero próprio à 

margem das orientações da Igreja (CARRANZA; MARIZ, 2009, p. 166), As autoras 

ainda completam que esse processo de burocratização é um caminho inexorável para 

que a fraternidade se perpetue no cenário religioso.  

Veremos a seguir quem são os leigos da Toca de Assis e como se dá efetivamente 

a participação deles na rotina diária das casas fraternas. A opção em colocar a etnografia 

com os toqueiros ao final deste trabalho se deu propositalmente. Foi levado em conta a 

trajetória do grupo, a figura emblemática do Pe. Roberto e o impacto causado pelo seu 

afastamento. Para tanto, faz-se necessário apresentar ao leitor o atual cenário da 

fraternidade, como as mudanças foram ressignificadas pelos toqueiros e por fim, os 

rumos que a fraternidade seguiu após a saída de muitos religiosos, e o seguimento pela 

rotinização e burocratização do carisma toqueiro.  

 

3.1 – O primeiro Cenáculo Mariano  

 

A Lumen Gentium apresenta em seus últimos dois capítulos uma minuciosa 

descrição do desenvolvimento escatológico da Igreja e do papel de Maria neste 

processo. O documento integra o mistério da mãe do Cristo ao mistério da Igreja 
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Católica e reforça o papel do cristão que sabe viver em seu contexto temporal os 

desígnios de Deus. Neste sentido, a figura de Maria pode ser associada ao papel do 

leigo, já que a instituição espera do mesmo o mesmo posicionamento tido pela mãe de 

Jesus, isto é, seguir uma vida pautada pelo ideal da fé que deve ser fortalecida pelo 

desejo de servir a Deus e aos homens. No documento é possível ler a seguinte 

passagem: 

 

Efectivamente, a Virgem Maria, que na anunciação do Anjo recebeu o Verbo 

no coração e no seio, e deu ao mundo a Vida, é reconhecida e honrada como 

verdadeira Mãe de Deus Redentor. Remida dum modo mais sublime, em 

atenção aos méritos de seu Filho, e unida a Ele por um vínculo estreito e 

indissolúvel, foi enriquecida com a excelsa missão e dignidade de Mãe de 

Deus Filho; é, por isso, filha predilecta do Pai e templo do Espírito Santo, e, 

por este insigne dom da graça, leva vantagem á todas as demais criaturas do 

céu e da terra. Está, porém, associada, na descendência de Adão, a todos os 

homens necessitados de salvação; melhor, «é verdadeiramente Mãe dos 

membros (de Cristo)..., porque cooperou com o seu amor para que na Igreja 

nascessem os fiéis, membros daquela cabeça» (173). É, por esta razão, 

saudada como membro eminente e inteiramente singular da Igreja, seu tipo e 

exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade; e a Igreja católica, ensinada pelo 

Espírito Santo, consagra-lhe, como a mãe amantíssima, filial afecto de 

piedade (§ 53. Disponível em 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/va

t-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html. Acesso dia 16 de junho de 

2013). 

 

No discurso de encerramento da terceira sessão do Concílio, o Papa Paulo VI 

afirmou que aquela era a primeira vez em que a figura de Maria Santíssima era 

posicionada como parte essencial da doutrina católica: “para a glória da Virgem e para o 

nosso conforto, proclamamos Maria Santíssima Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de 

Deus. (...) E queremos que, com este título suavíssimo, seja a Virgem doravante ainda 

mais honrada e invocada por todo o povo cristão”. Em anos posteriores, em 15 de março 

de 1980, o título foi acrescentado à Ladainha Lauretana, após a invocação “Mãe de 

Jesus Cristo” 
108

. 
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 A Ladainha Lauretana ou Ladainha da Santíssima Virgem foi composta ao final da Idade Média e 

guarda esse nome devido à aprovação do Papa Sixto V, no ano de 1587. Com tal aprovação, as demais 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
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A presença da Virgem Maria na Toca de Assis é muito significativa desde a sua 

fundação. Além dos religiosos e religiosas rezarem o santo terço diariamente, uma das 

atividades voltadas para os leigos da fraternidade é a realização do cenáculo mariano. O 

Ir. F. da C., quando perguntado sobre o cenáculo, disse que “embora todos os dias sejam 

dias de estar com a Santíssima Virgem mais perto de Nosso Senhor, os sábados são 

especiais, principalmente nos primeiros sábados, ainda mais neste mês de maio, mês de 

estarmos com Ela invocando sobre a Igreja o Espírito Santo”. Assim, é incentivado que 

pelo menos uma vez por mês seja realizado o cenáculo mariano com os leigos de cada 

casa fraterna.  

O nome cenáculo vem de uma inspiração bíblica, onde os apóstolos estariam 

reunidos no monte das Oliveiras em cenáculo com Nossa Senhora, onde teriam recebido 

a vinda do Espírito Santo (Ato dos apóstolos 1, 12-14; 2, 1-4). E o cenáculo como 

inspiração do Espírito Santo para evangelização e divulgação do amor mariano recebeu 

este nome pela inspiração histórica narrada na bíblia. A antropóloga Brenda Carranza 

(2005) aventa que na Igreja Católica, até meados do século XX e após o Concílio 

Vaticano II, os fiéis não tinham acesso direto a bíblia. Logo, isso fez com que a reza do 

rosário fosse durante séculos o centro da oração dos fiéis leigos: “expropriados do saber 

sistemático da teologia sacerdotal, fizeram dele uns dos principais meios de 

comunicação do Evangelho e seu alicerce devocional” (Carranza, 2005, p.118). 

O Movimento Sacerdotal Mariano, também conhecido como cenáculo mariano, 

iniciou-se em 8 de maio de 1972 quando o padre Stefano Gobbi participava de uma 

peregrinação em Fátima, cidade onde colocou-se a rezar pelos sacerdotes da Igreja 

Católica, principalmente por aqueles que se rebelaram contra a instituição. Segundo o 

livro “Nossa Senhora aos sacerdotes, seus filhos prediletos”, que é um forte instrumento 

para aprofundar na espiritualidade da Consagração ao Imaculado Coração de Maria, Pe. 

Gobbi, ao colocar-se em oração sentiu uma confiança extraordinária em Maria e revelou 

que Nossa Senhora “servindo-se dele, como de um humilde e pobre instrumento, 

acolherá todos os Sacerdotes que aceitarem o convite para se consagrarem ao seu 

Coração Imaculado, para permanecerem fortemente ligados ao Papa e à Igreja a ele 

unida e conduzirem os fiéis ao seguro refúgio de seu Coração Materno”. Sendo assim, 

foi fecundado em seu coração um desejo latente de formar com outros padres um grupo 

de oração consagrado ao Imaculado Coração de Maria e posteriormente difundir por 

                                                                                                                                               
ladainhas acabaram por ser suprimidas e alguns dos títulos que constam atualmente foram acrescentados 

solenemente à ladainha original por uma série de papas ao longo da história. 
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todas as partes do mundo esse momento de oração entre bispos, sacerdotes, religiosos, 

religiosas e leigos. 

Pe. Gobbi dedicou-se pessoalmente à difusão do movimento por todo o mundo e 

segundo as fontes estatísticas do livro citado anteriormente, até o final de 1990 ele já 

havia visitado por inúmeras vezes os cinco continentes, totalizando aproximadamente 

1.446 cenáculos distribuídos por todo mundo, como prova do seu empenho em tornar o 

movimento conhecido. Porém, Reginaldo Prandi (1998) salienta que, segundo a tradição 

católica, no sétimo domingo após a ressurreição do filho de Deus, o Espírito Santo 

desceu a terra e se fez presente entre os apóstolos, num local conhecido como cenáculo. 

Já a palavra “pentecostes” é derivada do grego e significa quinquagésimo, fazendo 

referência aos cinquenta dias depois da Páscoa, momento em que o Espírito Santo 

desceu sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Essa manifestação do Espírito aos apóstolos 

ocorreu no cenáculo, no dia de pentecostes e Prandi (1998) afirma que este é o motivo 

pelo qual a RCC realiza com frequência encontros neste mesmo período. Divergências a 

parte, ambas as categorizações do cenáculo mariano estruturam-se da mesma maneira e 

sugerem, por meio dos encontros de oração, que é preciso rezar com Maria. O ato de 

rezar o terço em fraternidade, partilhar com o próximo seus testemunhos pessoais, 

refletir sobre o evangelho do dia ou sobre algum texto das aparições de Maria promove 

não só o revigoramento da fé, mas a multiplicação da corrente devocional a Nossa 

Senhora.   

O cenáculo mariano sempre foi muito presente na história da Toca de Assis, 

contudo, depois da saída de Pe. Roberto, ele também foi suspenso sob a justificativa de 

que os irmãos e as irmãs precisavam reestruturar-se primeiramente. No entanto, apesar 

de ter continuado em muitas cidades onde a fraternidade tinha alguma missão, ao final 

do ano de 2012 os cenáculos voltaram à ativa, constituindo-se como uma atividade mais 

voltada aos leigos do que aos religiosos, já que na maioria das reuniões apenas alguns 

toqueiros participam. Quando comparados aos franciscanos, os toqueiros acabam sendo 

julgados como ilegítimos, devido a uma falta de “formação” sacerdotal. Entretanto, 

Silvia Fernandes salienta que no início do Movimento Carismático (RCC) era comum 

encontrar nos grupos um padre ou até mesmo uma religiosa. Atualmente esses mesmos 

grupos são liderados e organizados pelos próprios adeptos. Segundo a autora, “com a 

difusão do poder do Espírito Santo a todos nós, não só o Padre tem poder, mas todos 

que sejam batizados no Espírito” (Fernandes, 1996, p.113). 
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O cenáculo da casa fraterna das irmãs do Butantã estava suspenso há bastante 

tempo, porém, no começo de 2013 começou uma pequena mobilização para retornar o 

seu retorno. Durante o trabalho de campo combinei com uma interlocutora de 

passarmos o dia na casa das irmãs para acompanhar a vivência delas e ajudá-las nas 

atividades diárias. Contudo, o que eu não sabia era que exatamente no dia da visita ao 

local, em 06 de abril, seria o primeiro encontro dos leigos do Butantã após o processo 

de reestruturação da fraternidade. Ao chegarmos à casa fraterna, a guardiã da casa, Ir. 

F. salientou que tentou achar o nosso contato para fazer o convite, mas não o encontrou 

e disse que estava muito contente com a nossa presença.  

O cenáculo estava previsto para começar às 19 horas. Vários leigos que 

freqüentavam a casa fraterna foram convidados pelas religiosas para participar desse 

momento. Segundo a guardiã, a confirmação não foi positiva pela maioria e apenas 

alguns deles disseram que talvez fossem à reunião marcada. Idi, conhecida por muitos 

como a “coordenadora” dos leigos do Butantã (por conhecer a Toca de Assis há mais de 

15 anos), além de exercer a função de secretária regional da fraternidade, também havia 

marcado um compromisso para o dia e não pôde ir, logo, a sua ausência foi sentida 

pelas irmãs. Na ocasião, a casa estava um pouco vazia, pois algumas irmãs foram 

acompanhar as vocacionadas de São Paulo ao retiro anual, realizado na cidade de Cotia- 

SP.  

Mesmo com todos os empecilhos, o cenáculo iria acontecer naquela noite em 

questão. Quando já se aproximava das 18 horas, Liliane 
109

 chegou e trouxe consigo um 

violão para auxiliar no momento de adoração. Ficamos conversando e as irmãs 

contaram que aquela semana havia sido muito especial para todas, mas especialmente 

para as acolhidas Magali e Maria de Lourdes, pois ambas receberam o sacramento do 

batismo e da primeira comunhão. Segundo elas, o padre José Henrique 
110

 celebrou uma 

bonita missa em intenção das mesmas e que, desde então, elas passaram a transmitir 

alegria e distribuir sorrisos para todos. O ritual da primeira comunhão exige a presença 

                                                 
109

 Liliane é uma leiga de São Paulo que participa ativamente das atividades da casa fraterna do Butantã e 

foi uma importante interlocutora no trabalho. 
110

 O Pe. José Henrique do Carmo é pároco no Santuário São Judas Tadeu da Diocese de Guarulhos, mas 

é muito conhecido pelos toqueiros por estar sempre disponível a celebrar o ritual da Santa Missa nas casas 

fraternas da Toca de Assis. Pe. José Henrique é muito conhecido por difundir a Missa Tridentina ou 

Gregoriana, que é caracterizada entre outras características, pelo uso do latim – exceto na homilia – 

momentos de contemplação e o sacerdote se posiciona de costas para os fiéis. Dom Moacir Silva, atual 

arcebispo de Ribeirão Preto designou o Pe. José Henrique a celebrar no rito extraordinário romano. O 

sacerdote celebra semanalmente na casa fraterna do Butantã. 
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de padrinhos e foram escolhidos dois leigos que frequentavam a casa fraterna para 

apadrinhá-las.  

O cenáculo iniciou-se às 19h30. O público era formado por religiosas, acolhidas e 

três leigas. Apesar de acontecer na casa fraterna, apenas algumas acolhidas e cinco 

religiosas participaram. As outras estavam descansando ou exercendo alguma função 

noturna com as acolhidas que necessitavam de mais atenção. A reza do começou com a 

guardiã da casa, e todos respondiam e continuavam com as orações. Os cinco mistérios 

foram divididos entre as religiosas e algumas acolhidas. Entre cada mistério foi 

entoados cânticos que faziam referencia à Maria, como, por exemplo, a música 

“Cenáculo de Amor”, do cantor católico Walmir Alencar: “Reunidos aqui, num 

cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus 

queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo! Vinde 

por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima 

Esposa (...)”. Ao final do terço, a Ir. F. sugeriu a meditação da liturgia do dia juntamente 

com as demais irmãs. Como já passava das 18 horas, o evangelho lido foi o de domingo. 

De acordo com o calendário católico, tratava-se do 2º domingo da páscoa e a leitura 

definida era do livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Em tal texto é possível ler 

uma passagem muito conhecido pelos católicos, por se tratar do momento em que o 

apóstolo Tomé desconfia da ressurreição de Jesus Cristo: 

 

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo 

dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus 

entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja convosco”. Depois 

dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se 

alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 

convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio”..E, depois de ter 

dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. A quem 

perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, 

eles lhes serão retidos”.Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não 

estava com eles quando Jesus veio.
25

Os outros discípulos contaram-lhe 

depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos 

pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não 

puser a mão no seu lado, não acreditarei”. Oito dias depois, encontravam-se 

os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando 

fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja 

convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas 

mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas 

fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!”. 

Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que 

creram sem terem visto!”. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos 

discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para 

que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 

tenhais a vida em seu nome.  
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Depois da leitura, ficamos alguns instantes em silêncio e a Ir. A. iniciou uma 

reflexão sobre a passagem bíblica. Para ela, Deus premeditou a ausência de Tomé 

naquele momento e deixou o testemunho daquele homem como exemplo para que os 

futuros cristãos acreditem cegamente na proposta de vida deixada pelo filho de Deus. 

Interessante notar que o seu argumento é bastante racional e destoa das falas das outras 

irmãs. A Ir. A. está cursando o primeiro semestre de filosofia e relatou em outro 

momento que a experiência do curso poderia ser pensada por meio da metáfora de uma 

árvore em meio a uma tempestade, onde muitas folhas caem no chão, mas as que ficam 

são fortes e resistentes. Assim é a fé e os preceitos da Igreja Católica. De todo modo, o 

curso feito pela toqueira despertou-lhe um posicionamento crítico em relação à análise e 

ao entendimento do evangelho. Muito provavelmente era essa racionalização tão temida 

pelo Pe. Roberto e a sua incessante negação aos estudos formais.   

As reflexões das outras religiosas enfatizaram a figura bondosa de Cristo, que 

mesmo diante da incredulidade de Tomé não se rebelou contra ele, muito pelo contrário, 

aceitou o desafio proposto por Tomé e o convidou a tocar em suas feridas. E Jesus, por 

meio da incredulidade, deixou o modelo de atitude ideal de fé pautado no crer sem ver, 

já que felizes os que não viram e, no entanto, creram. Uma toqueira afirmou que 

atualmente Jesus está morto para muitas pessoas, porque essas não creem Nele. Apesar 

disso, tal evangelho pode ajudá-las a aproximar de Jesus, visto que até mesmo um dos 

seus discípulos não acreditou em sua ressurreição, precisando de uma prova real para 

mudar de opinião.  

Liliane tocou uma última música para finalizar o momento de oração. Com isso, o 

cenáculo foi encerrado com um cumprimento coletivo entre as pessoas presentes. 

Novamente as irmãs agradeceram a nossa presença e nos convidou para participar do 

próximo cenáculo, marcado para todos os primeiros sábados do mês. Certas que aquele 

seria o primeiro de muitos outros, a irmã pediu que o convite fosse feito a outras 

pessoas, a fim de difundir a devoção a Nossa Senhora por meio da Toca de Assis. Elas 

serviram um lanche para nós e ficamos conversando sobre o curso intitulado “Tecendo 

o Fio de Ouro”, oferecido pela Comunidade Shalom. Novamente ficou evidente a 

aproximação da Toca de Assis com outras comunidades da RCC, principalmente 

quando a guardiã disse que além de recomendar tal curso, indica e sempre faz cursos de 

formação na comunidade citada.  
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Na doutrina católica, a figura de Maria exerce um importante paradigma que 

reforça até os dias atuais a figura feminina no interior da instituição. Maria é a escolhida 

por Deus para ser mãe do salvador do mundo, segundo a cosmologia cristã. O seu 

exemplo é utilizado para fortalecer o papel secundário que a mulher exerce, mas ao 

mesmo tempo reafirmam “que a sabedoria feminina reside, justamente, em saber ser 

serva e humilde” (Campos e Caminha, 2009, p.268). Por outro lado, a exaltação da 

figura de Maria dentro da Toca de Assis nos apresenta um cenário onde a 

espiritualidade feminina é valorizada e o cenáculo se torna o lócus legítimo de atuação 

delas tanto na instituição, como na sociedade e na fraternidade. Ao passo que, não deixa 

de fortalecer a imagem da mulher (assim como Maria) fiel, obediente e seguidora das 

ordens da igreja e de Deus, exatamente a imagem que a Toca de Assis quer fortalecer 

entre as toqueiros e leigas da fraternidade. Acredito que tanto as toqueiras como as 

leigas ressignificam essa “submissão” e a transforma em certa superioridade, conforme 

vimos no papel de liderança nos cenáculos marianos.  

 

3.2 – O segundo Cenáculo Mariano 

 

No dia 4 de maio de 2013, fui convidada por Liliane para participar de mais um 

cenáculo da Toca de Assis. Em nossa conversa por telefone, ela salientou que o 

cenáculo desta vez aconteceria na casa de Idi 
111

, portanto, era melhor marcarmos o 

encontro na própria casa fraterna da Toca de Assis, para de lá seguirmos todas juntas. 

Cheguei à casa fraterna um pouco atrasada e estavam todas me esperando. Confesso 

que estranhei o fato de nenhuma acolhida estar pronta para nos acompanhar e obtive a 

justificativa que elas estavam cansadas. Apenas três religiosas foram ao cenáculo: Ir. M. 

C., Ir. G. e Ir. L. Como Liliane estava com tendinite no braço, perguntou a Ir. M. C (que 

conduziria a Kombi da fraternidade) se poderíamos ir com ela. A irmã prontamente 

concordou e fomos as cinco de Kombi em direção à casa de Idi, que não era muito 

distante. A dona da casa nos recebeu e me disse que estava alegre ao ver a minha 

presença ativa nos eventos da Toda de Assis.  

Inicialmente pensei que a escolha da casa de Idi para a realização do cenáculo 

ocorreu somente pelo fato dela ser uma leiga muito ativa na fraternidade. Além disso 

                                                 
111

 Leiga de São Paulo. Idi também exerce a função de secretária da Toca de Assis, no escritório 

localizado em São Paulo e cuida das finanças da região junto com a Central São José (Unidade 

Administrativa de Campinas/SP). 
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também imaginei que, assim como no primeiro encontro, o grupo seria restrito aos 

leigos e às religiosas da fraternidade. Idi mora nos fundos da casa de seu pai e, quando 

chegamos ao local, já estavam presentes aproximadamente 30 pessoas, que, segundo a 

dona da casa, eram vizinhos e amigos da paróquia que ela frequenta no bairro. Ao 

questionar essas pessoas se elas conheciam a Toca de Assis, muitas delas falaram que 

conheciam a instituição apenas de nome e que nunca haviam visitado uma casa 

fraterna. Sendo assim, tal constatação indica que escolha do local do cenáculo visava 

agregar participantes para apresentá-los ao carisma toqueiro. 

Logo no começo da reunião houve um embate para decidir quem conduziria o 

terço. Idi havia pedido uma amiga para ser a responsável, porém, em seguida, ela 

solicitou a uma das irmãs que promovesse a reza. A religiosa ressaltou que aquele era 

um momento de oração dos leigos e por isso seria mais interessante que algum deles 

exercesse tal função. Como ninguém se manifestou, a irmã conduziu o santo terço. 

Antes, Idi pediu à irmã que a cada começo do mistério fosse entoado algum refrão de 

músicas sobre o papel Maria, o que rememoraria alguns traços carismáticos. É 

importante destacar que tanto na RCC como em fraternidades como a Toca de Assis, as 

mulheres são reconhecidas como lideranças autênticas e atuantes no movimento laical.  

 

Usando a religião para desenvolver papéis extraordinários, as mulheres 

poderiam fortalecer-se não só em termos locais, mas com a criação de 

organizações mais amplas, baseadas em demandas e ansiedades 

essencialmente femininas. [...] A decisão feminina (essencialmente 

autônoma) de participar dos movimentos carismáticos e neopentecostais tem 

levado a um reconhecimento de sua autoridade moral, em face da 

comunidade de fiéis e da família [...] (Machado, 1996, p. 37).  

 

O espaço onde acontecia o cenáculo era pequeno para tantas pessoas e as cadeiras 

e bancos não eram suficientes para todos. Alguns ficaram em pé, outros dentro da sala, 

na escada, na cozinha, sentados no chão, enfim, em qualquer lugar disponível para rezar 

o terço. As irmãs da Toca de Assis levaram a imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima e a santa foi colocada em um altar preparado exclusivamente para ela. No 

mesmo altar tinha duas velas acesas e uma imagem de São Miguel Arcanjo. Sentei-me 

em um pequeno banco com a Ir. M. C e ficamos em um lugar privilegiado, pois como 

estávamos ao centro da roda criada ao redor da imagem de Nossa Senhora, consegui 

visualizar todo o local.  



188 

 

Já se passava das 19h30min e Idi falou que não esperaria mais a jovem que estava 

se aproximando da Toca de Assis desde o retiro para leigos (Lívia) e sua mãe, pois 

ficaria muito tarde. Assim, a irmã começou o terço cantando a música mais conhecida 

em cenáculos marianos, chamada “Cenáculo de Amor”. Após a canção, todos rezaram a 

primeira parte do terço composta pelo Credo, Pai Nosso, três Ave Marias e o Glória. A 

partir do primeiro mistério cada um que estava presente rezou uma Ave Maria e todos 

respondiam com a Santa Maria. No entremeio dos mistérios foram cantadas músicas 

marianas como “Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, 

Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem”, “Mãezinha do céu, 

eu não sei rezar. Eu só sei dizer quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. 

Mãezinha eu quero te ver lá no céu” ou “Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais 

forte a minha fé. E por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar. E sem 

perceber, me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar. Pra Vigem de Nazaré. 

Menina que Deus amou e escolheu. Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o 

povo inteiro elegeu. Senhora e Mãe do Céu”. Todas as músicas escolhidas são bem 

antigas e a maioria dos presentes recordava a letra de cor, cantando em um único coro. 

O cenáculo foi conduzido de acordo com as regras propostas por Pe. Gobbi em 

seu livro sobre o Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano. Assim, além da 

jaculatória “Ó Meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 

todas para o Céu, socorrei principalmente àquelas que mais precisarem”, foi acrescida 

a jaculatória “Seja amado e adorado a todo o momento, Jesus no Santíssimo 

Sacramento”. Ao final do terço ainda houve o “Ato de Consagração ao Imaculado 

Coração de Maria” rezado para os religiosos e fiéis que aderiram ao Movimento 

Sacerdotal Mariano. Desta consagração é importante destacar a seguinte passagem: 

 

Prometemo-Vos, ainda,/ mantermo-nos unido ao Santo Padre,/ à Hierarquia e 

aos nossos Sacerdotes,/ de modo a opormos uma barreira/ à onda de 

contestação do Magistério,/ que ameaça a Igreja até os fundamentos. (...) 

Conscientes de que o ateísmo/ fez naufragar na fé grande número de fiéis, / 

de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus,/ de que o mal e o 

pecado inundam cada vez mais o mundo,/ ousamos levantar confiantes os 

nossos olhares para Vós,/ Mãe de Jesus e Mãe Nossa,/ misericordiosa e 

poderosa,/ e ainda hoje invocar,/ e esperar de Vós,/ a salvação para todos os 

vossos filhos,/ ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria (Folheto 

Como se faz o Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano). 
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Esta consagração remete profundamente ao momento que a Toca de Assis está 

vivendo de “união” à hierarquia da Igreja, opondo-se a barreira (vide Pe. Roberto) que 

ameaçava os fundamentos da Santa Sé. Para reflexão, foi escolhida uma leitura aleatória 

do livro “Nossa Senhora aos Sacerdotes, seus Filhos Prediletos”. Idi explicou que o 

livro é uma coletânea que aborda as várias aparições de Maria ao redor do mundo. E em 

cada situação em que ela apareceu, foi deixada uma mensagem, as quais foram 

copiladas neste livro e muito usadas atualmente para as reflexões nos cenáculos 

marianos. A mensagem do dia foi a seguinte: 

 

05 de julho de 1985, San Marino, Exercícios espirituais, primeira sexta-feira 

do mês. Mensagem dada de viva voz ao término da procissão vespertina. Os 

instrumentos de minha paz. Meus filhos prediletos, como foi do meu agrado a 

homenagem de meus filhos que me tributastes, nesta tarde e concluindo uma 

semana em que estivesses reunidos aqui no refúgio precioso do meu coração 

imaculado. Jamais como nestes tempos o meu coração imaculado é refúgio 

para cada um de vós e estrada segura que vós levais a Deus. Tudo que 

predisse em Fátima, minha filha Irmã Lúcia, torna-se hoje realidade. A 

humanidade e a Igreja precisa muito desse refúgio materno e imaculado, pois 

todos vocês estão incluídos no meu tempo doloroso, por mim predito e todas 

as coisas vão para o seu doloroso e sangrento cumprimento, por isso ainda 

vos desejei neste monte, exercícios espirituais tão extraordinários em graças. 

Estes exercícios têm grande e particular importância e só mais tarde 

compreendereis. Nestes dias vos formais na oração. Eu vos ensinei a rezar e a 

rezar bem, comigo, neste tipo de prece que brota do coração, da alma, da 

vontade e da mente, devendo sentir e perceber a realidade evocada na minha 

prece. Vossa mãe celeste vos deseja formar cada vez mais neste tipo de 

oração do coração para que essa prece seja o caminho que vos leve para paz 

do coração. Reuni sempre e cada vez mais as almas em cenáculos de orações 

intensas, profundas, afim que eu vos possa dar a paz no coração. Quando a 

paz se afasta dos homens, das famílias, das nações e da humanidade, o sinal 

do triunfo maternal é a paz, que desde já quero levar ao coração de todos os 

meus filhos que se consagram ao meu Coração Imaculado. Por isso, peço 

ainda para continuardes nos cenáculos de oração, porque com a graça que 

jorra no meu coração e vos conduz a plenitude de amor ao meu filho Jesus. 

Eu quero dar aos meus filhos hoje o dom precioso da paz nos corações. Sou 

vossa eterna mãe que conduz a Jesus e vos levo a paz (Nossa Senhora aos 

Sacerdotes, seus Filhos Prediletos). 
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Após a leitura, Idi abriu a reflexão para os demais presentes, que refletiram ou 

apenas deram algum testemunho pessoal. Eu destacaria algumas falas, pois elas nos 

ajudam a perceber a situação da Toca de Assis no momento. A primeira delas foi de 

uma senhora: 

 

O que foi lido hoje é bem mais forte do que imaginamos e está ligado a uma 

disputa e uma sede de poder. Muitas vezes nós não olhamos nem para nós 

mesmos para perceber o quanto tempos sede de poder. E até dentro da igreja 

temos uma briga de poder e as pessoas acabam se dividindo pela sede de 

poder e acaba dividindo a própria igreja. Cada vez mais surgem novas 

igrejas, porque as pessoas querem fazer o evangelho segundo o que ela 

entende e pela sede de poder. E esse é o maior causador do afastamento da 

igreja do Imaculado Coração de Maria, e o que a mãe quer é a união. Quando 

se intercede para sacerdote, você começa quebrar sua sede de poder.  

 

Idi complementou: 

 

Quando eu comecei a ler eu até olhei para Andreia porque em nossos 

encontros que fazemos na casa dos irmãos da Toca a Andreia sempre insistia 

para rezarmos o terço porque Nossa Senhora estava pedindo para rezarmos o 

terço, e nós fomos deixando e deixando. Até rezávamos o terço, mas não 

fazíamos o cenáculo. Aí a Shirlei mandou um e-mail perguntando se poderia 

ser na minha casa e eu disse que sim. E de repente, um cutucando o outro nós 

fazemos, porque Nossa Senhora pede que a gente se uma na oração. Ela pede 

a união com a igreja, porque nós não podemos caminhar sozinhos, nós temos 

que caminhar com a Igreja. Sem a Igreja ninguém se salva e não importa 

quem é o sacerdote, se a igreja é cheia ou vazia, a gente só consegue a 

salvação através da igreja. É o poder das chaves da Igreja Católica. E temos 

que rezar pela igreja, pelos sacerdotes e principalmente por nós, na unidade 

da oração.   

 

Por fim, a Ir. M. C revelou que a parte lida sobre os exercícios espirituais de Santo 

Inácio de Loyola lhe chamou a atenção: 

 

Os exercícios de Santo Inácio são em cima da palavra de Deus, e na 

mensagem lida Nossa Senhora fala que eles estavam unidos em uma semana 

de exercícios espirituais. E Santo Inácio propõe esses exercícios de você 
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meditar a palavra, mas não só como muitas vezes nós fazemos, ou seja, só 

lendo e fazendo uma análise exterior. Ele propõe que esses exercícios 

espirituais sejam para melhorar o nosso interior, ou seja, deixar que a palavra 

de Deus transforme você. Mas é tentar ouvir de Deus, silenciar, meditar, 

escutar e internalizar o que Deus tem a falar. E Nossa Senhora fala que isso 

leva a paz verdadeira e interessante que o evangelho de amanhã diz 

exatamente isso. Deus nos dá a paz e não é a paz que o mundo oferece, mas a 

sua paz. E essa paz é muitas vezes alcançada pelas mãos da mãe. 

 

As três falas remetem ao momento que a Toca de Assis está passando: o 

afastamento do fundador com o argumento de que o mesmo não estava agindo de 

acordo com as normas estabelecidas pela Santa Sé; o movimento de reestruturação e 

adaptação das casas fraternas e dos religiosos as novas diretrizes, e por fim, o triunfo da 

igreja como uma, santa, católica e apostólica na busca do constante aperfeiçoamento e 

amadurecimento espiritual, afastando de seu meio aquele que não comunga do mesmo 

propósito. A primeira fala, por exemplo, pode ser relacionada ao afastamento do Pe. 

Roberto. Como vimos anteriormente, muitos ex-toqueiros o acusam de herege e de 

abuso de autoridade, argumentando que ele induzia os jovens a fazerem determinadas 

“penitências” que ele mesmo não fazia.  

Ao final do momento de reflexão, a dona da casa convidou todos para tomarem 

um lanche. Em tal ocasião houve um momento de interação entre os presentes, logo, 

aproveitei o momento para conversar com a Ir. G., uma das religiosas da casa que eu 

não tinha muito contato até então. Ela morou muitos anos na missão de Teresina e lá 

conheceu Nildes e suas irmãs, mas depois se mudou para a missão de Brasília e agora 

está em São Paulo. A irmã é muito pequena e chama a atenção por aparentar ser menor 

de idade. No momento em que conversávamos, uma moça perguntou-lhe quantos anos 

ela tinha. De acordo com a religiosa, a sua aparência jovial resultava de uma constante 

adoração ao Senhor Jesus, pois, para ela, Ele era a melhor fonte de juventude. A Ir. G. 

também relatou estar muito satisfeita com o curso “tecendo o fio de ouro”. Era a 

segunda vez que ela fazia o curso, porém, a primeira oportunidade foi interrompida por 

alguns problemas, impossibilitando-a de finalizá-lo. Contudo, ela foi categórica em 

dizer que desta vez não abre mão de fazê-lo por completo e que já estava colhendo bons 

frutos do curso. O papo não tardou para se encerrar, pois já era tarde e precisávamos ir 

embora.  
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Em palavras conclusivas, termino este tópico com a fala da  Ministra Geral das 

Filhas da Pobreza sobre a importância dos cenáculos: 

 

Uma coisa muito importante que Dom Rafael falou e eu não havia comentado 

com ele sobre isso, foi sobre o encontro mensal. Eu já havia falado com a 

Irmã Maria da Glória em nossas últimas reuniões sobre essa realidade de 

proporcionar junto com vocês em cada cidade. Seja encontros de uma tarde 

ou apenas umas horas da noite para partilha de experiências, partilhas, 

adoração, formação, um momento de convivência entre os leigos. E o bispo 

sem saber desse nosso desejo comentou e para mim isso soa como a voz de 

Deus se concretizando por meio da voz da Igreja, e é o caminho para 

podermos atingir a todos porque não adianta ficar propondo coisas 

gigantescas e frustrar a todos e dar murro em ponta de faca. Então isso seria 

algo possível e vai ser preciso a ajuda dos guardiões e guardiãs de cada casa, 

já que eles possuem uma proximidade maior com os leigos de cada região e 

integrar essa realidade. Nós teríamos essa responsabilidade e pensaríamos 

temas comuns, para não ficar uma coisa muito solta. Agora nós temos que 

continuar também com os grupos de cenáculos com a imagem de Nossa 

Senhora peregrina e nós vamos tentar estruturá-lo melhor, mas por ora ele 

continua como está. Criaram-se muitas dúvidas com essas mudanças da Toca, 

mas o cenáculo continua e vocês leigos vão seguindo as instruções dos 

irmãos, e a única coisa que gostaríamos de salientar é justamente a 

perseverança junto com Nossa Senhora e o grupo para permanecermos fortes. 

O cenáculo é um selo da nossa fraternidade e é uma maneira de participação 

muito bela dos leigos nela, inclusive nessa nova estrutura que nós 

organizamos, o cenáculo entra com um viés missionário para os leigos. A 

idéia é crescer e dilatar esse cenáculo da Toca, que envolve tantos os leigos 

como os religiosos e nós pedimos para perseverarmos de maneira tranquila e 

de pé no chão, mas também de maneira ativa e perseverante junto a Nossa 

Senhora. Depois nós juntamos com o Irmão Lourenço e com a Irmã Maria da 

Glória para definir algumas questões e posteriormente repassar para vocês.  

 

Portanto, como disse a religiosa, o cenáculo é um elo entre a fraternidade e os 

leigos que compartilham do mesmo carisma que os religiosos e religiosas da Toca de 

Assis. Em meio a tantas mudanças, algumas normas preestabelecidas anteriormente 

permanecem ativas e vigentes, apesar da ausência daquele que as estabeleceu.   

Enfim, é importante salientar que apesar de considerarmos a Igreja Católica um 

organismo bastante hierárquico e centralizador, a figura de Maria fortaleceu o 
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movimento laical em seu interior. As leigas da Toca de Assis “fazem uso das 

bricolagens para manipular e modificar as práticas que não fabricaram, formando, com 

isso, uma produção secundária a partir da utilização cotidiana dessas mesmas práticas” 

(Campos e Caminha, 2009, p.286). 

 

3.3 – O segundo retiro para leigos da Toca de Assis 

 

As observações que seguem são baseadas na observação direta de dois eventos de 

interação entre os leigos e os religiosos da Toca de Assis. Anualmente é organizado um 

retiro de leigos que tem como objetivo principal promover a “formação” dos mesmos no 

que tange ao carisma e a sua vivência. Neste momento de reestruturação, os eventos 

ganharam um novo viés, cuja intenção é propagar os “novos” caminhos que a 

fraternidade tomou após o afastamento do fundador. Assim, veremos que o cenário de 

observação etnográfica descrito adiante traz algumas peculiaridades, principalmente 

para pensarmos essa nova Toca de Assis. Ambos os eventos foram promovidos com o 

fundamento de explicar aos leigos como a fraternidade seguiu o seu caminho sem o Pe. 

Roberto.  

Mas antes de adentrarmos nos dois eventos, é imprescindível contextualizar quem 

é o leigo da Toca de Assis, como a instituição os categoriza e o que eles relatam sobre a 

experiência do carisma toqueiro. Em uma publicação especial da Revista Toca de Assis 

é possível ler uma breve e didática explicação de quem são e o que fazem os leigos da 

fraternidade. A matéria diz salienta que os leigos colaboram ativamente no chamado 

“apostolado” de dois Institutos de Vida Consagrada:  

 

A Fraternidade Toca de Assis (os leigos) colaboram no apostolado dos dois 

Institutos de Vida Consagrada. Seus membros participam do Espírito desses 

Institutos, tendem à perfeição cristã e levam vida apostólica sob a alta direção 

dos Institutos (cf. cân. 303). 

 

As Filhas em comunhão com os Filhos da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento ajudarão aos membros da Fraternidade com especial cuidado, a 

fim de se impregnarem do genuíno espírito da nossa família religiosa 

(cf.cân.677
§ 
2) (Revista Toca de Assis, edição especial 2012, p. 08). 
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A rotina dos leigos da Toca de Assis relaciona-se ao voluntariado nas casas 

fraternas, seja ajudando no cuidado com os acolhidos ou nas tarefas da casa. Com uma 

rotina intensa de oração e trabalho, é recorrente ouvir os religiosos alegarem que sem a 

constante ajuda dos leigos, eles não concluiriam todas as atividades. Quanto maior o 

tempo de aproximação com a fraternidade, maior é abertura e concessão dada a eles 

pelo guardião. Com o tempo os leigos passam a participar de tudo e tem acesso a todos 

os setores da casa e da rotina diária dos religiosos. Após a saída de Pe. Roberto, o modo 

de ver o leigo por parte da Toca de Assis também teve algumas mudanças, as quais se 

pautaram nas propostas do Concílio Vaticano II. Na Exortação Apostólica Christifideles 

laici de João Paulo II há uma passagem que relata aspectos que dizem respeito à vida 

social e à vida laical.  

 

Em especial podem recordar-se duas tentações, de que nem sempre souberam 

desviar-se: a tentação de mostrar um exclusivo interesse pelos serviços e 

tarefas eclesiais, por forma a chegarem frequentemente a uma prática 

abdicação das suas responsabilidades específicas no mundo profissional, 

social, econômico, cultural e político; e a tentação de legitimar a indevida 

separação entre a fé e a vida, entre a aceitação do Evangelho e a ação 

concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas (Christifideles 

Laici, § 2). 

 

No mesmo documento há uma conceituação do que a Igreja Católica entende por 

leigos:  

 

Por leigos — assim os descreve a Constituição Lumen gentium — entendem 

se aqui todos os cristãos que não são membros da sagrada Ordem ou do 

estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em 

Cristo pelo batismo, constituídos em Povo de Deus e tornados participantes, 

a seu modo, do múnus sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem pela 

parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão 

(Christifideles Laici, § 9). 

 

Voltando a etnografia dos dois retiros, destaco que eventos como esses são de 

suma importância para fortalecer a sociabilidade entre religiosos e leigos, já que a 

maioria deles fica centrados em seu circuito local e não conseguem estabelecer contato 

com outros correligionários. As atividades oferecidas aos leigos são: cenáculo mariano; 
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pastorais de rua; voluntariado nas casas; adorações e missas semanais nas casas 

fraternas. Essas pessoas vivem no dia a dia a espiritualidade e o carisma pregado pela 

Toca de Assis e a levam para o seu convívio social. 
 

O primeiro retiro que participei foi no ano de 2012 em Campinas e tinha como 

tema central a santidade 
112

. Tudo começou quando iniciei uma busca incessante por 

novas informações sobre a Toca de Assis através da internet. Ao acessar o site da 

fraternidade, observei significativas mudanças em seu layout e uma divisão por 

segmentos. Através desse emaranhado de novidades encontrei o “Blog dos leigos da 

Toca” e nele havia um convite para o retiro que aconteceria no próximo final de 

semana. O folheto indicava dois religiosos responsáveis pela realização da inscrição. 

Imediatamente entrei em contato com o Ir. L. para saber maiores informações sobre o 

retiro, sua localização, e o valor da inscrição. Expliquei para ele que não conhecia muito 

bem a cidade de Campinas, logo, o religioso me ofereceu duas alternativas: a primeira 

era chegar a Campinas por volta das 20h e ele me buscaria na rodoviária com sentido ao 

lugar do retiro; ou eu viria mais cedo para Campinas, me deslocaria sozinha até a Casa 

Mãe e lá eu o esperaria até um horário combinado. Optei pela segunda opção. Saí de 

São Paulo por volta das 14h e cheguei a Campinas às 15h30min, ficando nas 

dependências da casa até às 19h. 

Fui muito bem recebida por Pe. Rogério. Ele disse que veio me buscar e que 

ficaríamos na casa até mais tarde, pois celebraria uma missa na capela às 18h e logo em 

seguida nos encaminharíamos para o local do retiro. Neste momento inicial eu conheci 

alguns toqueiros. O sacerdote também solicitou a outro irmão que me apresentasse a 

casa enquanto ele se preparava. O que me chamou atenção naquele instante foi o 

tamanho e a estrutura da casa, a qual se localizava próximo à rodoviária, no centro da 

cidade.  

Na parte inferior fica uma cozinha, uma grande área externa que serve como 

refeitório e uma sala de reunião, além quartos para os acolhidos de rua. Já na parte 

superior há uma capela que se destaca pela imponência de detalhes: o altar é todo em 

madeira e as paredes possuem belíssimos trabalhos em gesso e pinturas. 

Enquanto esperava o começo da missa, aproveitei a oportunidade para conversar 

com o toqueiro que me apresentava a casa. Ele me disse que era de uma cidade 

chamada Senador Pompeu, no Ceará, e que residia na casa há quase sete anos. Segundo 
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 O retiro foi realizado na Casa de Retiros Éremom – Rua Vandemar César da Silveira n° 155, Vila 

D’ars, Campinas, São Paulo, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2012. 
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seu relato, a maneira como conheceu a fraternidade foi muito peculiar. Se assumindo 

como um jovem transgressor de regras, todos os seus interesses juvenis eram voltados 

para movimentos que considerava de contestação. Gostava muito de ouvir punk rock, 

estilo musical conhecido abordar temas que versam sobre idéias revolucionárias e 

problemas políticos e sociais. O jovem enfatizou que também participava de 

movimentos estudantis vinculados a UJS (União da Juventude Socialista). Com o 

andamento da conversa ele confessou que seu grande interesse era prestar vestibular 

para História, Literatura ou Filosofia. A sua primeira escolha se dava por gostar muito 

da história das religiões, em especial a história de São Francisco de Assis. O seu 

segundo interesse foi justificado pelo apreço em escrever poemas, e por fim, a filosofia 

seria o curso que mais se aproximaria da sua vivência como religioso, já que para ele 

era importante entender melhor sobre os grandes pensadores que escolheram o mesmo 

caminho que ele.  

Em poucos minutos de conversa foi possível perceber que o religioso era um 

ávido leitor. Em dado momento ele revelou a sua última leitura, a qual era sobre um 

livro de exorcismo, e também, sobre seu respeito e admiração com a religião Rastáfari. 

Segundo ele, Jah é uma abreviação de Jeová e que, assim como os católicos, ambos 

acreditavam em um senhor comum. O interlocutor enfatizou a importância de Bob 

Marley como grande divulgador dessa religião, do uso medicinal da erva Cannabis 

Sativa para elevação da alma ao divino e da sacralidade do dreadlocks como expressão 

da fé no corpo. Depois de muito ouvi-lo, questionei se a fraternidade impedia o ingresso 

dos religiosos em cursos superiores. Ele disse que era permitido apenas cursos 

relacionados ao cotidiano deles. Ao final da conversa, Pe. Rogério nos chamou para 

participar da missa. 

A celebração eucarística começou às 18h e estavam presentes na capela apenas 

um toqueiro e eu. O ritual foi bem sucinto e ao final aguardei o sacerdote na parte 

inferior da casa para irmos até o lugar onde aconteceria o retiro. Saímos da Casa Mãe 

por às 19h30min e no caminho aproveitei para perguntar algumas coisas, como, por 

exemplo, sobre a sua ordenação e sobre assuntos relacionados à Toca de Assis. Ele me 

disse que era o único sacerdote ordenado a partir do carisma da fraternidade. Antes dele, 

ordenaria o Ir. Alegria, entretanto, ele faleceu sem concretizar o seu maior sonho.  

Ao chegar ao local do retiro, fui encaminhada para uma sala onde duas toqueiras 

faziam as inscrições. Feita a minha apresentação, logo recebi uma ficha de inscrição que 

solicitava informações como endereço, estado civil, telefone para contato, e-mail e 
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nome da casa da fraternidade que visitava. Após o preenchimento e pagamento da taxa 

de inscrição no valor de R$ 50,00, fui questionada se estava sozinha. Respondi 

positivamente e elas me disseram a seguinte frase: “não estará sozinha a partir de agora, 

pois estaremos todas juntas”. Essa situação foi “boa para pensar” o caráter fraterno da 

Toca de Assis. Em várias situações de campo era recorrente observar tanto toqueiros e 

leigos sempre em grupos. As pessoas expandiam as suas respectivas redes de 

sociabilidade de acordo com a participação em atividades promovidas pela fraternidade.  

Uma toqueira me acompanhou até o quarto onde eu ficaria hospedada durante os 

próximos três dias. Percebi que o lugar era muito grande e bem estruturado, e quando 

questionei tamanha estrutura, a religiosa afirmou que aquele espaço é uma propriedade 

da Arquidiocese de Campinas destinado exclusivamente a encontros e retiros 

espirituais. Havia três grandes quartos, sendo dois masculinos e um feminino, com 

banheiro privativo dentro de cada um. Na área externa havia um jardim, um refeitório 

com inúmeras mesas e uma grande capela ao lado.  

Após conhecer a estrutura física da casa de retiro, fui convidada a jantar. Em tal 

ocasião interagi com duas toqueiras e uma moça. Por meio de uma conversa 

despretensiosa descobri que uma delas era aspirante a toqueira, e a outra entregaria os 

votos ainda naquele ano. A terceira moça da mesa se chamava Marlysse, tinha 30 anos 

de idade e era proveniente da cidade de Iúna, no Espirito Santo. 

Após o jantar fomos para a capela, onde Dom Rafael daria as boas vindas e 

adiantaria alguns tópicos que seriam abordados nos dois dias de palestras. Dom Rafael é 

um dos assessores eclesiais do Instituto de Vida Consagrada Filhos e Filhas da Pobreza 

do Santíssimo Sacramento. Com a idade avançada, o religioso tem uma longa trajetória 

dentro da Igreja Católica. Atualmente é bispo emérito de Nova Friburgo/RJ, mas 

também é formado em Direito Civil pela Universidade de Salamanca e em Direito 

Canônico pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino de Roma, além de ter 

mais de 25 livros publicados. Em sua primeira fala aos leigos da Toca de Assis foi 

possível perceber certa familiaridade com aquelas pessoas. Mesmo possuindo status na 

instituição, o bispo usava de uma linguagem acessível e criava situações de bastante 

proximidade entre os presentes. Assim como o fundador, ele possuía um viés 

carismático bem aguçado, o que despertava a atenção e a admiração dos toqueiros e dos 

leigos. Poderia até ousar em dizer que, naquele momento, a figura de Dom Rafael 

ocultava a de Pe. Roberto. Após o seu afastamento, aquele foi o primeiro momento de 
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encontro entre os leigos da fraternidade, portanto, já era de se esperar um clima 

desconfortável e questionador. 

No dia seguinte, às 6h30min da manhã tocou um sino para despertar todos os 

presentes. Se na sexta-feira apenas alguns participantes estavam no local, no decorrer do 

sábado chegaram inúmeros leigos no retiro. As atividades programadas preenchiam 

todo o dia e logo todos começaram a se preparar para a primeira delas, a qual ocorreria 

na capela. Tudo começou com a Santa Missa presidida por Dom Rafael, acompanhado 

por dois toqueiros que exerceram a função de cerimoniários 
113

. Notava-se no decorrer 

da missa certa falta de conhecimento da simbologia litúrgica por parte dos toqueiros. 

Foram vários desencontros durante a celebração, mas a mais chamativa delas se deu ao 

final da primeira missa. Antes, é importante salientar que as funções para aqueles que 

participam ativamente do ritual são claramente definidas e as normas litúrgicas 

asseveram que fica a cargo do cerimoniário por e depor as insígnias episcopais 
114

, 

assim como organizar a celebração. Quando a missa é presidida pelo bispo, alguns 

cuidados extras devem ser levados em conta, principalmente porque a tradição católica 

exige uma performance particular do seu episcopado, além do uso de alguns parâmetros 

extras. A mitra, por exemplo, não pode ser usada em momentos de oração (em 

decorrência do preceito apostólico que não permite a cabeça descoberta em sinal de 

reverência ao Deus que está acima dele). Todavia, é usada em momentos como a 

homilia e a benção solene.  

Um dos toqueiros que exercia o papel de mitrífero 
115

, ao final da missa foi em 

direção a saída com a mitra em mãos e se posicionou em frente do altar. O bispo, que 

precisava se paramentar com o solidéu abaixo da mitra e o báculo em mãos (para fazer 

a procissão final), percebeu o erro de seu cerimoniário. Esperava-se que ele retornasse 

ao altar e paramentasse o bispo corretamente, para posteriormente se posicionarem em 

direção à porta. Geralmente, o mitrífero e o cerimoniário se posicionam atrás do bispo 

na procissão de saída, configurando outro erro cometido. Entretanto, a situação foi 

rapidamente percebida por todos e o jovem toqueiro demorou alguns minutos para 

detectar a sua falha e corrigi-la.  
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 É O responsável pela organização das celebrações litúrgicas da Igreja Católica. 
114

 Segundo o Cerimonial dos Bispos, livro que aborda a liturgia episcopal nos mais distintos aspectos, 

“as insígnias episcopais compreendem objetos que simbolizam o poder, a jurisdição, a prudência, o amor 

e a fidelidade do bispo à Igreja e àqueles que lhe foram confiados. São insígnias pontificais: mitra, 

báculo, anel, cruz peitoral e pálio (p. 57)”. 
115

 Mitrífero é a pessoa encarregada de zelar a mitra durante a celebração em que o bispo se faz presente. 
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Não é objetivo tentar corroborar esse argumento com apenas um caso isolado, 

mas a situação pode ser relacionada com a falta de certos “conhecimentos” dos 

religiosos do Instituto Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento com os 

dogmas católicos. Vimos anteriormente que Dom Albano ressaltava a importância dos 

toqueiros saírem das ruas e estudarem sobre a instituição em que eles estão inseridos. 

Conjectura-se a partir do fato descrito que a preparação para se tornar religioso pautava-

se apenas no cuidado aos pobres e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Questões 

voltadas para o catecismo da Igreja Católica ou até mesmo formações mais 

aprofundadas sobre o carisma que eles seguiam ficavam de lado na formação proposta 

por Pe. Roberto.  

Após a missa aconteceu uma palestra com Dom Rafael. Sua primeira fala abordou 

questões relacionadas ao que ele chamou de “sentido da vida”. Para ele, o homem está 

em uma constante busca de felicidade: “se queres ser feliz, seja santo. Se queres ser 

muito feliz, seja muito santo. Se queres ser absolutamente felizes, lute absolutamente 

para seres santos”. Todo o seu argumento foi centrado no fato da felicidade estar 

diretamente relacionada com a adesão de cada um à vida religiosa e aos preceitos 

sagrados. Ao final, a Ministra Geral das Filhas da Pobreza tomou a palavra e anunciou 

o “deserto”. Para o carisma toqueiro, esse “deserto” significa “só com só”, ou seja, 

permanecer alguns instantes sozinho com Deus para refletir sobre as palavras proferidas 

pelo Bispo. No momento do “deserto” encaminhei-me para a área externa da capela e 

observei a movimentação das pessoas. Notei que cada uma se isolou em um lugar do 

jardim da casa de retiro, permanecendo com expressões apáticas até o toque do sino que 

indicava o início de uma nova palestra. Não foram todos os presentes na primeira 

palestra que seguiram a determinação da ministra e alguns deles foram jocosamente 

repreendidos.  

A segunda palestra iniciou-se por volta das 11h, tendo como temática o “amor”. 

Dom Rafael explicou didaticamente que sua referencia não é localizada somente no 

amor de Deus para com seus filhos, mas no amor que cada pessoa tem por si mesma que 

as impede de tomar determinadas atitudes na vida. Com isso, ele se referia ao amor 

próprio e ao orgulho. Notei que essa foi a primeira voltada para um chamado às 

vocações religiosas. Frases de efeito foram ditas, como “o excesso de amor próprio e o 

escasso amor de Deus são os dois fatores que nos afastam de Deus”; “o amor imaturo 

falou: eu te amo porque tu me fazes feliz. O amor maduro disse: eu sou feliz porque eu 

te amo” e “que sejamos tapetes para que os outros pisem macios”. Enfim, é nítido o tom 
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apelativo da fala do bispo para tocar os corações e arrebatar mais vidas para a vida 

religiosa. Principalmente a vida religiosa da Toca de Assis, onde o seu carisma é 

baseado no cuidado ao próximo e na entrega a Deus.  

Em uma breve conversa com uma jovem, ela contou o seu anseio em tornar-se 

uma toqueira. Ela já conhecia e servia a Toca de Assis como leiga há quase dez anos, 

mas, segundo a mesma, essa constante inquietação rondava a sua vida há muito tempo e 

a justificativa para a procrastinação do sim era a ausência do que ela chamou de 

“verdadeiro chamado à vocação para sua vida”. O seu caso não era exceção, percebi que 

muitos jovens que assumiam a categoria de leigo ou já foram religiosos do instituto ou 

alimentavam o desejo de um dia fazer parte da fraternidade.  

Como o intervalo entre o almoço e a próxima palestra era longo, aproveitei e 

incitei algumas meninas a contarem sobre suas experiências com a Toca de Assis, como 

elas conheceram a fraternidade, enfim, para que partilhassem um pouco das suas 

histórias de vida. Débora foi a primeira a falar e de início notei sua fala um pouco 

reservada, mas com o passar do tempo contou detalhes bem pessoais da sua trajetória 

até ali. Ela conheceu a fraternidade em um encontro de músicas católicas em agosto de 

2008, que se chamava Hallel 
116

. Para ela, o carisma e a alegria que aquelas pessoas 

vivenciavam todos os dias foi o que mais chamou a sua atenção. Como é natural de 

Campinas, os toqueiros, além de fazer parte do cenário citadino, também faziam parte 

indiretamente da vida dela.  

De acordo com seu relato, a insatisfação com o rumo que sua vida levava e a sede 

pela felicidade avistada nos toqueiros fez com que ela procurasse a Toca de Assis para 

iniciar o processo de adesão à fraternidade. Em um passado não tão distante, o período 

de vocacionado era muito curto e em menos de três meses os interessados já podiam 

morar em uma casa da fraternidade. Durante os três meses ela fez o acompanhamento 

externo com a irmã responsável pelas vocações e, ao final desse período, foi convidada 

a participar de um retiro para vocacionados. Esse tipo de evento é chamado de retiro de 

envio e une jovens vocacionados de todo o Brasil para escolher os novos toqueiros. 

Todos eles vão para esse retiro sabendo da possibilidade de seguir imediatamente para 

uma missão da fraternidade, caso fossem acolhidos.  
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 O Hallel é um evento católico em rede que acontece em várias cidades do Brasil e do mundo. A 

primeira edição do evento foi no final da década de 80 em Franca/SP e pautava-se nos preceitos de 

adoração da Renovação Carismática Católica, por isso, muitas bancas católicas eram convidadas para 

apresentar no palco do evento. Além de bandas, momentos de evangelização com testemunhos de jovens 

de outras comunidades carismáticas fazem parte da programação.  
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Ao prosseguir com seu relato, afirmou que foi uma emoção muito grande quando, 

ao final do retiro, a ministra geral chamou todos aqueles que haviam sido aceitos pela 

fraternidade. “A cada nome pronunciado era um grito de alegria misturado ao choro”. 

Para ela, esse foi um momento de muita angústia já que o número de escolhidos não 

passaria dos 50 e já estava no número 49 e ela ainda não havia sido chamada. Seu nome 

foi o último e ela descreveu a sensação como algo indescritível de tão magnífico. E logo 

após citar o seu nome, a ministra já anunciava a cidade na qual a postulante se mudaria 

em seguida. No caminho de volta para a casa ela contou com a companhia de outra 

jovem que participara do retiro, porém, ela não havia sido “convocada” a entrar para 

Toca. A interlocutora considerou este momento muito difícil, pois a felicidade que ela 

sentia teria que ser podada para não ofender e deixar a outra menina que estava ao lado 

mais triste ainda. Sabendo que aquele seria um dos primeiros instantes difíceis que 

passaria em virtude de sua escolha, ela prosseguiu com a despedida de seus pais. Ela 

teve uma grande surpresa ao ver seu pai chorar copiosamente em todo o percurso até a 

casa fraterna. Débora descreveu aquela ocasião como um das mais difíceis de sua vida, 

e disse que: “lembrar deste momento me dá um nó na garganta. Porque por mais que 

estivesse consciente da minha escolha, ver meus pais chorando daquele jeito foi de 

cortar o coração. Principalmente pela distância que nos separariam mais ainda”. A 

família da jovem pensou que ela moraria em alguma casa em Campinas, porém, não foi 

isso que aconteceu. Ela foi designada a mudar para a cidade de Campos do Goytacazes, 

no Rio de Janeiro. 

A reação dos familiares à iniciativa dos filhos em adentrar para uma fraternidade 

religiosa nem sempre é positiva. Em 2004 havia no site da Toca de Assis inúmeros 

depoimentos, como o de uma mãe de duas toqueiras: 

 

Há 10 meses eu estava muito revoltada, pois minha filha de 16 anos havia 

entrado na Toca. Eu nunca tinha ouvido falar e achava que tinham feito uma 

lavagem cerebral nela. Depois de três meses foi a mais velha, de 20 anos. 

Nesse tempo, corri atrás para conhecer o que era, quem estava levando 

minhas filhas, aos poucos fui entendendo o que elas queriam, comecei a 

conhecer mais a Toca, o Pe Roberto. Hoje sou a mãe mais feliz do mundo, e 

vejo em cada "marronzinho" um filho. Eu os amo, pois hoje eu entendo o que 

é ter "Jesus Sacramentado". Se eu pudesse largaria tudo para viver na 

fraternidade, mas acho que ainda não é o meu tempo. Uma das minhas filhas 

está em Governador Valadares - MG, a Heveline, e a outra em Sorocaba - SP, 
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a Heloizi. Que Deus abençoe a todos vocês por tão maravilhoso dom. Eu os 

amo muito! Rosilene Lodi Gomes - São Bernardo do Campo – SP 

(Disponível em 

http://web.archive.org/web/20040618033128/http://www.tocadeassis.org.br/t

estemunhosmaereligiosa01.htm. Acesso dia 25 de junho de 2013). 

 

A narrativa da mãe apresenta um primeiro momento de revolta e 

descontentamento, seguido pela aceitação e aprovação. Contudo, essa realidade nem 

sempre é recorrente na trajetória dos religiosos. O antropólogo Marcelo Camurça (2006) 

desenvolveu algumas pesquisas que analisava a questão da influência familiar na 

escolha religiosa. Seu texto revela que a influência dos pais se destaca como um 

importante indicador na transmissão da religiosidade católica, principalmente entre os 

jovens mineiros. Em especial, no caso da Toca de Assis, há uma rejeição pelo fato de 

que o carisma toqueiro pauta-se na renúncia do mundo e da família, em prol de uma 

nova família fraterna. Abandonar as estruturas convencionais colocadas pela sociedade 

para viver um estilo de vida totalmente contrário a essas convenções causa demasiado 

estranhamento nas famílias. Portella (2009) assevera que os jovens toqueiros sofrem 

pressões da sociedade por optarem em caminhar contra esses rumos. Para o autor, fazer 

uma opção é ir contra a cultura dominante e desviar dos seus valores. Assim, os jovens 

toqueiros “são, talvez, os mais modernos jovens da modernidade, pois usam da 

reflexividade, do juízo e da opção para encarar um modelo de vida altamente 

diferenciado do normatizado socialmente e altamente reflexivo, enquanto escolha 

justificada em contraste com certos modelos de sociedade e mesmo de Igreja” (Portella, 

2009, p.157). 

Apesar do viés de continuidade da crença familiar, os jovens assimilam essa 

tradição familiar, mas não deixam de recriá-las ao seu modo, principalmente porque vão 

adquirindo novos valores e costumes em seus atuais contextos sociais (Camurça, 2006, 

p. 113). A família, por sua vez, apresenta dificuldade em aceitar os motivadores que 

levam jovens a abandonarem uma convenção estabelecida (e desejada pelos pais), 

mesmo comungando da mesma crença que os filhos.  

Retomando a história da Débora, ela também descreveu os inúmeros momentos 

difíceis que ela passou em seu árduo trabalho dentro e fora da casa fraterna. Como era 

um das poucas meninas que possuía carta de motorista, além de ter curso em técnico em 

enfermagem, ela se desdobrava com os cuidados aos acolhidos e a circulação pela 

cidade em busca de doações. Porém, a interlocutora não credita somente esses fatores ao 

http://web.archive.org/web/20040618033128/http:/www.tocadeassis.org.br/testemunhosmaereligiosa01.htm
http://web.archive.org/web/20040618033128/http:/www.tocadeassis.org.br/testemunhosmaereligiosa01.htm
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abandono da vida religiosa. Com o passar do tempo ela começou a ter problemas de 

convivência com outra irmã dentro da casa e, mesmo com o passar do tempo, às coisas 

não se acertavam. Em janeiro de 2010 ela tinha férias vencidas e solicitou a guardiã que 

pudesse passar um tempo na casa dos pais para descansar e repensar a sua vocação. 

Naquele momento, ela afirmou que sentiu que não voltaria mais para a casa da 

fraternidade. E o primeiro passo que tomou ao chegar a Campinas foi procurar um 

sacerdote e pedir o seu aconselhamento para qual atitude seria mais sensata a ser 

tomada. Ela disse que o padre a sugeriu parar e refletir sobre qual era a sua vontade, 

com isso, concordou com a necessidade de refletir sobre toda sua vivência na Toca de 

Assis. Imediatamente ela ligou para a guardiã da casa que morava – no momento era em 

Maricá/RJ – e pediu a permissão para tirar o hábito. Em resposta, ela autorizou e 

completou dizendo que já esperava aquela notícia.  

Dois anos se passaram desde o ocorrido e naquele retiro, em 2012, Débora 

revelou ainda se sentir insegura em relação a sua escolha. Na ocasião ela trabalhava 

como técnica em enfermagem, mas pretendia prestar vestibular para administração. 

Mesmo com um grande interesse em Psicologia, o seu interesse maior centrava em um 

curso que a ensinasse se posicionar mais ativamente diante da vida. Acostumada a 

protelar suas decisões – justificada pela própria criação familiar e história de vida – ela 

acreditava que o curso de Administração a formaria e daria suporte para tomar grandes 

decisões futuras, fortalecendo assim sua autoconfiança. Finalizando a conversa, a jovem 

agradeceu os anos que passou na fraternidade, principalmente por tê-la feita mais 

humana e crente. Ela disse: “nenhuma faculdade do mundo me dará o conhecimento de 

vida que conquistei na Toca”. 

A narrativa da jovem sobre a sua história de vida foi uma maneira encontrada para 

explicar o motivo pelo qual participava daquele momento de retiro espiritual, 

justamente organizado pela fraternidade que ela abandonou. A interlocutora reconstruiu 

sua trajetória na Toca de Assis, porém, esse passado não é desconexo do seu presente. 

Eles se imbricam diretamente e o que foi vivido enquanto toqueira reverbera como 

lembrança de uma experiência positiva que traz desdobramentos atuais.  

A conversa se estendeu muito e o sinal que avisava sobre o começo da próxima 

palestra já estava tocando. Encaminhamo-nos novamente para a capela e às 14h30min, 

Dom Rafael iniciou a sua terceira fala. Foi escolhida uma conhecida frase de Santo 

Agostinho como ponto de partida da sua reflexão. A frase foi: “a medida do amor é 

amar sem medidas”, e o bispo ainda acrescentou que para amar a Deus e aos outros é 
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preciso de renúncia e sacrifício. O sacrifício era entendido como o que possibilita 

quantificar o amor. No raciocínio do bispo, a lógica de Deus é distinta da lógica do 

mundo, portanto, para aqueles que buscam viver segundo os “mandamentos de Deus” é 

importante se atentar para as suas regras. Os religiosos da Toca de Assis seriam um bom 

exemplo para pensar essa renúncia e sacrifício. Contudo, o religioso destacou que a 

vivencia do carisma toqueiro pelos leigos deve ser relativizada. De toda maneira, sua 

fala assegurou que seja em qual categoria o católico esteja, quanto maior o sacrifício por 

Deus, maior também é a recompensa em forma de graças.  

Os toqueiros vivem um sacrifício em nome da fé. Sacrifica-se o convívio familiar, 

luxos, posses, tudo em prol de uma rotina baseada na entrega e na obediência. A 

renúncia radical e a concepção sacrificial da fraternidade podem ser pensadas por meio 

de uma oração recorrente no cotidiano dos religiosos. Eles rezam: “Meu Deus, eu creio, 

adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não 

esperam e não vos ama”. Mauss (2001) já dizia que em todo sacrifício existe um ato de 

abnegação, já que quem se sacrifica está em processo de privação, seguido de doação. 

Os jovens toqueiros se oferecem a Deus no lugar daqueles que não o seguem e 

sacrificam-se em reparação ao sofrimento do Cristo desprezado. Em contrapartida, 

acredita-se que Deus olha por suas vidas e a recompensa será o que eles chamam de 

“vida eterna ao lado do Salvador”. O sacrifício dos toqueiros, portanto, os sacraliza. Na 

oração de São Francisco de Assis tem a seguinte passagem: “é morrendo que se vive 

para a vida eterna”, ou seja, na perspectiva franciscana morre-se para o mundo, mas 

vive-se para Deus em sua eternidade.  

No final do dia era nítido o cansaço nas expressões faciais das pessoas que 

participaram das palestras. E logo que foi dado o toque de recolher, a maioria se 

deslocou para o dormitório para repousar. Neste dia, ainda consegui conversar com a 

jovem leiga Marlysse. Natural da cidade de Iúna/ES, ela veio apenas para participar do 

retiro e contou-me como foi sua aproximação com a Toca de Assis. Tudo começou em 

uma viagem para a Canção Nova no ano de 2001, onde ela ouviu uma palestra 

ministrada pelo Pe. Roberto Lettieri e se encantou desde então pelo carisma da 

fraternidade. Daquele momento em diante, passou a acompanhar os eventos organizados 

e até afirmou que “eu já dei as costas ao chamado de Deus muitas vezes na minha vida”. 

Marlysse morou durante os quatro anos de sua graduação em Arquitetura na cidade de 

Viçosa/MG e só retornou para sua cidade natal após a conclusão do curso, no ano de 

2007. No ápice da conversa ela relatou estar passando por um momento muito delicado 
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da sua vida. A participação ativa em eventos organizados pela Toca de Assis e o contato 

direto e íntimo com as toqueiras estava dificultando permanecer negando ao que ela 

chamou de “chamado de Deus”.  

No natal de 2011 a Toca de Assis organizou o Natal com os pobres em Campos 

dos Goytacazes/RJ. Interessada em participar do evento, ela se deslocou sozinha de Iúna 

até o destino final e foi lá que surgiu o convite para participar do retiro em Campinas. 

Ela não pestanejou e comprou uma passagem área de Vitória para Campinas com 

retorno três dias após o final do retiro, a fim de se hospedar e acompanhar mais de perto 

a realidade e o dia-a-dia das toqueiras nas casas fraternas. Esse tipo de aproximação 

com a fraternidade é muito comum aos relatos de vários toqueiros. Eles narram que 

primeiro começam a frequentar as casas fraternas esporadicamente, depois a frequência 

aumenta gradativamente, e é estabelecido um contato mais direto com os religiosos.  

No último dia de retiro, as atividades começaram bem cedo. Uma missa estava 

prevista para ocorrer às 7h e, antes disso, seria servido o café da manhã. Como as 

atividades do dia terminavam às 15h, a pontualidade foi levada a risca, principalmente 

porque muitos leigos presentes não residiam Campinas, logo, teriam que percorrer um 

longo caminho até as suas respectivas residências. No dia ainda teria duas palestras, 

uma partilha e uma conversa de encerramento. Nos pequenos intervalos entre as 

palestra, Dom Rafael ficava disponível em uma sala para aqueles que quisessem se 

confessar.  

A santa missa começou pontualmente às 7h. Ao contrário do dia anterior, no 

domingo o bispo Dom Rafael não contou com o auxílio de dois toqueiros. Quem 

exerceu a função foi Pe. Rogério. Diferente dos toqueiros, tal padre demonstrou mais 

afinidade com a ritualística exigida em uma missa presidida pelo bispo. Era possível 

perceber certo zelo e cuidado dele com Dom Rafael, principalmente no que tange aos 

movimentos para assessorá-lo.   

Às 9h teve início a primeira palestra do dia presidida por Dom Rafael. O tema 

escolhido foi os atributos de Maria como mulher. Sua fala inicial ressaltou o lado 

humano da mãe de Jesus que, segundo ele, motivada pelo amor a Deus, fazia 

“extraordinariamente bem todas as coisas de todo o dia”. Seus argumentos se 

aproximavam da rotina dos próprios toqueiros. Ao trazer a figura materna de Maria para 

o centro do debate, pode-se pensar que o bispo corroborava com a escolha das religiosas 

em afastar da vida social para se aproximarem de Deus, tal como Maria fez. Podemos 

relacionar também com a rotina dos leigos que, em meio à vida conturbada, reservam 



206 

 

um espaço do dia para dedicar às coisas sagradas. Dom Rafael asseverou que Maria foi 

uma mulher excepcional, apesar de todas as suas limitações. Na perspectiva cristã, o 

serviço ao mais necessitado é algo essencial. São Francisco em sua oração disse que é 

dando que se recebe e a Toca de Assis prega em seu carisma a doação ao mais 

necessitado por parte dos religiosos e dos leigos.  

Ao final da palestra foi abordado pela primeira vez o polêmico assunto a respeito 

do afastamento de Pe. Roberto. Associando a Toca de Assis a figura de Maria, que tudo 

suportou e hoje é reconhecida como a Mãe do Salvador, Dom Rafael afirmou que a 

“crise” passada foi importante para o processo de “crescimento e purificação tão 

necessária para tornar a fraternidade no que ela é hoje, mais forte, unida e bem 

estruturada”. As suas palavras indicam que a Toca de Assis estava se purificando de um 

mal. Essa foi a primeira vez que a figura do fundador foi diretamente relacionada a um 

argumento pejorativo. Até aquele momento, poucos haviam se pronunciado e nessas 

poucas situações o fundador foi omitido. O assunto não foi levado adiante, mas esse 

pequeno parêntese do bispo indicam o posicionamento da igreja em relação a ele, ou 

seja, um mal que precisava ser cortado para que a árvore prosseguisse dando bons 

frutos.  

Depois da palestra de Dom Rafael surgiu à oportunidade de conversar com uma 

das responsáveis pelo retiro, a Ir. M. G. Inicialmente a questionei sobre o 

funcionamento da pastoral dos leigos da Toca de Assis e como se dava a atuação deles 

dentro da fraternidade. Logo no início da conversa ela argumentou que nos últimos 

anos muitas mudanças ocorreram e o modo de atuação mudou junto. A Toca de Assis 

estava muito preocupada em atender o público e os irmãos de rua, além de organizar 

eventos, porém, surgiu uma grande lacuna no meio do caminho que a fez perceber que o 

que deveria ser feito era cuidar primeiramente dos religiosos, atendê-los 

cuidadosamente, formá-los, para que posteriormente continuasse o trabalho com os 

leigos. Ela prossegue dizendo que: 

 

não faz sentido fazermos pastorais de rua, encontros e eventos, se não tiver 

religiosos. E isso é o que aconteceu nos últimos tempos, por não termos 

atentado para isso antes, muito deles desistiram da vida consagrada e 

abandonaram a fraternidade. Hoje fazemos o acompanhamento de perto 

mesmo, estamos sempre visitando as casas fraternas de todo o Brasil e 

diagnosticando as necessidades de cada um deles (Relato concedido no dia 

12 de fevereiro de 2012). 
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Assim, nota-se que o discurso da religiosa está alinhado com a nova proposta de 

fraternidade advinda da Igreja Católica. Enquanto com Pe. Roberto o foco era os pobres, 

a partir do seu afastamento o foco passou a ser os religiosos. Em contrapartida, para ela 

o trabalho com os toqueiros é importante, pois se o jovem perceber que não quer seguir 

a vida religiosa, ele não tenderá a achar que o tempo foi perdido, podendo continuar a 

exercer outra função na fraternidade, mas como leigo. No mesmo sentido, Pe. Rogério 

enfatiza que: 

 

A gente esqueceu de concretizar e formar bem a pessoa no carisma. Porque 

quando a pessoa descobre que não tem a vida consagrada o que ela faz? Ela 

volta para casa, aí ela acaba abandonando os pobres, abandonando Jesus e vai 

viver a sua vida e às vezes os anos vão passando e ela sente que falta alguma 

coisa dentro de mim. (...) O que nos deixa incrédulos, questionantes é o nosso 

carisma mal resolvido. Não é verdade irmãos? O que aconteceu no decorrer 

dessa história da Toca? Por a gente não trabalhar fortemente na questão do 

carisma, a gente acabou se fechando e eu falo nós porque, nós fazemos parte 

do carisma fundacional, nós os irmãos mais antigos, as irmãs, aqueles que 

estão participando hoje, casais que já tem uma história conosco, enfim, a 

gente trabalhou muito bem naquilo que é vocação religiosa. E aí, por 

exemplo, a pessoa tinha o carisma, mas ela não tinha vocação religiosa e aí 

ela ia levando na reta intenção e chega uma hora que não dá. Aí você vai 

fazer a vontade de Deus em outra vocação (Relato concedido no dia 12 de 

fevereiro de 2012). 

 

Sua fala está inserida em um contexto muito particular da fraternidade, pautado na 

elevada desistência dos religiosos. Nos últimos três anos o número de toqueiros 

espalhados pelo Brasil diminuiu aproximadamente 50%, segundo dados não oficiais da 

própria Toca de Assis. Com esse elevado número de desistentes, as lideranças temem 

que o contexto abale a imagem construída durante quase duas décadas e fortalecida pela 

figura de Pe. Roberto. Com isso, conjectura-se que sua fala segue no sentido de 

respeitar a saída do vocacionado, com o objetivo final de não romper com o vínculo 

entre ele e a fraternidade. O jovem passa de toqueiro para leigo e continua atuando tanto 

na igreja como na fraternidade. Essa postura de “aceitar” mais abertamente os ex-

toqueiros após o afastamento é algo recente no contexto da fraternidade. Anteriormente 

havia certa desconfiança, pois eles poderiam afetar e incitar outros religiosos a também 
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se afastarem. Muitos deles não voltavam para evitar constrangimentos como, por 

exemplo, explicar os motivos do afastamento e contar os novos rumos da vida. 

Presenciei uma situação semelhante no III retiro para leigos. Após o afastamento 

de Pe. Roberto em 2009, foi nomeado como Ministro Geral dos Filhos da Pobreza o 

Irmão Gabriel do Verbo de Deus. Desde então, o religioso assumiu todas as funções 

outrora respondidas pelo fundador e se tornou muito conhecido na fraternidade. Para 

surpresa de todos, no dia 14 de junho de 2012 foi divulgada uma nota no site da Toca de 

Assis, informando a todos a saída do Irmão Gabriel das suas funções de ministro geral e 

da fraternidade. A nota informava que após uma reunião com o arcebispo de Campinas, 

Dom Airton, foi delegado que o vice-ministro geral assumiria o cargo. O Ir. P. desde 

então responde como ministro geral dos Filhos da Pobreza. A nota é finalizada com um 

agradecimento “a Deus pelo dom e vocação do Ir. Gabriel do Verbo de Deus que 

exerceu com tanto zelo e amor esta função em um momento histórico muito importante 

para toda a Fraternidade Toca de Assis” 
117

. 

A primeira aparição pública após o seu afastamento foi no III Retiro para Leigos, 

ocorrido em 2013 
118

. Era visível o desconforto das pessoas em vê-lo sem o hábito. As 

pessoas não conseguiam chamá-lo por seu nome de batismo – Marco Aurélio – após 

tantos anos o tratando como Ir. Gabriel. Uma senhora chegou a afirmar, inclusive, que 

continuaria chamando-o pelo nome de consagrado. Quando questionei uma toqueira 

sobre o motivo de seu afastamento, ela respondeu que foi um grande susto para todos. O 

jovem sempre foi muito discreto e os seus inúmeros textos na revista Toca de Assis 

sempre enfocava a vocação e a felicidade em “servir a Deus”. Além disso, Ir. Gabriel 

era sobrinho do Ir. Alegria, portanto, conhecia a Toca de Assis desde a sua fundação. 

De todo modo, no retiro foi possível perceber certo deslocamento do ex-toqueiro diante 

dos demais, mesmo sendo muito respeitado e querido. As pessoas se aproximavam, 

perguntavam, olhava indiscretamente e comentavam entre si sobre o caso. Sua mãe, que 

também estava presente no retiro, deu um testemunho no último dia do retiro, mas hora 

alguma tocou no assunto e apenas frisou a importância da fraternidade em sua vida. 

Veremos adiante, uma breve etnografia sobre os três dias de retiro.  

 

3.4 – Uma etnografia do terceiro retiro para leigos da Toca de Assis  

                                                 
117

 Disponível em http://tocadeassis.org.br/novo-ministro-geral-filhos-da-pobreza-do-santissimo-

sacramento.html. Acesso dia 17 de junho de 2013. 
118

 O Ir. Gabriel residia na Casa Mãe em Campinas e certamente os leigos e os religiosos da cidade já 

estavam mais habituados com a novidade.  

http://tocadeassis.org.br/novo-ministro-geral-filhos-da-pobreza-do-santissimo-sacramento.html
http://tocadeassis.org.br/novo-ministro-geral-filhos-da-pobreza-do-santissimo-sacramento.html
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 A Internet e algumas redes sociais virtuais tornaram-se ferramentas 

indispensáveis para a manutenção de contatos feitos no decorrer do trabalho de campo, 

a partir dos quais foi possível compreender um pouco mais das experiências 

compartilhadas por aqueles que fazem parte do universo religioso da Toca de Assis. Em 

uma página do Facebook intitulada “Leigos Toca” 
119

 foi postado um anúncio de mais 

um retiro para leigos, todavia, ele não apresentava muitos detalhes.  

Nildes, interlocutora contatada anteriormente, demonstrou interesse em participar 

do evento. Como tal situação seria interessante para os propósitos deste capítulo, entrei 

em contato com ela para que pudéssemos participar juntas do retiro. Ela topou e 

imediatamente marcamos o nosso encontro. Sendo assim, no dia 22 de fevereiro de 

2013 nos encontramos na Rodoviária do Tietê, local onde pegamos o ônibus rumo à 

Americana. Nildes não sabia muitas informações sobre o evento, no entanto, ela 

garantiu que assim que chegássemos à rodoviária da cidade de nosso destino era só ligar 

para as toqueiras que elas nos buscariam e nos levariam até a casa onde aconteceria o 

retiro. 

Apesar de o nosso último encontro ter sido em novembro de 2012, o reencontro 

com a interlocutora foi bem caloroso e amigável. Seguimos rumo ao guichê da Viação 

Piracicabana, empresa que fazia o trajeto de São Paulo até Americana. Chegamos às 16 

horas, e o nosso embarque aconteceria às 17 horas. Aproveitamos o tempo de espera 

para tomar um café e estabelecer uma longa conversa, a qual se estendeu durante toda a 

viagem, cuja duração fora de aproximadamente duas horas. 

A interlocutora iniciou a conversa ressaltando a importância de participar do retiro 

espiritual e enfatizou que as suas expectativas eram muito boas, visto a experiência que 

obtivera em um evento parecido realizado na cidade de Campinas. Logo em seguida ela 

relatou o quão legal foi a sua viagem para Minas Gerais no final do ano de 2012. Em 

nosso último encontro, Nildes tinha comentado que sempre visita a sua irmã toqueira 

nas casas fraternas da Toca de Assis em que ela habita, e que estava programando para 

visitá-la em Belo Horizonte, sua atual residência. O plano tornou-se realidade e dias 

antes da virada do ano ela, em companhia de Hildeny (sua irmã caçula), foram ao 

encontro da Ir. M. D., nome de religiosa de sua irmã mais velha (registrada oficialmente 

como Deuseny Pereira).  

                                                 
119

  Colocar o link. O anúncio foi postado em janeiro 
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Hildeny reside em Teresina, capital do Piauí, e aproveitou as férias para rever as 

suas irmãs e conhecer Minas Gerais. Nildes salientou que foram muito bem recebidas na 

casa fraterna das filhas da pobreza “Casa de Nazaré” e que passaram lá mais de dez 

dias, sendo que nesse tempo visitaram a cidade histórica de Ouro Preto e foram até o 

Instituto de Arte Contemporânea Inhotim, situado bem próximo a Belo Horizonte. 

Como ficaram hospedadas a maior parte do tempo na Casa de Nazaré, Nildes comentou 

que a guardiã de tal casa fraterna liberou a sua irmã toqueira de seus afazeres diários 

para aproveitar as suas irmãs ao máximo.  

A interlocutora contou um pouco da relação com a sua irmã caçula e de sua 

infância em Miguel Alves, cidade do interior do Piauí onde nasceu e onde ainda moram 

alguns de seus outros irmãos. Por ter um espírito muito protetor, a convivência de 

Nildes com Hildeny não era das melhores, principalmente depois do falecimento de sua 

mãe. Ela considera que sua irmã sempre teve uma personalidade muito destoante da sua. 

Por conta disso, a interlocutora confessa que em muitos momentos tentou impor ou 

mudar algo em Hildeny, contudo, não obteve sucesso. Atualmente ela constata que 

aquilo que considerava positivo, para a caçula talvez não fosse, entretanto, a sua postura 

visava apenas protegê-la com a melhor das intenções. Com a mudança de Nildes para 

São Paulo em 2011, o relacionamento entre ambas tornou-se mais amigável e essas 

últimas férias que passaram juntas provaram que as diferenças ficaram no passado e o 

que se sobressaiu, em sua perspectiva, é a cordialidade e o amor.  

Morando com um tio na Zona Sul da cidade de São Paulo, Nildes relata que tem 

uma vida muito corrida e feliz. O relacionamento com o parente é bom e ambos 

trabalham muito, com isso, não tem tempo para picuinhas insignificantes do cotidiano. 

Eles moram próximos à residência de outros familiares, os quais também vieram do 

Piauí para tentar uma vida melhor na capital paulista. Após a incerteza em largar o 

emprego estável que tinha em Teresina (como secretária de uma empresa de táxi aéreo) 

e vir para São Paulo sem nenhuma proposta em vista, ela enfatiza estar muito realizada 

por trabalhar em uma empresa de mobiliário hospitalar. Com a possibilidade de 

representar a marca fora do país, Nildes preenche o seu tempo de folga com aulas de 

espanhol, o que lhe dá esperança de conseguir uma promoção.  

Após algum tempo de viagem, chegamos a Americana e logo ligamos para a Ir. 

M. G., todavia, não conseguimos falar com ela. Não conhecíamos a cidade e também 

não sabíamos chegar ao local do retiro. Após inúmeras ligações conseguimos falar com 

alguém da Toca de Assis. Quem nos atendeu foi a Ir. H., que atualmente reside em 



211 

 

Niterói - RJ. Ela nos pediu para esperar um pouco mais na rodoviária e, assim que 

possível, alguém nos buscaria. Aproveitamos o tempo para tomar um chocolate quente e 

comer algo na lanchonete.  

Um fato obteve muita visibilidade na mídia nacional e internacional na semana do 

retiro: a renúncia do pontífice da Igreja Católica, o Papa Bento XVI. No momento do 

lanche passava uma reportagem sobre o ocorrido em uma televisão. Com isso, 

aproveitei para ouvir a opinião de Nildes sobre o assunto. Ela se mostrou muito 

chateada com o posicionamento de parte da mídia, principalmente no que tange às 

matérias publicadas nos últimos dias sobre os casos de pedofilia e os escândalos da 

Igreja Católica. Contudo, achou a atitude do pontífice muito honrada, já que ele se 

mostrou extremamente humilde e corajoso ao tomar tal decisão. Nildes aproveitou para 

lembrar a figura do Papa João Paulo II, tido como um papa que marcou a história da 

instituição. Em decorrência disso, a interlocutora guarda em seu computador uma pasta 

com vários arquivos sobre o seu papado, sua história e inúmeras fotografias. Dentre 

uma infinidade de imagens publicadas na mídia, Nildes destacou uma em que o papa 

está de costas para um cenário campal e paradisíaco, rodeado de verde. E além desta, há 

outra em que ele beija a testa de uma criança, situação que revela o carisma do Papa 

João Paulo II, conhecido pela acessibilidade com um variável público.  

Neste ínterim vimos uma religiosa da Toca de Assis caminhando pela rodoviária e 

de imediato fomos ao seu encontro. A pessoa em questão era a Ir. F., que atualmente 

mora na casa fraterna de Guaratinguetá - SP. Conheci tal religiosa em 2008 na casa 

fraterna do bairro da Mooca, em São Paulo. Na ocasião, a Ir. F. era a guardiã da casa, 

tendo me autorizado a fazer visitas regulares e a acompanhar as outras irmãs nas 

pastorais de rua pela cidade. Ela estava em Americana para ajudar na organização do 

retiro, e se ofereceu para nos buscar na rodoviária com a Kombi da fraternidade. Muito 

simpática, a irmã ainda brincou ao dizer que, por não conhecer a cidade muito bem, 

ficou perdida e estacionou o automóvel na área de embarque. O local do retiro não era 

muito distante da rodoviária, porém ficava em uma área de difícil acesso, nas 

imediações da Rodovia Anhanguera e fora da cidade.  

Com o nome de “Casa de Retiro São José do Trevo”, a chácara onde aconteceria o 

retiro está sob os cuidados da Irmã Alda Ferrari. Com 85 anos de idade, além de cuidar 

da imensa casa, ela também cuida de mais uma irmã religiosa (de 88 anos de idade) e 

administra a parte burocrática do local, contando com a ajuda de apenas três 

funcionárias. Durante todo o retiro ela permaneceu sempre ocupada e muito atenta a 



212 

 

tudo ao seu redor. Fiquei impressionada com o seu vigor e a sua disposição, já que nos 

três dias de retiro a vi inúmeras vezes cuidando do banheiro, auxiliando na cozinha, 

servindo a comida, dentre outras tarefas.  

Logo na entrada principal da casa, duas irmãs da Toca de Assis faziam o 

credenciamento das pessoas e as repassavam demais informações importantes (como o 

cronograma do evento; o quarto em que cada uma ficaria e o horário das refeições). 

Havia a possibilidade de fazer a inscrição (cujo preço era de R$70,00) pela Internet, mas 

como não a fizemos, foi necessário preencher uma ficha de inscrição e fazer o 

pagamento no ato. Interessante notar que esta ficha solicitava diversas informações, 

como data de nascimento, estado civil, número de filhos, nome do cônjuge, endereço e 

por fim o nome do grupo de leigos ao qual a pessoa pertencia, ou seja, pressupunha-se 

que todos os presentes já conheciam a fraternidade Toca de Assis e mais, já 

participavam de algum grupo de leigos vinculados à mesma. 

Quem nos recebeu no local foi a Ir. L. O cadastramento foi bem rápido, visto que 

o jantar já estava servido. Nesse instante, Pe. Rogério deu boas vindas aos presentes e 

falou um pouco dos propósitos do evento. Após isso reencontrei Marlysse e fui 

cumprimentá-la. Fiquei surpresa com a sua presença, pois ela mora em Iúna, cidade do 

interior do Espírito Santo e há aproximadamente 880 quilômetros de distância de 

Americana. Marlysse disse que inicialmente não pensava em vir, tanto que já tinha 

falado para a Ir. M. G. que estava passando por um momento de transição de emprego e 

por uma situação financeira mais limitada. Porém, alguns dias antes do retiro, ela viu 

uma promoção de passagem aérea muito atrativa. Como não ficaríamos no mesmo 

quarto, combinamos de conversar melhor durante o dia seguinte, já que ela também 

teria que organizar as suas coisas e se preparar para o jantar.   

Os quartos foram divididos entre homens e mulheres. Como a casa tinha dois 

andares, a divisão foi feita da seguinte forma: o primeiro andar, com aproximadamente 

dez quartos, foi ocupado pelas mulheres, ao passo que um dos quartos menores foi 

disponibilizado para um casal com três filhos pequenos. Já no andar superior ficaram os 

homens. No quarto em que eu estava havia nove camas, as quais foram compartilhadas 

entre mulheres provenientes de todas as partes do Brasil (Rio Grande do Norte, Rio de 

Janeiro, Goiás, Espírito Santo, etc.).  

No refeitório tinha aproximadamente vinte pessoas. Em uma mesa estavam alguns 

leigos da casa fraterna do Butantã. Tia Maria, outra figura muito conhecida por todos, 

também estava lá. Ela é mãe de uma ex-toqueira e, mesmo com a saída de sua filha da 
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fraternidade, continua participando dos eventos com certa regularidade, além de sempre 

frequentar a casa do Butantã.  

Após o jantar fomos para a capela da casa de retiro, local onde estava Pe. Rogério. 

Inicialmente ele rezou a oração do Divino Espírito Santo e desejou um santo retiro para 

todos, visto que aquele era um momento muito importante para a fraternidade, onde os 

leigos se uniriam aos religiosos para fortalecer cada vez mais o carisma da Toca de 

Assis. Ele ressaltou que gostaria de permanecer os três dias em retiro, porém, isso não 

seria possível devido a sua função de vigário paroquial da Paróquia Santa Bárbara (na 

cidade de Sumaré). Além disso, o interlocutor lembrou que ele foi o primeiro padre 

ordenado pelo carisma da Toca de Assis e que hoje exerce a função de Acessor 

Eclesiástico da fraternidade. Após a conversa, como já se passava das 21 horas, todos 

foram dormir.  

No dia seguinte, às 6h30min um sino deu o toque de despertar. Todos levantaram 

para tomar o café da manhã e, posteriormente, para assistir a santa missa. A casa, que 

outrora estava silenciosa, de repente foi tomada por uma intensa movimentação nos 

corredores e banheiros. Ao contrário, o refeitório estava completamente cheio. A Ir. M. 

A., Ministra Geral das Filhas da Pobreza, junto a Ir. M. G., atual responsável pelos 

leigos, fizeram uma oração e deram boas vindas a todos os presentes. Apesar da 

tentativa de entrosamento entre as pessoas, a formação das mesas entre aquelas que já se 

conheciam anteriormente, seja por frequentar a mesma casa fraterna ou por afinidade. 

Sentei-me na mesa que estavam algumas meninas do quarto e logo em seguida Marlysse 

veio nos acompanhar. Não demorou muito e o sino foi tocado para seguirmos para a 

capela e para prepararmos para a santa missa.  

Todos foram para a capela. Ela era pequena e não comportava todas as pessoas 

sentadas nos bancos. Apesar disso, ninguém se importou em ficar em pé, pois o que era 

mais importante naquele momento era assistir a missa que seria presidida pelo bispo da 

arquidiocese de Campinas. Ele conseguiu um horário em sua agenda para celebrar a 

abertura oficial do evento, fato que reforça o lugar do clero na Toca de Assis. O início 

da celebração começou somente por voltas da 8hs15min. Enquanto ela não começava, 

havia uma intensa movimentação de toqueiros na sacristia da capela, onde o arcebispo 

se preparava para a missa. A Ir. M. A. solicitou que todos ficassem de pé e cantassem o 

canto inicial, que trazia em sua letra o refrão: “Eis o tempo de conversão, eis o dia da 

salvação, ao Pai voltemos, juntos cantemos, eis o tempo de conversão...”. Este canto é 
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muito conhecido entre os católicos, principalmente no tempo quaresmal, por trazer em 

sua letra o apelo à preparação para ressurreição de Cristo.  

Dom Airton saudou a todos e demonstrou certa proximidade com a fraternidade. 

Em seguida, ele justificou a função do retiro espiritual para a Igreja Católica: 

 

Participar de um retiro espiritual para nós católicos não é só uma questão de 

organização e de encaminhamento de coisas que nos propomos a fazer, até de 

coisas religiosas, mas participar de um encontro é decidir encontrar Deus 

como resposta. E qual o nosso principal desafio? Temos que nos encontrar 

com Jesus. E nunca podemos achar que já fizemos isso. Nós estamos sempre 

procurando encontrar com Jesus Cristo. Se nós já decidimos que já 

encontramos Jesus Cristo, nós cometemos o risco de ficar um pouco 

relaxados. E todos sabem que Jesus Cristo se apresenta para nós todos os 

dias, em novas pessoas, em desafios novos, em situações novas. Então esse 

encontro exige uma atitude importantíssima e que precisamos recuperar. E 

não é só aquela atitude de abertura que temos as vezes com os outros, mas é 

uma atitude de conversão. E conversão implica muito mais que estar aberto 

para o outro. Conversão implica conversão interior, e isso é constante. E o 

encontro com Jesus Cristo só acontece a medida que nos convertemos a cada 

dia ao amor que ele tem por todos nós (Relato de campo do dia 23 de 

fevereiro de 2013). 

 

A missa seguiu os ritos comuns de uma celebração eucarística. Destacaria apenas 

algumas passagens mais substanciais. A primeira delas foi a oração realizada após o ato 

penitencial e conduzida pelo bispo: “convertei para Vós o Pai os nossos corações, afim 

de que buscando sempre o único necessário, e praticando as obras de caridade nos 

dediquemos ao Vosso culto. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso filho na unidade do 

Espírito Santo Amém”. Essa oração remete a vivência diária dos toqueiros, que buscam 

a simplicidade de uma vida fraterna com os sofredores de rua e também extrapolam os 

limites físicos da casa, indo para as ruas com as pastorais de rua para levar a fé, o 

cuidado e amor de Deus para os pequeninos (para usar uma expressão deles) pautando 

no carisma toqueiro. O segundo, e certamente o ápice de toda celebração, ficou por 

conta da homilia de Dom Airton. Ele destacou que tem encontrado com bastante 

frequência os religiosos da fraternidade, mas que aquele era o primeiro encontro com o 

grupo de leigos. Sua fala deixou claro que a participação dos mesmos é diferenciada e 

tem que ser especifica para o seu modo de atuação, distinta dos demais religiosos. 
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Novamente vemos no discurso do clero a demarcação de espaço diferenciado para a 

atuação dos leigos, evidenciando um limite bem definido que os impede de exercer 

determinadas funções dentro da fraternidade. Essa passagem retoma mais uma vez a 

discussão que Pe. Rogério começou no segundo encontro de leigos em 2012 e sugere 

que essa mudança de paradigma pode ser mais uma imposição da arquidiocese para a 

vivência do carisma toqueiro após o afastamento do Pe. Roberto. 

No momento do retiro para leigos, a Igreja Católica estava vivendo o tempo da 

quaresma. Este é uma ocasião muito importante para os católicos, pois não remete 

apenas a um tempo litúrgico, mas a um momento de aprofundamento e reflexão dos 

seus escritos. E esse tempo quaresmal, para Dom Airton, conduz os católicos para a 

Páscoa de Jesus Cristo. Segundo o arcebispo, esse tempo eucarístico é antes de tudo um 

tempo de preparação para a ressurreição do Cristo Jesus. Um olhar detido aos textos que 

a liturgia oferece evoca os fundamentos de Deus, o encontro de Jesus com seus e a 

conversão pessoal de cada um. Nesta celebração presidida, o evangelho revelou quesitos 

primários na vida de um cristão. Dom Airton salientou: 

 

“Quem é capaz de amar os inimigos? Como que fazemos para amar o inimigo? 

Já que é mais fácil amar aqueles que nos amam e nos temos a tendência a procurar 

apenas aqueles que já nos amam mesmo, porque são essas pessoas que irão retribuir 

aquilo que damos a elas. Porém, três coisas fundamentais o evangelho de hoje nos 

ensina. Primeiro, nós não devemos procurar situações, circunstâncias, pessoas, que nos 

favoreçam. Temos que nos converter e procurar fazer a vontade de Deus e claro que 

essa vontade de Deus também vai acontecer também para aquelas pessoas que nos são 

favoráveis. Mas, Cristo chama atenção para não fazermos nenhuma distinção. E caso 

tenhamos que nos colocar a serviço exatamente daquelas pessoas que nos odeiam e que 

não querem nosso bem? Nós temos que ver aí esse amor maior para podermos ter força 

de rezarmos. Segundo ponto, fazer o bem a alguém ou nos dispor a ajudar alguém e 

colocarmos a seu serviço, não é nos colocarmos a serviço de uma pessoa. Quando 

fazemos o bem para alguma pessoa, nesse alguém temos que ver Jesus Cristo. Caso 

contrário, seremos interesseiros ao procurar somente aqueles que podem nos dar um 

retorno. Agora, se nós enxergamos as pessoas que necessitam, independente de quem 

seja ela, enxergarmos Jesus Cristo, então eu vou servir a quem? A Cristo e não as 

pessoas. Temos que mudar o nosso ponto de vista sobre o conceito de conversão, e isso 

inclui olhar para as pessoas e não ver nelas um inimigo, mas vê-las como a imagem e a 
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semelhança de Deus. E isso são todas as pessoas mesmo, independente de quem sejam 

elas. Porque Deus colocou em toda criatura a sua imagem e semelhança, e quando 

servimos a elas, servimos Deus. E por último, o terceiro ponto é estar atento ao 

cumprimento dos mandamentos. Essas leis que o Senhor nos deixou devem ser levadas 

por nós dentro de nossa alma e em todo o nosso ser. Não é só cumprir o rito, esse rito 

como obrigação. O ideal é empenhar a vida naquilo que nós estamos seguindo. E nós 

sabemos que cumprir os mandamentos não é apenas realizar algumas coisas. Cumpri-

los seria de fato, levar até as últimas consequências todos os mandamentos. Não é fazer 

escolha entre um mandamento e outro, mas levar a sério todos eles. E levar esses 

mandamentos para a nossa vida em família, para o trabalho, no lazer, no convívio com 

as pessoas. E principalmente com esse trabalho realizado com os mais pobres, isto é, 

não fazer disso uma realização pessoal, pois às vezes isso acontece muito. Porque se 

assim o fizermos, não estaremos vendo no mais pobre Jesus Cristo, estou apenas vendo 

ele como objeto da minha salvação. Amar a Deus sob todas as coisas e amar ao 

próximo como a si mesmo, são duas coisas que se tocam e se completam. Uma está 

intrinsecamente relacionada com a outra, porque amar ao próximo é amar a Deus. Não 

dá para amar a Deus apenas ou ao próximo somente. E que nós sejamos de fato esses 

sinais do próprio Cristo presente entre nós, e que quando agimos assim nos tornamos 

testemunhas de algo que não se explica. E é bom que não se explique mesmo, porque 

quando começamos a explicar é porque já racionalizamos e demos solução para tudo. 

Nós fazemos por amor e não filantropia, humanitarismo. Não tem nada haver com 

filantropia e humanitarismo. O nosso trabalho é amor a Deus e amor ao próximo. E a 

sagrada escritura hoje disse que esse é o verdadeiro culto a Deus, o serviço e o amor 

ao próximo. Claro que para nós cristãos celebrar a eucaristia, vindo à missa, não é 

apenas um ato religioso. A missa para nós cristãos é o centro da nossa vida e da nossa 

fé. É a expressão máxima do amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós vamos 

para a missa, levamos tudo que somos e quando saímos da missa levamos tudo que 

queremos ser aos outros. Vamos ao encontro de Cristo, tendo Ele mesmo dentro de nós, 

quando participamos da eucaristia, participamos do culto verdadeiro. E precisamos 

sempre irmos orientando para não transformar. Nós católicos às vezes corremos o 

risco de fazer coisas que não compete a nós. E às vezes é por falta de conhecimento, 

por falta de alguém possa orientar. O culto a Deus é pela eucaristia, não tem outro 

culto. Nós temos a nossa devoção e precisamos alimentá-la pela adoração ao 

Santíssimo Sacramento, vigília eucarística, a recitação do santo rosário, a devoção aos 
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santos, e de modo especial para vocês, São Francisco de Assis. E aí não é só lembrar 

de São Francisco não, porque devoção significa devotar-se, significa colocar-se no 

lugar dele. Ser devoto significa trazer para si mesmo as suas características. Então, ser 

devoto de São Francisco é olhar para ele como modelo, e é também pelo menos tentar 

viver segundo aquilo ele nos inspira. Nós deveríamos olhar os santos desse modo. 

Claro que os leigos da Toca de Assis não são religiosos, então não tem obrigação de 

cumprir votos religiosos e nem obrigação de respeitar regras da fraternidade, as regras 

das irmãs e dos irmãos, mas tem opções que são feitas a partir do espírito da 

fraternidade, o carisma da fraternidade, e aí está a identidade dos leigos que se 

preocupam em ajudar os mais necessitados à luz do carisma e da mística da 

fraternidade Toca de Assis. E a primeira coisa que aparece é São Francisco, porque ele 

é que foi o inspirador. Nele Deus colocou a inspiração e a compreensão que nós 

devemos ter dos pobres, do mundo e da vida que Jesus Cristo nos traz. A vida que Jesus 

Cristo nos traz em São Francisco é uma vida de doação total, dedicação total, entrega 

total, despojamento total. Vejamos, temos muitas coisas que nos ajudam e elementos 

fundamentais que nos inspiram. E nós precisamos levar isso adiante, seja as irmãs, os 

irmãos ou os leigos que compõe a fraternidade toda, porque todos nós somos 

responsáveis para que Jesus Cristo seja conhecido, respeitado e amado de uma forma 

especial por aqueles que mais sofrem. Enfim, que sejamos sempre sinais desse amor 

incondicional”. 

 

Apesar de bem extensa, reproduzi na íntegra a homília de Dom Airton porque a 

mesma possui algumas falas intencionais e didáticas, principalmente para pensarmos 

essas novas regras para os toqueiros. Intencionais no sentido de esclarecer que a vida 

religiosa é bastante exigente (com regras e normas a serem seguidas) e por isso a 

vivência do carisma pelos leigos é diferenciada e não pode ser confundida ora alguma 

com a vivência do carisma pelos religiosos. Em suas palavras é possível ver uma 

cobrança em viver esse carisma incondicionalmente em todos os setores da vida, seja 

social ou familiar, colocando o pobre como uma metáfora de Jesus Cristo, que deve ser 

cuidado e amado sob todas as coisas. Interessante também que ele fala da mística da 

fraternidade advinda de São Francisco, mas não é lembrada hora alguma o fundador 

Roberto Lettieri, quem recebeu essa inspiração de Deus e de São Francisco para 

formação da Toca de Assis. Outro ponto que chamaria atenção é a centralidade da 

celebração eucarística como “expressão máxima do amor de Deus”, portanto, para Dom 
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Airton não é suficiente fazer caridade se o cristão não estiver alinhado aos preceitos da 

Igreja Católica. No seu ponto de vista, a soberania da instituição deve ser resguardada. 

Além de também chamar a atenção para a necessidade de acompanhamento e instrução 

para os cristãos não se perderem na fé, ou seja, mais uma vez nota-se a insistência dele 

em declarar que é fundamental o acompanhamento clerical para não se “transformar” 

em algo não aprovado, já que a igreja sabe o caminho correto a ser seguido pelos fiéis. 

Sua fala desvela o caminho que a Toca de Assis está percorrendo no momento, ou seja, 

a busca pelo acompanhamento clerical para se tornarem “mais legítimos”.  

No primeiro retiro que participei (no ano de 2012), era evidente a despreparação 

dos toqueiros no que tange ao desempenho performático na celebração eucarística, ou 

seja, ao alinhamento do que fazer em cada momento e ter certo conhecimento de toda a 

ritualística exigida em celebração da Igreja Católica. Neste retiro a situação se inverteu. 

Os toqueiros que auxiliaram o bispo na celebração estavam extremamente alinhados ao 

culto, e não consegui perceber nenhum deslize durante todo o tempo. Pareceu-me que 

eles estavam treinados para tal atividade.  

Após o término da celebração as pessoas foram para o hall de entrada da casa para 

conversar e esperar a próxima atividade da programação. O sino tocou e todos seguiram 

para parte inferior da casa, onde tinha uma grande sala de reunião. Lá estava um grupo 

de animação cantando músicas da renovação carismática, bastante animadas. Esse grupo 

era composto por quatro pessoas, sendo uma moça no vocal e um rapaz que se dividia 

entre o vocal e violão, acompanhados por um baterista e um baixista. Certas 

características do movimento carismático – como, por exemplo, uso da glossolalia, 

ênfase no louvor acalorado e performático, danças e gestos que tentam aproximar 

fisicamente os presentes, além de dinâmicas de oração uns pelos outros – foram muito 

presentes nesta animação promovida pelo grupo. O louvor foi interrompido pela 

ministra geral, que fez uma oração pedindo ao Espírito Santo para falar aos corações de 

todos os presentes durante aquela tarde: 

 

Vamos pedir a Deus, esse Deus que nos ama com um amor incomparável. 

Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, nossa 

condutora, nossa intercessora, para que ela proporcione aos nossos corações 

momentos de intimidade com Deus durante todos esses dias e também uma 

relação fraterna que a Virgem Maria esteja preparando do nosso encontro a 

cada instante com o senhor. 
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Após esta oração, rezou-se uma Ave Maria seguida da frase criada pelo Pe. 

Roberto, mas que acabou se transformando em uma jaculatória da fraternidade, “Jesus 

sacramentado, nosso Deus amado”. Além desta frase, outra forma bem particular de 

cumprimento entre os toqueiros é a saudação franciscana “Paz e Bem”. A Ir. M. A. 

agradeceu a presença de cada um, e ressaltou que muitos vieram de vários lugares de 

São Paulo, de outros estados e até de outro país, como era o caso de Mary Reinoso, uma 

leiga da Toca de Assis de Quito no Equador, que trabalhava com as irmãs na Igreja de 

Santa Bárbara e que veio apenas para participar do retiro e conhecer a vivência e a 

burocracia das casas fraternas brasileiras, a fim de auxiliá-la em seu trabalho diário.  

Devido ao atraso do frei responsável pela pregação, a irmã aproveitou o tempo 

para partilhar algumas ideias com os presentes. Este era o terceiro retiro de leigos e para 

ela, todos eles foram recheados de muitas provações, mas ao final o resultado foi 

positivo tanto para a fraternidade quanto para os leigos:  

 

“Está aqui quem Deus gostaria que estivesse. Deus chamou você! E eu queria 

também partilhar algumas tribulações que passamos. Primeiro não seria essa casa de 

retiro e aconteceu que uns dez dias antes nos ligaram falando que não poderia ser lá, 

pois havia um mal entendido entre as pessoas que marcaram a data e não poderia ser 

mais lá. Tivemos que correr e procurar outro lugar e Deus providenciou aqui. Então 

tudo começou por aí e depois tivemos um problema com frei José Carlos Pedroso. Ele é 

uns dos maiores pregadores da vida de São Francisco e Santa Clara no Brasil. Ele tem 

me acompanhado pessoalmente e é uma pessoa muito boa, mas há dez anos ele fez um 

transplante de rins e aí bem agora o rim começou a dar problema e ele teve que fazer 

hemodiálise durante alguns dias. Me ligaram falando que frei José Carlos não poderia 

mais, e eu só pensei, e agora meu Deus? Isso foi sexta-feira passada e rezei ao Senhor 

que ele me mostrasse como ele queria esse retiro. Graças a Deus o próprio frei José 

Carlos indicou um outro frei que eu também conheço e é da nossa confiança porque 

tem a espiritualidade franciscana e teria o dia livre para estar conosco. Ele se dispôs a 

vir, graças a Deus, para partilhar um pouquinho quem é São Francisco, porque nós 

temos esse patrono em comum, que é Francisco dos dois institutos da fraternidade Toca 

de Assis por causa de São Francisco de Assis e pouco conhecemos. Por isso o tema do 

retiro é ‘Segui Francisco, encontrei Jesus’, pois o objetivo é exatamente esse de através 

de São Francisco encontrar Jesus, e isso é trazendo um pouco das experiências que São 

Francisco teve e com o conhecimento da vida de São Francisco para podermos como o 
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bispo falou na homilia tão bem, que é ver aqueles aspectos dos quais podemos 

vivenciar hoje. Porque o nosso carisma foi primeiramente inspirado em São Francisco 

através dos cuidados com os leprosos e para quem não sabe, São Francisco amou 

extremamente Jesus Eucarístico, profundamente no Santíssimo Sacramento. Tem uma 

parte das obras completas de São Francisco que chama admoestações e nessas 

admoestações ele fala do zelo que se deve ter pelo Santíssimo Sacramento, pelas coisas 

da liturgia, pelos vasos sagrados, pelo amor que devemos ter pelos sacerdotes, o amor 

pela santa missa. Então São Francisco nos apresenta muitos aspectos que nós 

vivenciamos no carisma e que às vezes nós desconhecemos. Não sei se aqui vocês são 

grandes leitores, mas às vezes tem gente aqui que conhece mais porque lê mais, mas eu 

acho que é importante nós buscarmos ouvir da Toca de Assis, ou seja, como a gente vê 

São Francisco hoje e como trazemos São Francisco hoje para nossa vida. São 

Francisco teve momentos importantíssimos de encontro. O primeiro foi o encontro com 

o crucificado com a cruz de São Damião. Quando ele encontrou com o crucificado na 

cruz de São Damião ele já estava começando o processo de conversão e ele teve esse 

encontro com o crucificado que lhe fala ‘Francisco, vai e reconstrói a minha igreja’. 

Apesar de ter várias traduções, o mais importante é que houve uma motivação que veio 

do crucificado para Francisco. Depois teve o momento do encontro dele com o leproso, 

e os leprosos naquele tempo eram afastados da sociedade e do convívio na cidade 

porque a lepra era contagiosa e eles não podiam ter contato com os demais e por isso 

eram descriminados. A nossa espiritualidade e o nosso carisma vem daí, desse cuidado 

com os pobres de rua. Porque quando a Toca nasceu nós vimos os pobres à margem da 

sociedade, como os leprosos daquela época, e essa é uma motivação nossa que vem de 

Francisco. E ele encontrou nesse leproso o próprio Cristo, ele teve uma admoestação 

de Deus através desse encontro e isso mudou totalmente a vida dele. Ele era um jovem 

de classe média de comerciantes e tinha uma vida totalmente diferente, ou seja, de um 

jovem que se dava a aventuras do prazer, queria ser cavaleiro para entrar na nobreza e 

de repente Deus passa e puxa o tapete dos planos dele. Ele caiu do cavalo e Deus 

mudou totalmente a vida dele para direção que Deus queria que ele fosse. E também, 

Francisco teve os seus encontros com o Santíssimo Sacramento, assim como ele teve o 

seu encontro com a igreja na pessoa de dois cardeais que depois se tornaram papas. 

Ele e Santa Clara tinham um grande amor pela igreja, mesmo vendo o que acontecia 

naquela época, já que tinha um certo desvio do que era correto, mas São Francisco não 

foi aquele revolucionário no sentido de pegar um chicote e acabar com tudo aquilo, ele 
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soube ser igreja, com a igreja e amando a igreja fazer a diferença através do seu 

próprio testemunho. Não foi só através da sua pregação, mas pelo seu testemunho de 

vida que ele conseguiu fazer a diferença, tanto que até hoje se fala desse homem. Quem 

sabe de que ano ele foi? 1226. E se passaram oitocentos anos e até hoje São Francisco 

ainda é conhecido e reconhecido como um grande santo. E a igreja é tão sábia que ela 

não canoniza ninguém antes de verificar a vida e conhecer a funda a vida daquela 

pessoa, e São Francisco era conhecido pelo cardeal Hugolino, que depois se tornou 

papa, então ele era bem conhecido. Então nós precisamos ter isso tudo muito claro, 

principalmente para quando vocês virem nós religiosos, porque nós colocamos muitos 

referenciais humanos aqui na terra e às vezes cai do cavalo também, porque as pessoas 

tendem a falhas, fraquezas humanas e a nos decepcionar, mas já os santos que são 

canonizados não. Não tem espinho e por isso devemos buscar conhecer o nosso 

primeiro patrono São Francisco de Assis, para que possamos conhecê-lo mais e 

amando-o mais, amar também mais a Deus e conhecer mais a Deus.  

 

E assim ela terminou a fala, pois o pregador oficial já havia chegado. Alguns 

pontos de seu discurso merecem um destaque especial, pois eles nos ajudam a pensar 

essa nova Toca de Assis. O primeiro deles é a centralidade do Santíssimo Sacramento e 

do amor pela “Santa Igreja” e seus sacerdotes, inspirados pelos ensinamentos de São 

Francisco de Assis. Sendo assim, a religiosa apresenta esse novo formato de 

fraternidade que exclui a presença do fundador, e coloca a centralidade no santo, que já 

passou pelo crivo da instituição ao ser canonizado e por isso se tornou um modelo 

legítimo a ser seguido. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de convidar 

um membro da Ordem Franciscana para falar de São Francisco. Segundo relatos, quem 

respondia pelos momentos de formação era exclusivamente o Pe. Roberto. O que os 

toqueiros sabiam sobre São Francisco era por meio da leitura de suas biografias ou por 

meio de palestras ministradas pelo fundador e repassadas entre as casas fraternas 
120

. 

Não se questionava a autoridade do padre quando ele falava sobre o santo que rege o 

carisma da Toca de Assis. Com a ausência desta figura, os toqueiros “perderam” a 

autoridade de falar do santo, logo, é necessário convidar alguém para exercer tal função.  

                                                 
120

 No XIII Tocão o Pe. Roberto ministrou uma palestra intitulada “Francisco: zelo pela eucaristia” 

disponível em 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=942&pre=2492&tit=
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O segundo ponto, que também foi abordado pelo bispo Dom Airton em sua 

homilia, é o papel do pobre na vivência da Toca de Assis. Esse pobre visto como a face 

do próprio Cristo na atualidade e que necessita de cuidado. Sua fala reforça o carisma 

iniciado por Roberto Lettieri na fraternidade, mas atualiza-o ao creditá-lo unicamente a 

São Francisco de Assis. Apesar de o bispo ocultar a imagem do fundador, em uma 

entrevista Pe. Roberto revelou que: “sempre trabalhei com mendigos, sempre amei 

cuidar desse povo, chamado de lixo da sociedade. Não tem jeito, foi Jesus 

Sacramentado que me ensinou a cuidar deles” 
121

. Assim, o cuidado com os moradores 

de rua é uma releitura da proposta de São Francisco de Assis que fora atualizada pelo 

Pe. Roberto, ou, como disse Pe. Rogério anteriormente, o carisma fundante foi um dom 

de Deus concedido exclusivamente a ele.  

De acordo com o relato da Ir. M. A., o pregador oficial do retiro seria o frei José 

Carlos Pedroso. Considerado um grande mestre em Espiritualidade Francisclariana, o 

frei coordena o Centro Franciscano de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde reside 

e ministra um curso anual sobre São Francisco e Santa Clara para frades, religiosos de 

outras fraternidades franciscanas e leigos com certa consistência acadêmica. A ministra 

geral estava fazendo este curso (que tem uma duração total de quatro anos e é dividido 

em doze unidades) com a proposta de focar a espiritualidade e o fundamento da vida 

franciscana na história e nas fontes Franciscanas e Clarianas. A ausência de frei José 

Carlos foi suprida pela participação de frei Marcos Roberto Rocha de Carvalho, também 

capuchinho da Ordem dos Frades Menores. Ele foi apresentado pela Ir. M. A. como um 

discípulo fiel do frei José Carlos, por isso, é considerado um homem que trás consigo 

uma bagagem de demasiado conhecimento sobre a vida e a trajetória de São Francisco, 

a qual fora aprendida na convivência diária com o frei.  

Antes de frei Marcos tomar a palavra e partilhar a experiência particular com São 

Francisco, todos rezaram por ele e pediram ao Espírito Santo a graça da unção 

necessária e para que Deus derramasse sobre ele a sabedoria para comunicar aos demais 

a verdadeira vontade do Pai para o carisma e para a espiritualidade toqueira. Logo no 

começo da sua fala ele corrigiu a religiosa afirmando que ele era discípulo fiel de Jesus 

Cristo.  

Responsável pela parte de espiritualidade franciscana no curso de verão e na 

ordem dos frades menores, frei Marcos enfatizou que a mais importante de todas as 
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 Disponível em http://www.pime.org.br/mundoemissao/igrejabrasilcarismas.htm. Acesso dia 28 de 

junho de 2013. 
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funções que ele exerce é a de enfermeiro da casa de frades idosos em Piracicaba. Ele 

mora em uma casa com quatro frades não tão debilitados e com outros quatros bem 

idosos, que expiram um cuidado maior. Apesar de sua formação não ser em 

enfermagem, ele explicou que tem aprendido técnicas para cuidar dos irmãos. No seu 

ministério da igreja ele fez toda formação teológica, filosófica e uma especialização em 

Roma. E sua opção pela não ordenação está relacionada ao serviço escolhido dentro da 

Igreja, que é o ensino e pregação. Esse argumento utilizado pelo frei revela que o 

conhecimento científico não exime os religiosos de “servir” ao próximo. O fato de 

destacar que estudou durante anos e hoje a função que mais o dignifica é a de 

enfermeiro, reverbera o argumento. Logo, em sua concepção e a fim de desmontar o 

discurso pregado pelo fundador, os toqueiros não precisam renegar os estudos formais 

como argumento de afastamento do carisma.  

O recorte escolhido para a sua pregação foram três trechos do Testamento de São 

Francisco de Assis que ajudam a entender e reformular o carisma que a Toca de Assis 

assumiu desde a sua formação. Para ele, os toqueiros já vivenciavam na prática muito 

bem tal carisma, porém em termos institucionais estão aprendendo agora que São 

Francisco e Santa Clara devem ser vistos como os seus pais, ou seja, ele reconhece que 

os toqueiros viam muito mais o fundador como pai do que o próprio santo inspirador do 

carisma. Ao escolher o tema “procurei São Francisco de Assis e encontrei Jesus Cristo”, 

o frei destaca que dentro da espiritualidade toqueira, deve-se encontrar Jesus por meio 

de Francisco e Clara de Assis. O primeiro trecho para reflexão é: “o Senhor assim 

concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência: porque, como estava em 

pecados, parecia-me demais amargo ver os leprosos. E o próprio Senhor me conduziu 

para o meio deles, e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me 

parecia amargo converteu-se para mim em doçura da alma e do corpo; e depois parei 

um pouco e saí do século”. São Francisco e Santa Clara passaram a ser os mediadores 

entre os toqueiros e Jesus, na concepção do frei. Sua proposta é que a Toca de Assis 

centralize o carisma na figura dos santos e desvincule de vez a imagem carismática do 

fundador. Veremos adiante, por meio de depoimentos de leigos (entre os anos 2003 e 

2004), como a conversão e aproximação com a fraternidade estava diretamente 

relacionada com a figura do Pe. Roberto. Aventa-se que para alterar esse cenário, a 

alternativa escolhida foi fortalecer ainda mais a figura de São Francisco. Por isso, a 

necessidade de difundir detidamente a vida e obra do santo para os toqueiros e leigos. 
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Antes de entrar propriamente no texto, frei Marcos apresentou o crucifixo de São 

Damião. Este crucifixo permaneceu na Igreja de São Damião até o ano de 1257. Havia 

várias igrejas antigas em Assis, e quando São Francisco estava no processo de 

conversão, ele começou restaurar todas elas, inclusive a de São Damião. A Capela de 

Nossa Senhora dos Anjos ou da Porciúncula tem um valor especial para o santo, pois é 

o local onde nasceu o carisma franciscano e a Ordem dos Frades Menores, e onde ele 

preparou a fundação das Clarissas 
122

. Assim, o carisma franciscano nasceu sob a 

proteção de Nossa Senhora dos Anjos. Em 1257, as Clarissas deixaram a Igreja de São 

Damião e foram para a de São Jorge, levando com elas o crucifixo. Cuidadosamente 

conservado por 700 anos, o crucifixo foi apresentado ao público pela primeira vez, na 

Semana Santa de 1957, sobre o novo altar da Capela de São Jorge na Basílica de Santa 

Clara de Assis, onde está guardado até o momento. 

Havia nos arredores de Assis outra igreja dedicada a São Cosme e Damião e no 

ápice da sua conversão interior, por volta do ano 1205, São Francisco conversou com o 

crucifixo de Cosme e Damião e ouviu em uma experiência de interlocução interior: 

“Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas”. De imediato, ele levou 

ao pé da letra e pensou que estava no caminho certo, já que estava restaurando todas as 

igrejas abandonadas de Assis. Porém, para os biógrafos do santo, aquela não era a 

mensagem que Deus havia deixado para ele. Naquele momento Deus havia pronunciado 

a identidade da missão de São Francisco, que era reconstruir a igreja humana. Para frei 

Marcos, é daí que advém a centralidade do crucifixo na vida de quem vive o carisma 

franciscano, pois muito além de um ícone, ele faz a mediação entre Deus e o santo. Com 

o tempo, o crucifixo ultrapassou as categorias de imagem e tornou-se uma representação 

luz para os católicos. Para os franciscanos, ele retrata uma teologia, já que Cristo está ao 

mesmo tempo crucificado e ressuscitado, e por detrás dele tem-se a teologia de João, o 

apóstolo que disse que o Cristo da glória, ao mesmo tempo em que está crucificado, 

também está ressuscitado. A cruz de São Damião é a cruz da família franciscana. 

Mostrando o lado humano e apresentando a construção vocacional do santo, frei 

Marcos afirmou que Francisco, ao ouvir o chamado interior de Jesus, sentiu algumas 

dúvidas. O palestrante aproveitou para chamar a atenção dos toqueiros que queriam 

seguir o carisma de São Francisco para um tópico importante, que é a humildade em 

reconhecer que nunca estarão prontos, da mesma maneira que o jovem Francisco 
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 A Ordem de Santa Clara ou Ordem das Clarissas é o ramo da ordem religiosa católica fundada por São 

Francisco de Assis.  
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reconheceu: “quem acha que está pronto, perde o essencial da espiritualidade 

franciscana, que é a pobreza e você se torna arrogante se achando pronto”.  

A noção de pobreza para São Francisco é bem singular. A construção do carisma 

franciscano pautou-se em fortalecer a presença liminar na sociedade, daqueles que 

gostariam de viver sistematicamente o ideal de pobreza inspirado em Cristo. Victor 

Turner assevera que: 

 

O próprio São Francisco pensava em termos de pobreza, celebrada por ele, à 

modo dos trovadores, como “Minha Senhora Pobreza”. Conforme escreve 

Lambert: “Podemos aceitar como um axioma que quanto mais radical for a 

versão de pobreza a nós apresentada, mais provavelmente refletirá os 

verdadeiros desejos de São Francisco”. Continua dizendo “que a Regra de 

1221, tomada em totalidade, dá a impressão de que São Francisco desejava 

que seus frades cortassem inteiramente as amarras com o sistema comercial 

do mundo. Insiste, por exemplo, em que a necessidade de aconselhar os 

postulantes sobre o destino a dar aos seus bens não deve envolver os irmãos 

em negócios seculares” (p.38) (Turner, 1969, p.175). 

 

Para o santo, os frades que tinham interesse de segui-lo deveriam habitar nas 

“margens e nos interstícios da estrutura social de seu tempo”. São Francisco, de fato, 

afirma sistematicamente que a pobreza dos franciscanos deveria ser levada até os limites 

da necessidade (p.176), favorecendo a realização do que Turner chamou de communitas. 

Logo, a ausência de posses e a vivência diária contrariando os pressupostos pregados 

pela sociedade, representavam a pobreza que ele esperava, ou seja, “que os irmãos não 

se apropriem de nada para si mesmos, nem de uma casa, nem de um estabelecimento, 

nem de qualquer coisa” acrescenta Victor Turner (1969, p.178).  

Assim como São Francisco rezou diante do crucifixo na capela de São Damião, o 

frei convidou todos a rezarem a mesma oração feita pelo santo: “Altíssimo e glorioso 

Deus, iluminai as trevas do meu coração e dai-me uma fé direita, esperança certa e 

caridade perfeita, bom senso e conhecimento, Senhor, para que faça vosso santo e 

verdadeiro mandamento. Amém”. Naquele momento de oração aos pés do crucifixo de 

São Damião, e após passar pela experiência interior com Deus, Francisco viu o seu 

mundo descortinando em sua frente.  

Voltando ao texto do testamento de São Francisco, o frei postulou que tal escrito 

está estritamente relacionado com a história de Francisco. O testamento espiritual foi 
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escrito nos últimos meses de sua vida, quando ele já estava bastante debilitado. O santo 

faleceu aos 44 anos de vida e naquele tempo, no século XIII, a expectativa de vida 

girava em torno de 45 anos, por conta das condições de saúde precárias da idade média. 

Francisco morreu cego, com problema no estômago e possivelmente teve malária, que 

era uma doença muito comum na Itália naquele tempo. Em seu leito de morte, ele 

preocupou-se em deixar o que tinha de mais precioso, que é o seu exemplo de vida. Por 

conta disso escreveu um o testamento espiritual, por volta de junho e julho de 1226, 

onde os seus bens espirituais. Foi escolhido para reflexão com os toqueiros e leigos 

algumas passagens bem singulares, que para frei Marcos ajudam a fortalecer o carisma 

toqueiro. 

A partir de uma passagem que diz “o Senhor assim concedeu a mim, Frei 

Francisco”, frei Marcos argumenta que, independente de qual espiritualidade o religioso 

vá abraçar, o primeiro passo do vocacionado é ter consciência de si próprio. De acordo 

com seu ponto de vista, é importante que a pessoa tenha consciência de sua identidade 

pessoal, para posteriormente começar a seguir o caminho da espiritualidade carismática. 

Com efeito, um percurso espiritual passa primeiramente pelo autoconhecimento. E 

Francisco ensina ao falar que o “Senhor concedeu a ele, Frei Francisco”, que o grande 

sinal da identidade pessoal é o seu nome. Logo, para construir a identidade de um 

carisma é necessário construir ou reconstruir a própria identidade, descobrindo não 

apenas o que se tem de bom, mas também “as trevas do coração”, como disse em sua 

oração diante do crucifixo.   

Ao adentrar o texto como fonte de primeira instância, o frei apresentou aos 

presentes um santo atualíssimo. Quando São Francisco revela a sua prece de dúvida 

“iluminai as trevas do meu coração e dai-me uma fé direita, esperança certa e a caridade 

perfeita”, ele faz brotar um carisma com as três virtudes teologais que inspiram a fé, a 

esperança e a caridade, mesmo em um mundo com muitas alternativas e possibilidades 

de escolha. E essa dificuldade em seguir o caminho da vocação foi apresentada pelo 

santo como um caminho de trevas e dúvidas. O frei tentou aproximar, portanto, a 

vivência da vocação de São Francisco ao carisma toqueiro. 

Ainda em seu testamento, São Francisco fala em “começar a fazer penitência” e 

frei Marcos aventa que penitência no franciscanismo não é mortificação: 

 

O seu sentido não é deixar de comer, rezar de joelhos, caminhar de pés 

descalços ou até mesmo dormir no chão frio. Essas podem ser expressões de 
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piedade, mas conota outro sentido, que franciscanamente não é abominado, 

mas são práticas antigas que não fazem sentido atualmente. Todavia o real 

sentido de penitência é dar espaço para ser conduzido por Deus dentro das 

situações mais difíceis da vida, os nossos leprosos de hoje, que podem ser as 

partes em si mesmo que não gostamos, mas que fazem parte da nossa 

condição humana ou até mesmo aqueles que são abandonados pela 

sociedade. O sagrado para São Francisco, ou melhor, a sua conversão não se 

deu diante do crucifixo de São Damião, ali aconteceu apenas o chamado. Na 

verdade, a conversão concreta dele foi perante os leprosos. Torna importante 

salientar que Francisco não tinha o interesse de alcançar a perfeição e nem 

ver os leprosos como um caminho para soterologia. Os leprosos apenas 

conduziram-no para uma vida com Jesus Cristo. A atitude penitencial de 

Francisco foi “fiz misericórdia com eles”, ou seja, ele venceu a resistência e 

foi se tornar um com eles. Não um deles, porque Francisco não era leproso. 

Ele já tinha a sua identidade bem marcada.  

 

Assim, discretamente o frei franciscano criticou a maneira como os toqueiros 

viviam o carisma sacrificial proposto pelo Pe. Roberto. Uma das mudanças mais 

visíveis quanto ao processo de reestruturação da Toca de Assis está relacionado com a 

estética. Raramente os toqueiros andavam calçados e era motivo de orgulho usar o 

hábito surrado e dormir diretamente no chão. Com o tempo, as clausuras das casas 

fraternas ficaram repletas de camas, cobertores, travesseiros e tudo que proporcionava 

certo conforto aos religiosos. Não se via mais toqueiros descalços, e quando 

questionado por uma pessoa sobre o motivo pelo qual o religioso usava luvas para 

cuidar dos pobres, o toqueiro respondeu:  

 

Acredito que no tempo de São Francisco não tinha luvas. Se você não sabe 

colocamos luvas pra proteger os irmãos e não pra nos proteger. Sabe quantas 

pessoas eu toquei antes? Sabe que tive que limpar banheiro antes? Ou você 

acha que os pobres não têm dignidade e que São Francisco não lavava as 

mãos? Os pobres merecem nosso melhor! (Disponível em 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329872927145999&set=a.31684

6748448617.1073741834.100003698836177&type=1&theater. Acesso dia 10 

de junho de 2013).  

 

Em sua pesquisa realizada no passado recente da Toca de Assis, Portella (2009) 

chamou atenção para essa espiritualidade toqueira balizada em certo “catolicismo da 

penitência” que fortalecia os religiosos para superar as dificuldades pessoais. O martírio 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329872927145999&set=a.316846748448617.1073741834.100003698836177&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329872927145999&set=a.316846748448617.1073741834.100003698836177&type=1&theater
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do corpo era relacionado à coragem e a entrega a Deus. Para Mariz (2005) os sacrifícios 

corporais representavam uma forma de matar o corpo, que na perspectiva de um 

cristianismo mais conservador é a fonte do pecado, e dar lugar neste corpo ao Cristo. O 

viés inovador da fraternidade que atraía muitos jovens, era a proposta de ir na 

contramão da cultura vigente pautada no prazer e ostentação ao corpo, e propor uma 

realidade onde a humildade e a renúncia eram motivo de orgulho e dava-lhes prestígio.  

Com os seus argumentos, frei Marcos tentou legitimar a nova maneira de viver o 

carisma toqueiro. Mais adiante, ele prossegue “atacando” veladamente a maneira como 

o fundador conduzia a Toca de Assis: 

 

Ao procurarmos São Francisco, temos que encontrar Jesus porque toda 

experiência franciscana, aliás, toda experiência dentro da igreja e todos os 

carismas tem que nos conduzir a Jesus, senão não tem sentido nenhum. Se for 

para conduzir ao Frei Marcos ou ao padre Roberto, por exemplo, se torna 

narcisismo e já é uma doença. Apesar do narcisismo fazer parte da vida 

humana, já que se você não tem um pingo de narcisismo acaba caindo na 

depressão, já que um pouco de narcisismo é também chamado de autoestima. 

Tudo que aprendemos no caminho espiritual não é para conduzir ao Frei José 

Carlos e nem a Ir. M. A., mas sim conduzir a Deus. E é por isso que estamos 

aqui, para ajudar conduzi-los. E quem conduz está ao lado e não à frente. E 

Deus que é Deus não se impôs a vida de Francisco, ele apenas conduziu.  

 

O trecho que frei Marcos escolheu para fazer sua última pregação foi extraído da 

biografia de São Francisco de Assis, escrita por Tomás de Celano. Ele apresentou a 

trajetória de vida do santo para os toqueiros e leigos da Toca de Assis e relatou que em 

1244, o frei Tomás de Celano, grande escritor da época, produziu um texto com a vida 

de São Francisco de Assis para ser anexado ao seu processo de canonização e tal texto 

ficou conhecido como “A Primeira Vida de Francisco de Assis”. Na Idade Média, tal 

processo era bem diferente da atualidade, e foi justamente no tempo de Francisco e de 

Clara de Assis que a Igreja começou a colocar em prática o uso dos processos 

canônicos. A fim de completar o inquérito do processo de canonização, o Papa Gregório 

IX solicitou a Tomás de Celano um documento com a vida oficial de Francisco para ser 

revisto pela cúpula da Santa Sé. Com o passar dos anos, a ordem franciscana tomou 

consciência da necessidade de resgatar a memória de sua vida. Sendo assim, o ministro 

geral da ordem dos franciscanos pediu novamente ao frei que escrevesse outra vida de 
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Francisco de Assis, principalmente para contemplar situações que não foram abordadas 

na primeira vida. A primeira vida foi escrita em 1228, ano também da canonização de 

Francisco, e a segunda vida por volta do ano de 1244.  

Naquele tempo, após o processo passar pelo crivo da Santa Sé e a canonização ser 

aprovada, todos os documentos foram descartados. A consciência vigente era que se tal 

homem já se tornou santo, não haveria necessidade de arquivar tais documentos, até 

mesmo porque o poder supremo já tinha sido decretado. Por conta de tudo isso, o 

processo de Francisco de Assis se perdeu e hoje são escassas as fontes de sua 

canonização. Mesmo acontecendo em um período relativamente próximo, no ano de 

1255, o processo canônico de Santa Clara só foi resgatado pelo fato de ter escapado uma 

cópia do texto em latim, encontrada posteriormente no século XVI. Depois de 

encontrado, o documento foi todo traduzido para o italiano antigo, por uma Clarissa. 

Contudo, assim como o material de Francisco, tanto o documento em latim como o 

material traduzido para o italiano antigo se perderam. A cópia em italiano somente foi 

encontrada em 1920. Assim como São Francisco, o responsável por escrever a vida de 

Santa Clara, foi também Tomás de Celano.   

Frei Marcos explicou que Francisco chamava a atenção para o papel central de 

Deus na vida das pessoas. Para ele, não foi o santo que buscou o Senhor, mas foi Cristo 

quem fez o chamado. Francisco teve a sua experiência mística diante do crucifixo de 

São Damião e ouviu interiormente o já mencionado chamado que dizia “Francisco, vai e 

reconstrói a minha igreja”, e nesse processo ele começou a ter os primeiros contatos 

com os leprosos, onde efetivamente aconteceu a sua conversão.  

 Na juventude de Francisco, por volta de seus 24 anos de idade, ele percebeu uma 

mudança interior profunda a partir de situações do seu contexto social e familiar. 

Naquele tempo em Assis, havia apenas três classes sociais: a nobreza, os comerciantes e 

a classe simples. Seu pai, Pedro Bernadone, era comerciante de tecidos e impulsionava 

Francisco para combater nas guerras como cavaleiro para alcançar o prestígio social, se 

tornar conhecido e subir de status. A grande rival de Assis naquele tempo era a cidade 

vizinha, chamada Perúgia, e então ele entrou no exército para combatê-la. Todavia, 

Assis perdeu a batalha e Francisco ficou preso por um ano, e em meio à sua debilidade 

física e psicológica, aconteceu o despertar para vida religiosa. Esse foi o contexto da sua 

conversão e o início do seu processo de experiência com o sagrado.  

Quando Tomás de Celano afirmou: “mas não tentou construí-la desde o começo: 

consertou o que era velho, reparou o que era antigo”, ele remetia a confusão que 
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Francisco fez quando Jesus falou com para ele ir reconstruir a sua igreja. Para o santo, a 

reconstrução era apenas física e por isso ele restaurou várias igrejinhas em ruínas de 

Assis, dentre elas a de São Damião e a de Nossa Senhora dos Anjos. Contudo, para o 

frei, essa passagem também remete que a intenção da espiritualidade de Francisco não 

era alterar a igreja existente e sim contribuir para o seu fortalecimento. O santo apontou 

um caminho que colocou o filho de Deus como centralidade de seu carisma. Frei 

Marcos salientou que: “sou franciscano, não por causa de Francisco, mas por causa de 

Deus. Aprendi a conhecer Cristo por meio do carisma franciscano, assim como vocês 

estão conhecendo Jesus pelo carisma na Toca de Assis”.  

Os ensinamentos de Francisco, apresentados pelo frei Marcos, comungam com a 

trajetória da Toca de Assis desde a sua fundação. O amor aos pobres, o zelo pela 

eucaristia e a vivência da pobreza são características marcantes do carisma franciscano, 

logo, também do carisma toqueiro que segue a sua inspiração. A renúncia ao mundo, tal 

como São Francisco fez, relacionada ao despojamento radical atraiu e ainda atraí jovens 

ávidos a viver um modelo de vida pautado na simplicidade. Algo que foi muito 

abordado na fala de frei Marcos relaciona-se ao exclusivismo em torno do chamado à 

vocação. Vimos anteriormente que o argumento “escolhido por Deus” é recorrente no 

discurso toqueiro. Os jovens se sentem motivados por terem sido os eleitos em meio a 

tantos outros, mas também inibidos em recusar um chamado do próprio Deus. De todo 

modo, o chamado a vocação lhes garantem certo exclusivismo diante da sociedade, o 

que os motiva a seguir em frente. Em relatos antigos de jovens toqueiros o argumento 

“escolhido por Deus” se imbrica diretamente com a figura do Pe. Roberto. O fundador é 

constantemente citado como o mediador entre os jovens e o Cristo. Eles citam as suas 

palestras, as pastorais de rua com a sua presença, os eventos organizados pela 

fraternidade, suas partilhas, enfim, situações ou atos do fundador que o despertaram 

para a vocação religiosa. A proposta de frei Marcos, de acordo com o que vimos 

anteriormente, segue o caminho de desconstrução da figura do Pe. Roberto e o 

fortalecimento da imagem de São Francisco de Assis, muito associado à fraternidade, 

mas até então pouco explorada ativamente. 

São variadas as motivações que atraem os jovens para a Toca de Assis. As mais 

recorrentes relacionam-se ao chamado de Deus para a vocação, logo, não é uma escolha 

individual, mas um convite para segui-lo ativamente como religioso consagrado. É 

importante salientar que o jovem é portador de agência e o seu aceite definirá se o 

“chamado” foi efetivado, tornando-se assim, um eleito. Tal aceite se relaciona também a 
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disposição de desapegar dos seus conceitos, ambições, desejos, em prol de uma nova 

vida baseada em renúncias. Na homilia de encerramento do último Tocão com o Pe. 

Roberto ele disse: “você foi escolhido pelo Senhor e nunca duvide disso, não pode a sua 

vida e para que isso aconteça não se esqueça da humildade porque ela é uma virtude 

vital para nós. Sejam filhos da pobreza e a missão é consequência, isso é o que pede o 

seu fundador com a humildade do meu coração”. 

Gostaria de frisar que não é interesse deste trabalho dizer que a figura de São 

Francisco de Assis era menos importante que a imagem do Pe. Roberto dentro da 

Fraternidade Toca de Assis. Enquanto o fundador esteve à frente da Toca de Assis, a 

imagem do santo era acionada para legitimar a vivência deste carisma pautado na 

radicalidade. O modelo de vida franciscano era o tipo ideal de vida consagrada dentro 

do instituto religioso Filhos e Filhas da Pobreza. Em se tratando do processo de 

conversão, os relatos apontam que Pe. Roberto era o canalizador e o mediador entre os 

jovens e a vida consagrada. Assim, a relação de ambos com os toqueiros permeavam 

situações bem distintas e cada um exercia uma função diferente. Conjectura-se que 

havia uma relação com o santo voltada para a sua figura enquanto um modelo, logo, 

imagética e distante, mas atualizada na atualidade. Já a figura do fundador era colocada 

pelos religiosos como real, vívida, mas também passível ao erro, por se tratar de um ser 

humano. Contudo, a maneira até então vista como exemplar da experiência do carisma 

toqueiro pelo fundador o colocava em uma posição dúbia. Ora Pe. Roberto era visto 

como modelo, outrora se posicionava como toqueiro igual aos demais. Talvez por isso, 

sua imagem seja até hoje – depois de três anos afastado – tão reverenciada – apesar das 

acusações – mostrando o viés altamente carismático do padre.  

 

3.5 – São Francisco de Assis por um toqueiro  

 

No mesmo retiro realizado em Americana, outra atividade realizada foi a palestra 

proferida por um religioso acerca da vida de São Francisco e sua estreita relação com a 

fraternidade. O religioso escolhido para falar foi o Ir. B., que atualmente exerce a 

função de guardião da Casa Mãe, em Campinas. Veremos a seguir um relato sobre sua 

palestra, a partir da qual será de suma importância perceber como os toqueiros 

interpretam e atualizam a história do santo franciscano 
123

. 
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 Não é interesse do trabalho fazer um aprofundado estudo sobre a vida de São Francisco de Assis. 

Todas as informações sobre o santo foram colhidas em uma experiência de campo, portanto, são duas 
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O catecismo da Igreja Católica convida os fiéis para “implorar cada dia o Espírito 

Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante” 
124

. Assim, 

seguindo os preceitos da igreja, o Ir. B. rezou junto aos demais presentes a oração do 

Espírito Santo, invocando a sua intercessão e dando a autoridade máxima a ele como o 

responsável pelas palavras que serão proferidas dali em diante. O início da palestra do 

toqueiro seguiu moldes bem particulares, quando comparado ao frei. Após a oração ele 

solicitou ao grupo de adoração que cantassem uma música que dizia em sua letra “vem 

Espírito Santo com o teu poder, tocar meu ser, fluir em mim”.  Enquanto a música é 

entoada, ele disse:  

 

Eu gostaria que vocês rezassem para o Espírito Santo fazer a transformação, 

seja ela pessoal, seja profissional, seja na sua identidade, nós também, irmãos 

consagrados, vem Espírito Santo sobre a semente da nossa vocação, vem 

Espírito Santo porque onde há a sua presença não há orgulho, não há 

maldade. Eu peço ao Espírito Santo que essa semente que está sendo lançada 

no coração de todos esses leigos, seja a providência nessas vocações. Nós 

sabemos espírito, que vocação não é ser sacerdote, religioso ou religiosa, mas 

vocação é o seu chamado e nós devemos buscar a nossa vocação mais 

profunda. 

 

Após este momento inicial de oração, o toqueiro considerou que aquele era um 

motivo de muita alegria para ele por estar naquele lugar falando sobre a sua vocação, 

após momentos de tantas tribulações: “é motivo de alegria também ver tantos leigos 

presentes respondendo a esta vocação”. O Ir. B. é guardião da Casa Mãe ou 

simplesmente Casa da Aliança, como também é conhecida. A Casa Mãe, localizada em 

Campinas, é a primeira casa fraterna da Toca de Assis e onde tudo começou. Apesar de 

ter aproximadamente cinco anos que ele não promove uma conversa como aquela, com 

um grupo de leigos, ele confessou estar muito feliz com tal oportunidade. Todavia, 

antes de começar a sua fala, o religioso levantou uma informação que era considerada 

primordial para o prosseguimento a palestra. Ele estava em dúvida a respeito de quanto 

tempo cada um dos presentes conhecia a Toca de Assis. “Seria a um ano, até três anos, 

até sete anos, até treze anos ou há dezoito anos?” A maioria dos presentes conhecia a 

                                                                                                                                               
vertentes. Uma história inicial, narrada pelo frei Marcos e a segunda pelo toqueiro e ambos se debruçam a 

apresentar a trajetória de São Francisco de Assis.  
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2696_po.html. Acesso dia 28 de junho de 2013. 
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fraternidade há aproximadamente sete anos, mas alguns outros presentes estavam 

conhecendo a fraternidade por meio daquele retiro, enquanto outros já conheciam desde 

a sua fundação. O palestrante afirmou: “para quem conhece há muito tempo nós 

reinflamamos e para quem não conhece muito nós anunciamos, porque o assunto de 

hoje é Francisco e a eucaristia”.  

O Ir. B. demonstrou a sua felicidade em falar após frei Marcos, visto que ambos 

os religiosos são consagrados e estavam naquele lugar para dividir com todos o que 

podia ser chamado de “graça da vocação”:  

 

Tem um ex integrante da Toca que apareceu na Casa Mãe e me viu de costas. 

Quando eu virei ,ela disse: Ir. B. você ainda está na Toca? Daí eu fiquei meio 

sem reação e eu fiquei pensando o que falar. Mas acabei falando, estou 

graças a Deus. E ela ainda disse: Eu pensei que a Toca ia acabar. De imediato 

eu respondi que ela não iria acabar e que estávamos lá firme e forte.  

 

Para o toqueiro, essa situação tem uma relação muito grande com a sua 

experiência pessoal, mas ele ressaltou que esse tipo fato não é institucional ou externo, 

mas se associa diretamente à sua vocação. Ele usou a metáfora do incêndio em Santa 

Maria para pensar o atual momento que a fraternidade estava passando: 

 

Da mesma maneira que aconteceu um incêndio em Santa Maria, poderia ter 

acontecido a mesma coisa em todas as casas fraternas da Toca, mas o que 

está dentro de cada um não morre, que é a vocação. E essa experiência 

pessoal não se dá somente na vida consagrada, ela pode acontecer na vida dos 

leigos, dos casados, dos enamorados, dos solteiros, e todos eles podem ter a 

experiência com o carisma da Toca de Assis ou com o carisma de Francisco.  

 

O toqueiro novamente fez outro questionamento, porém, direcionou a pergunta 

para as pessoas que já conheciam a Toca de Assis há mais tempo. Ele quis saber se 

alguém também já questionou aqueles que ainda estavam na fraternidade, tal como 

ocorreu com ele. O palestrante considera essa pergunta como algo cruel, embora a 

mesma seja cada vez mais freqüente. Para o religioso, existem várias maneiras de 

responder esta questão, como, por exemplo, “estou porque gosto”, “porque sinto que 

aqui é o meu lugar”, “ou por vários outros motivos”, mas o irmão recorre aos escritos de 

Francisco para responder tal questão. Nas admoestações do primeiro livro do santo 
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sobre a eucaristia, é possível ler a seguinte passagem: “e assim como ele Jesus se 

manifestou aos santos apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo ele se manifesta 

em nós no pão sagrado”. Logo, para o religioso, o real motivo da sua permanência na 

Toca de Assis está na manifestação do amor de Deus na vocação de cada religioso.  

O irmão destacou que, ao contrário da mídia que aborda São Francisco de Assis 

somente por ser protetor dos animais e dos pobres, ele quer chamar a atenção para a sua 

vertente eucarística. O santo, que foi escolhido como a personalidade do milênio, 

possuía antes de tudo características de um grande adorador. Em meio a todas as 

dificuldades que ele passou em vida, sua força voltava-se para Deus e isto o fortalecia. 

Ir. B. ainda completa: “irmãos da Toca, o Senhor está nos dizendo: eis que estou 

convosco até os fins dos tempos. E é por isso que estamos na Toca, porque Jesus está 

com a gente. E é por isso que Francisco consegue ser tão atual com seus escritos, 

porque o Santíssimo Sacramento é a Toca”. 

No mesmo dia de sua pregação, acontecia em Roma o último Angelus 
125

 do Papa 

Bento XVI. A sua última catequese após a renúncia fora transmitida ao vivo pela Rede 

Globo. Com o advento da Internet, tornou-se cada vez mais fácil a interação com as 

novidades e as decisões tomadas no Vaticano, e por isso, o Ir. B. pediu aos leigos para 

ficarem atentos às fontes escolhidas. Assim como São Francisco de Assis é considerado 

o espelho de Jesus, Bento XVI apresentou-se em tal momento para os toqueiros como 

“outro grandioso espelho de Jesus”. E apesar da renúncia abalar a fé de alguns católicos, 

para o religioso tal atitude tende a fortalecer ainda mais aqueles que professam a mesma 

fé católica.  

Prosseguindo com a sua pregação, o irmão disse que “hoje a Toca é muito 

eucarística. Mas você pode perguntar: irmão, vocês não cuidam mais dos pobres? Eu 

responderei: Sim, nós continuamos cuidando dos pobres, mas cuidamos dos pobres 

porque a Toca é eucarística. E hoje ser uma mulher, um homem, ou uma família 

eucarística é muito difícil”. Para ele, a ciência está avançando cada vez mais e corre-se 

o risco das pessoas ficarem dependentes da Internet, do consumismo, da tecnologia. Em 

sua visão, o mundo se torna cada vez mais egoísta, consumista, hedonista, niilista e 

relativista, tornando difícil seguir os preceitos de São Francisco de Assis, santo que 

anunciou: “vendo o pão e o vinho com os olhos do corpo, vejamos firmemente que vivo 

                                                 
125

 O angelus, também conhecido como toque das ave-marias é uma oração que relembra a anunciação do 

anjo Gabriel a Maria acerca do nascimento de Jesus de Nazaré (Lc 1, 26-38). Baseada na demonstração 

de amor dos católicos a Maria, reza-se oração mariana geralmente às seis da manhã, ao meio-dia e às seis 

da tarde. Quem vai a Roma pode rezar o ângelus com o papa em alguns horários. 
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e verdadeiro santíssimo corpo e sangue”. Todos os atrativos da modernidade tendem a 

afastar os jovens da religiosidade, e esse fato faz com que eles se distanciam dos 

preceitos do santo em questão, cujo carisma está pautado na renúncia. O palestrante 

afirma: “para mim que porto um hábito, rezo várias horas ao dia, tenho um trabalho com 

os pobres, é fácil, e as pessoas pensam assim mesmo. Elas falam que para mim é fácil 

porque eu estou separado do mundo, sou o diferente por portar um hábito. Agora e para 

você que está lá fora no mundo, como ser um homem eucarístico?”. 

Francisco de Assis era extremamente eucarístico e vivia em um contexto rodeado 

de heresias, chamadas de cátaros 
126

. Na historiografia da Igreja consta a existência de 

congregações de monges que habitavam em conventos pautados em uma vida 

heremítica, porém, Francisco começou um novo movimento pautado na mendicância, 

em contraposição ao movimento dos monges. O movimento mendicante inaugurado por 

Francisco de Assis propagava a circulação pelo mundo para pregar o evangelho e adorar 

Jesus pelas igrejas, e argumentava contra a lógica vigente, a qual era pautada em 

religiosos presos em conventos e separados do convívio social. O santo buscava ser 

igreja também para os pobres. Os cátaros (palavra vem do grego e significa puro) se 

autointitulavam como homens puros, santos e enviados por Deus, todavia, eles não 

acreditavam em alguns dogmas da Igreja Católica, não tinham reverência à hierarquia 

eclesiástica, ao Papa e aos cardeais. E mesmo sendo pobres e dedicando-se ao anúncio 

do evangelho, não acreditavam na presença de Jesus na eucaristia. Logo, Francisco de 

Assis sentiu em seu coração uma profunda necessidade de viver a sua vocação em meio 

à sociedade mercantilista da sua época, que vivia em busca de riquezas. E mesmo seu 

pai, Pedro Bernadone, insistindo veementemente para que ele participasse da nobreza, 

uma luz iluminava as escolhas de Francisco que o levou para a vida vocacionada. Ir. B. 

salienta que “assim como a luz que iluminou Francisco naquela época, ela também quer 

iluminar a sua vida. Nós não podemos dar a medíocre desculpa que não posso ser um 

homem eucarístico porque a Internet está no pé, ou porque hoje os tempos são outros e 

se torna impossível ser um homem eucarístico como Francisco foi. Só que o corpo e o 

sangue de Jesus continuam sendo os mesmos”. 
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 O catarismo foi um movimento que se manifestou no sul da França e no norte da Itália entre o final do 

século XI e meados do século XIV. Intitulando-se como verdadeiros e bons cristãos, os cátaros segundo a 

historiadora Maria Nazareth de Barros (2007), rejeitavam o dogma da Santíssima Trindade, assim como o 

sacramento batismal, eucarístico e matrimonial. Logo, com o intuito de conter o seu avanço, já que era 

visto pela igreja como um movimento herético, o papa Inocêncio III suspendeu diversos bispos do sul da 

França, dando início a perseguição. Anos mais tarde, o Vaticano autorizou a guerra santa, conhecida 

como a primeira cruzada a combater cristãos auto-declarados. Essa cruzada também marcou o fim do 

movimento cátaro.  
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Ainda no contexto histórico de Francisco, em 1215 ocorreu o 4º Concílio de 

Latrão durante o papado de Inocêncio III, o mesmo papa que acolheu a pequena 

comunidade de Francisco na época. Ainda há vestígios históricos que supõem a 

possibilidade de Francisco ter participado desta reunião. Este concílio dedicou-se a 

definir e defender a transubstanciação que, por meio da imposição ritualista do padre, 

transubstanciava o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, sem tirar o aspecto real 

da substância.   

E apesar de hoje não termos um concílio como o de Latrão, temos outro momento 

importante para a Igreja Católica, que é a renúncia do Papa Bento XVI. A partir desse 

fato o Ir. B. questionou: “o que vocês acharam da renúncia do papa? Eu gostaria que 

duas pessoas se manifestassem, pelo menos”. O primeiro a responder tal 

questionamento foi Michel, um benfeitor da Toca de Assis do Rio de Janeiro. Ele disse: 

“Eu achei que a renúncia do papa foi um ato de coragem, foi um ato de sabedoria, e 

apesar da mídia explorar negativamente o fato, ele teve muita sabedoria. Ele está com a 

idade muito avançada, 85 anos, e problemas de saúde. E mesmo o último papa a 

renunciar ter aproximadamente 600 anos, ele teve sabedoria e inspiração de Deus ao 

renunciar. Infelizmente eu comprei todas as revistas semanais, Veja, Istoé, Época, mas 

todas elas estavam metendo o pau na igreja”. Após o relato de Michel, o Ir. B. pediu 

uma opinião feminina. Quem se pronunciou foi Lívia, uma jovem que estava 

conhecendo a fraternidade pela primeira vez: “é interessante montar o contexto. No dia 

seguinte que o papa renunciou ele foi fazer a primeira missa, e ontem quando o frei 

Marcos falou com a gente que a luz veio e falou com Francisco, vem e transformais a 

minha Igreja, eu não sei qual a ideia do papa, e na verdade ele é tão sábio que ele está 

saindo e talvez ele queira que tenhamos uma transformação real dentro da gente. Porque 

na missa, depois que ele anunciou a renúncia, ele foi pela primeira vez sem bengala, 

mesmo alegando o motivo da saúde debilitada, e ele chamou atenção para todos nós 

igreja para as divisões internas da igreja, que podem sim acabar, mas ele disse para nos 

unirmos e estamos juntos buscando o que é sagrado. Enfim, eu acho que foi de uma 

coragem tamanha e um recado sagrado. Não é a saída dele, mas sim um chamado para 

todos nós igreja”. Outra leiga ainda completou a fala da Lívia dizendo que não seria 

nem um chamado, mas um chacoalhão em toda igreja. “A sociedade já está chacoalhada 

em agressões, e eu acho que devemos chacoalhar em ações para mostrar realmente o 

valor da nossa igreja”. Outro leigo tomou a palavra e acrescenta que: “eu tenho no meu 

coração e tenho a impressão que tudo que está acontecendo no mundo, e você mesmo 
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falou da realidade que nós vivemos hoje, é um combate espiritual muito grande. E esse 

chamado a gente vê a igreja primitiva, voltar à igreja dos carismas. E o papa 

renunciando me veio muito ao coração, as coisas lá atrás no começo da igreja, onde 

existia Paulo e Pedro trabalhando juntos pela igreja. E é isso que nós vamos ter hoje, 

uma igreja forte e renovada, mas não totalmente diferente do que vemos nas revistas e 

na televisão. O papa vai poder confessar com o outro e olha que bom termos um papa 

intercedendo pelo outro. A igreja, na minha opinião, vai sair muito fortalecida e 

devemos rezar muito por esse conclave”.  

O toqueiro pediu para que todos os presentes tivessem uma opinião formada sobre 

o assunto, porque ao caminhar pela cidade com qualquer símbolo que remeta a 

religiosidade professada, eles poderiam ser questionado. Para ele é fundamental saber se 

expressar bem, e com argumentos plausíveis, diante das inúmeras afrontas aos católicos. 

O irmão usou os argumentos de um espanhol que escreveu uma carta sobre a renúncia 

do papa para “justificar” o seu ato. Para o autor da carta, o papa é um homem de 

renúncia desde o momento que ele foi eleito como sumo pontífice. Ele renunciou 

quando deixou de ter uma aposentadoria tranquila com 65 anos; quando ele trabalhou 

sem ter dinheiro, quando ele poderia estar com a cabeça cheia de Mozart, mas na 

verdade está cheia de teologia. Então, em comunhão com os argumentos do jovem 

espanhol, o toqueiro afirmou que aquela era apenas mais uma das inúmeras renúncias 

de um sumo pontífice.  

Ele seguiu fazendo uma provocação; “você vai deixar de ser um homem 

eucarístico ou não por conta da renúncia do papa?”. Para Ir. B, tanto no contexto de 

Francisco como no contexto atual da Toca de Assis, é possível viver este aspecto 

interior com o mesmo mistério. O Santíssimo Sacramento está no corpo e no sangue 

para ser adorado da mesma forma. E Francisco, em sua carta de admoestações, dedicou-

se a falar do povo de Deus primeiramente, e posteriormente falar sobre temas como a 

pobreza, obediência e o serviço aos pobres. Essas cartas foram enviadas aos clérigos, 

aos governantes locais, aos fiéis, e em todas elas ele abordou os mistérios eucarísticos. 

Na carta enviada aos clérigos, Francisco escreveu: “Todos aqueles, portanto, que 

ministram tão santos mistérios, principalmente os que ministram tão indiscretamente 

considerem em seu íntimo como são de má qualidade os cálices, os corporais, as toalhas 

em que se sacrificam o corpo e o sangue de nosso Senhor. E por muitos, é deixado em 

lugares vis ou levado de maneira deplorável. Consumido de modo indigno e 

indiscretamente ministrado”. Ele entendeu o chamado de Jesus para a reconstrução da 
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sua igreja e de imediato chamou a atenção dos clérigos locais que aquele era o 

verdadeiro corpo de Deus para os católicos. O irmão falou que o contexto atual não é 

muito diferente do Século XII: “muitas paróquias e igrejas deixam o sacramentado aos 

ventos, mas o importante é estar atento na maneira pela qual estamos testemunhando o 

nosso amor pelo Santíssimo Sacramento nas nossas paróquias, se eu sou da Toca e a 

Toca é eucarística”. 

Na carta enviada aos fiéis, Francisco revelou que “também devemos confessar 

todos os nossos pecados ao sacerdote e dele recebamos o corpo e o sangue de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Quem não come sua carne e não bebe o seu sangue não pode entrar 

no reino dos céus. No entanto, coma e o beba dignamente, pois quem o recebe 

indignamente come e bebe para si a condenação”. O palestrante endossou esta passagem 

citando o exemplo daqueles que buscam na experiência diária da Santa Missa a 

fortaleza de suas vidas. 

Em sua carta aos governantes, Francisco afirmou que: “E por isso, meus senhores, 

aconselho-vos firmemente que deixeis de lado todas as outras preocupações e outros 

cuidados e receba devidamente em sua santa memória o santíssimo corpo e sangue de 

nosso Senhor Jesus Cristo”. Com essas passagens, é possível perceber uma ruptura com 

toda a imagética, criada e fortalecida ao longo dos tempos, em torno do São Francisco 

de Assis dos pobres e dos animais. Em todas as três passagens ele contrasta tais 

premissas com argumentos centralizados no Santíssimo Sacramento e em sua 

preocupação em difundir a sua adoração para todos os extratos da sociedade local. Ele 

não fez nenhuma distinção, muito pelo contrário, ao mandar a carta para os clérigos, os 

fiéis e os governantes, subtende-se que o santo se preocupava em levar o mistério para 

todos. Francisco tinha uma grande admiração pelos sacerdotes. Há um trecho de seus 

escritos que relata uma passagem em que diz que se um santo descer do céu e estiver do 

lado de um sacerdote, ele corre primeiro para beijar a mão do sacerdote, porque são eles 

que tocam no mistério real. A sua reverência ao Santíssimo Sacramento era tamanha 

que no mesmo relato ele completa, “se o sacerdote estiver montado em um cavalo, eu 

beijo os pés do cavalo”. Francisco também tinha o hábito de andar com uma vassoura 

para ser usada em situações em que se deparasse com igrejas sujas. Ele também pedia 

aos frades para que levassem sempre consigo âmbulas para situações em que o 

Santíssimo não estivesse exposto de maneira adequada, para ser trocado por um lugar 

digno. Para o palestrante, todas essas situações e passagens retratam um Francisco de 

Assis extremamente eucarístico, além de apresentar a forma concreta que ele vivia essa 



239 

 

devoção. Ele ainda argumenta: “Qual é a carta que Francisco de Assis escreve hoje para 

os leigos da Toca? Qual é a carta que Francisco deixou há oitocentos anos para os leigos 

da Toca? Vocês acham que é a mesma carta que ele deixou para os Filhos e Filhas da 

Pobreza do Santíssimo Sacramento?”. 

O carisma que os Filhos da Pobreza receberam é um carisma que pode tocar e 

chamar muitos outros. A maneira que cada um responde ao carisma é diferente: uns 

podem seguir para vida religiosa, outros podem viver o carisma no casamento, na 

família, na paróquia. Segundo o irmão, “eu só não posso condicionar a cabeça de vocês 

afirmando que vocês têm o carisma. Quem irá responder isso são vocês”. O carisma é o 

mesmo para os Filhos e Filhas da Pobreza, da mesma forma que está na constituição 

que cada religioso e religiosa receberam na consagração dos votos perpétuos.  

A definição oficial do carisma da Fraternidade Toca de Assis posta pelo toqueiro 

é “adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, em reparação no Espírito da Sagrada 

Liturgia da Santa Igreja, a dileta esposa de Cristo”. Interessante que, ao questionar se os 

mais antigos tinham conhecimento da carta, a maioria falou que nunca tinha visto 

nenhuma referência sobre ela, e que apenas sabiam que o carisma da Toca de Assis era 

adorar Jesus Sacramentado e cuidar dos pobres. Essa definição, segundo Ir. B., foi 

confeccionada há três anos e anexada às constituições do instituto.  

O mesmo carisma possui duas vertentes que se unem. A segunda parte do carisma 

enfatiza o “amor ao pobre abandonado de rua, reconhecendo nele o Senhor Jesus 

Crucificado e Ressuscitado, em comunhão com o seu Corpo Místico, a Santa Igreja de 

Cristo”. A definição era ampla, mas o religioso pediu para que todos os presentes 

gravassem e resguardassem pelo menos o final das duas definições, que fala da dileta 

esposa de Cristo, a Santa Igreja: “nós, como Francisco, estamos em comunhão com a 

Igreja, a partir do momento que começarmos a desviar da doutrina, já não é mais o 

Espírito Santo de Deus. E essa carta não foi escrita para você achá-la bonita. Deus tem 

um chamado e antes eu quero saber duas coisas”. Para prosseguir com a sua pregação, o 

toqueiro questionou se havia algum presente com interesse de seguir a vida religiosa 

como consagrado. Como ninguém desejava se tornar religioso, ele ressaltou que, 

independente da escolha que se faça, o mais importante é receber o carisma de Deus, 

para que independente das circunstâncias da vida, Deus estará à frente. E para o 

religioso, Deus faz o chamado a um carisma, e esse carisma é uma identidade:  
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O carisma é algo bem íntimo e ele vai seduzindo através do amor ao pobre, 

como é o meu caso que primeiro senti um impulso de ir buscar os pobres, e 

depois o Santíssimo Sacramento apareceu. Só que não é só cuidar do pobre. 

Observem a definição “adoração perpétua” e aqui não está escrito adorar 

perpetuamente, porque adorar remete a uma ação, ou seja, então se eu não 

estiver dentro de uma capela de joelhos, diante do Santíssimo Sacramento eu 

não estou adorando. E não é essa a definição do carisma. A definição é 

adoração perpétua, e porque foi definido adoração perpétua e não adorar 

perpetuamente? Porque eu posso dizer que sou adoração e não é algo que 

você faz, é algo muito mais profundo. Isso para nós, religiosos e religiosas, é 

bem claro, mas eu quero que isso fique claro para vocês leigos também. Nós 

começamos pedindo ao Espírito Santo sobre a nossa vocação, porque hoje 

você pode ser chamado a ser adoração. E ser adoração não é adorar só de 

manhã, é adorar com a sua vida. Em todos os momentos, caminhando na rua.  

 

O carisma imprime um caráter identitário nas pessoas e, quando se usa uma 

camiseta da Toca de Assis, por exemplo, elas tornam público a adoção desse carisma. 

Para completar a sua explicação sobre o carisma toqueiro, o religioso aprofundou em 

aspectos sobre a adoração e a relação do carisma toqueiro com os pobres: “eu sou 

também amor aos pobres, eu não sou alívio porque aí vai ser finalidade. Nós não 

cuidamos do pobre, porque eu e vocês somos chamados a sermos amor aos pobres”. Em 

sua concepção, Jesus está presente tanto na eucaristia como no pobre, porém, no 

Santíssimo Sacramento a presença de Jesus é uma presença efetiva, e por isso remete a 

um aspecto mais ativo. “Quando você o recebe e o adora, ele tem uma eficácia divina na 

sua vida. Jesus disse: ‘quem come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em 

mim e eu permanecerei nele’”. O Cristo presente no pobre tem um aspecto passivo. Para 

o religioso, o versículo bíblico “eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me 

destes de beber, eu estava nu e me vestisse” evidencia o próprio Jesus, que permite às 

pessoas cuidar dele através do pobre. E esse é o carisma que Francisco viveu ativamente 

em vida e é também o que o carisma toqueiro propõe. 

Para os religiosos, a vivência do carisma se dá na convivência fraterna, nos 

cuidados aos pobres e no abandono a todos os bens materiais. Mas é importante 

delimitar como os leigos da Toca de Assis devem viver o carisma em seu contexto 

social. O toqueiro utilizou um esquema para explicar como deve ser essa vivência do 

carisma pelos leigos.  
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Por outro lado, esse esquema apresentado pelo toqueiro pode servir também para 

exemplificar e fazer um paralelo com o ideal do carisma toqueiro que coloca como 

central a vida familiar (no caso também a vida fraterna), se sobrepondo a sociedade e a 

vida pastoral. A reflexão do toqueiro, representando a Toca de Assis, indica aos seus 

adeptos o segmento dessa premissa, com intuito de fortalecer o carisma e nos mostra 

uma reflexão bastante apurada sobre o controle da individualidade pessoal, da sua 

singularidade, em contraposição as obrigações do fiel com a fraternidade. Até onde a 

observação participante permitiu ir, é notório que isso causa algumas tensões, 

principalmente quando acrescenta-se ao esquema a relação com a Igreja Católica, que a 

toda momento tenta mediar a relação fraternidade versus fiel.  

O palestrante espera que o leigo toqueiro seja adoração em todos esses lugares. E 

para que isso seja efetivado, não é preciso utilizar de marcadores estéticos como colocar 

uma cruz de um metro no pescoço, andar descalço, fazer uma tonsura ou usar um véu 

para afirmar a sua fé. Para o toqueiro, viver a fé na sociedade é ser adoração nas coisas 

mais simples da vida. Porém, ele avisa:  

 

Será bem mais difícil para vocês do que para nós toqueiros, porque ser 

cristão hoje é ir pela contramão já que o mundo está caminhando para um 

lado e você terá que ir pelo sentido oposto. Será difícil, mas Cristo disse ‘se 

creres verás a glória de Deus’.  O lugar mais difícil para a vivência desses 

princípios possivelmente será no seio familiar, porque o trabalho e a vida 

pastoral são considerados como secundários, já que nós não ficamos o 

tempo todo inseridos nesses universos. Se eu estou cansado do meu patrão, 

deu o horário de ir embora eu vou e não penso duas vezes. Já a família é 

toda manhã, toda noite e é para sempre, mas se você conseguir viver bem o 



242 

 

carisma de Francisco no centro, que é o seio familiar, você conseguirá viver 

bem na sociedade e na vida pastoral.  

 

 

Segundo o religioso, para viver o carisma da Toca de Assis também é preciso 

olhar para o primeiro pobre que está ao seu lado. Quem não vive o carisma dentro da 

família, ao sair para as ruas correrá o sério risco de se tornar um fariseu. Por isso é algo 

que tem que partir de dentro para fora em todos os sentidos. Portanto, não é uma 

escolha pessoal, mas sim, externa e advinda de Deus, o que não impede a pessoa de ser 

adoração e seguir a Deus mesmo sem o carisma da fraternidade:  

 

Eu pergunto, nós vamos para a pastoral de rua lá na Praça do Carmo levar 

comida para os irmãos e conversar com eles ou nós vamos ao cinema? Claro 

que a maioria irá responder que ir levar comida para os pobres. Mas, eu digo 

que depende. Depende de como vai estar a sua vida familiar, porque se ela 

estiver precisando de um momento de lazer para unir os laços e viver o 

carisma primeiro nela, não adianta você querer ir cuidar dos pobres. Não 

vamos nos contradizer. Você tem que partir de dentro e Deus vê tudo. Será 

que eu não estou indo em uma pastoral para evitar um conflito familiar ou eu 

estou indo por amor aos pobres porque eu tenho o carisma?  

 

Por fim, Ir. B. pediu aos presentes para que buscassem amar com mais 

profundidade, visto que o mundo já oferece demasiada superficialidade: “se você não se 

prostrar diante do Santíssimo Sacramento exposto no sacrário, você nunca conseguirá 

ser adoração de acordo com o mistério de Francisco de Assis”. Retomando ao exemplo 

de São Francisco de Assis para embasar o carisma toqueiro, o religioso salientou que 

até nos últimos meses de vida o santo não deixou de adorar Jesus, apesar do elevado 

estágio da sua debilidade física. As biografias relatam que o seu corpo estava tão 

degradado e ferido pela doença que ele mal podia ver a luz do sol que lhe causava uma 

dor tamanha. As irmãs mandavam comida e ele não conseguia comer, pois seu 

estômago já está destruído de tanto fazer jejum. Poeticamente falam que seus olhos 

estavam destruídos de tanto chorar por causa da paixão. Enfim, Francisco deixou sua 

enfermidade ir tão longe para se assemelhar até fisicamente com o Santíssimo 

Sacramento. Ele teve os estigmas de Cristo e se assemelhou a Jesus crucificado e foi 

além ao assemelhar-se ao Santíssimo Sacramento que é pobre: “se formos à igreja agora 

e pegar o santíssimo nas mãos ele irá se esfarelar todo porque ele é frágil e pobre. E 
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Francisco era tão eucarístico que chegou a se assemelhar com o Santíssimo 

Sacramento”, enfatizou o toqueiro. Por isso, aqueles que querem seguir o carisma da 

Toca de Assis inspirado em São Francisco devem buscar seguir o exemplo do santo e se 

aproximar cada vez mais do Cristo. 

 

3.6 – Adoração ao Santíssimo Sacramento pelos toqueiros 

 

A adoração começou por volta das 17 horas e foi ministrada pelo Ir. B.. Ao violão 

estava o Ir. M e, em seu auxilio para o louvor, estava o Irmão E., ambos conhecidos 

pelas habilidades musicais e vocais. Ir. M. atualmente reside em Londrina, onde 

assumiu a função de Ecônomo Geral dos Filhos da Pobreza. Ao início da adoração, 

foram invocados repetidamente a jaculatória “graças e louvores se deem a todo o 

momento. Ao Santíssimo e digníssimo Sacramento. Em todos os tabernáculos do 

mundo, até a consumação dos séculos”. Enquanto a jaculatória era pronunciada por 

todos, dois toqueiros se aproximaram do altar e se ajoelharam. Um deles estava com um 

turíbulo 
127

 nas mãos e o outro com uma naveta 
128

. Eles incensaram o altar antes do 

outro toqueiro vir e colocar a hóstia consagrada no ostensório, para, posteriormente ser 

adorada por todos os presentes. A bíblia relata a história da Rainha de Sabá, que ao 

chegar a Jerusalém para visitar o Rei Salomão, trouxe consigo, entre outros presentes, 

uma quantidade extraordinária do mais precioso incenso que, naquela época, era 

vendido em um centro muito importante. Esta história desvela como o incenso está 

diretamente relacionado à prosperidade de povos e reinos míticos, como se lê na sagrada 

                                                 
127

 Turíbulo é um recipiente, geralmente feito de metal, sustentado por correntes, com a tampa perfurada. 

Dentro do turíbulo se colocam brasas e sobre elas o incenso, que produz uma fumaça com odor suave. A 

palavra turíbulo, em latim, thuribulum, tem sua origem no grego. Thus, em grego, significa incenso. O 

turíbulo também é conhecido como incensário. O incenso é utilizado desde a antiguidade. Utilizava-se 

nos sacrifícios, nos serviços litúrgicos do templo e em algumas outras cerimônias. O objetivo era 

neutralizar odores, afugentar os espíritos maus e render culto à divindade. A utilização do turíbulo tem 

sua origem no Oriente, especialmente no Egito. Os judeus assimilaram essa tradição e a introduziram em 

suas cerimônias religiosas: Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso (Ex 30,1); Virão 

todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor (Is 60,6). Na liturgia católica, 

o incenso é utilizado para expressar a veneração e oração a Deus, tal como indica o Salmo 140,2: Que 

minha oração suba até vós como a fumaça do incenso. Segundo a Instrução Geral ao Missal Romano, o 

turíbulo pode ser usado facultativamente em qualquer Missa, nos seguintes momentos: a) durante a 

procissão de entrada; b) no início da Missa, para incensar a cruz e o altar; c) na proclamação do 

Evangelho; d) para incensar as oferendas, a cruz e o altar, bem como o sacerdote e o povo, durante o 

ofertório; e) na apresentação da hóstia e do cálice, após a consagração. (Instrução geral sobre o missal 

romano: Terceira edição. São Paulo: Paulinas, 2007).   
128

 O turíbulo é acompanhado pela naveta (do latim, navicula, que significa naviozinho, pois de fato se 

parece a um pequeno navio). Naveta é um pequeno vaso de metal onde o incenso é depositado antes de 

ser queimado. Durante a celebração litúrgica, o ministro responsável pelo turíbulo é o turiferário. O 

responsável pela naveta é chamado de naveteiro. 
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escritura. E o mais importante é como ele fazia parte da composição aromática 

destinada exclusivamente a Deus, tendo se transformado posteriormente em um símbolo 

de adoração.  

Para o catecismo da Igreja Católica, a adoração a Deus é um ato principal da 

virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecer Cristo como legítimo e verdadeiro 

Senhor e proprietário real de todas as coisas. Reconhece-se por meio da adoração, Deus 

como o criador e salvador com um amor infinito e misericordioso por todos os seres 

humanos. Na bíblia sagrada é possível ler a passagem que diz "Adorarás o Senhor, teu 

Deus, e só a Ele prestarás culto" (Lc 4,8), disse Jesus, citando o Deuteronômio (6,13). A 

adoração para os católicos é também a primeira atitude do homem que se reconhece 

como criatura diante daquele que o criou, exaltando o seu poder e grandeza por meio da 

adoração ao seu corpo e sangue exposto no Santíssimo Sacramento. O catecismo da 

Igreja Católica revela que: 

 

A.18.2 Anjos e adoração do Verbo encarnado 

§333 Desde a Encarnação até a Ascensão, a vida do Verbo Encarnado é 

cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus "introduziu o 

Primogênito no mundo, disse: - Adorem-no todos os anjos de Deus-" (Hb 

1,6). O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar 

no louvor da Igreja: "Glória a Deus..." (Lc 2,14). Protegem a infância de 

Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, embora tivesse 

podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São 

ainda os anjos que "evangelizam", anunciando a Boa Nova da Encarnação e 

da Ressurreição de Cristo. Estarão presentes no retorno de Cristo, que eles 

anunciam serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. 

 

A.18.3 Arte sacra e adoração 

§2502 A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde, por sua forma, à 

sua vocação própria: evocar e glorificar, na fé e na adoração, o Mistério 

transcendente de Deus, beleza excelsa invisível de verdade e amor, revelada 

em Cristo, "resplendor de sua glória, expressão de seu Ser" (Hb 1,3), em 

quem "habita corporalmente toda a plenitude da divindade" (Cl 2,9), beleza 

espiritual refletida na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nos anjos 

santos. A arte sacra verdadeira leva o homem à adoração, à oração e ao amor 

de Deus Criador e Salvador, Santo e Santificador. 

 

A.18.4 Bênção e adoração. 
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§2626 A bênção exprime o movimento de fundo da oração; é o encontro de 

Deus e do homem; nela o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e 

se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus: uma 

vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer Aquele que é a 

fonte de toda bênção. 

 

A missa é um gênero de composição musical originalmente concebido para uso 

litúrgico ligado às tradições e ao rito das cerimônias da Igreja Católica e que, por isso, 

se apresenta dividido em etapas que correspondem às do texto da missa católica em 

latim, como o Kyrie, o Glória, o Credo, o Sanctus, o Benedictus e o Agnus Dei 
129

. Mais 

antiga das grandes formas da música ocidental, em seu desenvolvimento o texto sacro 

pode ser interpretado por vozes à capela ou com o acompanhamento de órgão e de 

outros instrumentos. Consistiam originalmente em partes cantadas durante o Ordinário 

da Missa, no entanto, a partir do Romantismo, surgiu a tendência de essas obras se 

descolarem de seu sentido litúrgico original. Na adoração da Toca de Assis foi entoado 

o Santus e o Benedictus em latim, puxados por dois toqueiros que estavam ajoelhados a 

frente do altar. Interessante perceber que o uso do latim remete a uma prática pré-

conciliar e demonstra que alguns dos preceitos propostos pelo fundador, como, por 

exemplo, resguardar os valores tradicionalistas da instituição, continuam vigentes no 

cotidiano dos toqueiros. 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus, Deus Sabaoth 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua 

Hosanna, in excelsis 

Benedictus qui venit 

In nomine Domini 

Hosanna in excelsis 

 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

O Céu e a Terra estão cheios da Vossa glória. 

Hosana nas alturas 

Bendito é aquele que vem 

Em nome do Senhor 

Hosana nas alturas 

                                                 
129

 A missa é também um gênero de da música sacra. 
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Seguindo o momento ritualístico, o Ir. M. fez uma oração franciscana de adoração 

ao Santíssimo Corpo de Cristo exposto no sacrário. Esta oração é considerada a 

primeira da Fraternidade Franciscana e continua sendo difundida e rezada por irmãos 

em todo o mundo quando entram em uma capela ou igreja. Na ocasião eles dizem: 

“Santíssimo Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos aqui e em todas as vossas Igrejas do 

mundo inteiro e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo”.  Por 

fim, foi rezada em um só coro, por todos os presentes na capela, a oração “Pelo sinal da 

Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, amém”. Está é uma oração com significado forte e riquíssimo 

de detalhes, apesar de ser uma oração curta. É pela cruz que os católicos expressam as 

três verdades e dogmas fundamentais da fé que professam, isto é, o dogma da 

Santíssima Trindade, da morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. A cruz tem 

uma representatividade para os católicos, pois foi após a morte violenta de Jesus Cristo 

que ela passou a ser o símbolo da vitória de Deus sobre o mal. Logo, a cruz é o sinal do 

cristão. E tal sinal é bradado ao mundo como prova real de quem são verdadeiramente 

filhos de Deus. Costuma-se dizer que onde se vê uma cruz sabe-se que ali há Cristo. 

Quando se diz “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” se invoca e 

proclama o mistério da Santíssima Trindade. A gesticulatória que acompanha a oração é 

composta por uma cruz que se inicia com as mãos abertas na testa ao pronunciar a frase 

“em nome do pai”, desce para a altura da barriga e diz “e do filho” seguido por um 

toque no ombro esquerdo e depois do ombro direito pronunciando “e do Espírito 

Santo”. O movimento remete-se ao mistério da encarnação, onde o filho de Deus veio 

do seio da Virgem Maria para sua a morte cruenta de cruz, onde ele foi crucificado 
130

. 

O próprio formato da cruz nos dois sentidos, uma parte vertical e outra horizontal, 

também tem um significado. O sentido vertical orienta para as alturas, para o céu onde 

Jesus está a espera de todos aqueles que confiam e entregam sua vida a ele. Já o sentido 

horizontal é uma clara referencia para aqueles que estão ao lado, ou seja, aqui na Terra. 

Cristo em vida deixou dez mandamentos a serem seguidos pelos cristãos, e um deles é 

“amarás ao próximo como a ti mesmo”. Ele tratava as pessoas como irmãos e deixou 

                                                 
130

 O catecismo da Igreja Católica postula que: “§461 Retomando a expressão de São João ("O 

Verbo se fez carne" Jo 1,14), a Igreja denomina "Encarnação" o fato de Filho de Deus ter assumido uma 

natureza humana para realizar nela a nossa salvação”. Disponível em 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap2_422-682_po.html. Acesso em 13 de 

julho de 2013. 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap2_422-682_po.html
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este ensinamento para que seus seguidores pudessem fazer o mesmo. E os dois sentidos 

se entrelaçam um no outro a fim de mostrar que um não existe sem o outro. Não adianta 

amar a Deus e não amar ao próximo. Para Cristo, um não pode existir sem o outro. O 

amor cristão, assim como a cruz, é uma referência de fé. O sinal da cruz é conhecido 

como o sinal dos cristãos, porque no sacramento batismal, quando são batizados em 

nome da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), consagram-se e apresentam-

se a Jesus Cristo por meio de tal rito de passagem, tornando-se um cristão. Uma vez 

batizado, o cristão é considerado para sempre um filho de Deus e um membro 

inalienável da Igreja Católica, pertencendo desde então como propriedade do Cristo até 

a eternidade.  

Após as orações proferidas pelos toqueiros, foi entoado um cântico salmístico da 

Igreja Católica, que dizia em seu refrão: “Ó verbo descido do céu, nós de adoramos. 

Sacramento Corpo e Sangue do Senhor. Meu Deus e meu tudo”. Tal refrão foi repetido 

inúmeras vezes, sempre acompanhado pelos acordes do violão, e todos louvavam 

juntos. Em dado momento do louvor, o Ir. B. fez um sinal para Ir. M., solicitando-lhe 

cessar as vozes e permanecer apenas com o som do violão. Enquanto isto, ele fez outra 

oração, mas primeiramente invocou uma reza conhecida como ato de adoração e 

reparação: “graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e 

Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao 

Santíssimo e Digníssimo Sacramento”. Sua oração espontânea dizia: 

 

E aqui estamos nós Senhor, prostrados na tua presença eucarística. Somos nós, 

porque aqui ouvimos a carta de Francisco aos fiéis e estamos aqui Senhor para te 

oferecer toda a dignidade que o teu corpo sacramentado presente neste altar merece. E 

nos colocamos a sombra do ostensório com o coração vivo em adoração. De toda a 

dignidade que podemos oferecer fisicamente ao teu corpo e queremos também oferecer 

o nosso ser em adoração. São Francisco vai dizer ‘Pasme o mundo todo, estremeça a 

terra inteira, rejubile o céu em altas vozes, quando sobre o altar ou estiver nas mãos do 

sacerdote o Cristo, Filho de Deus vivo! Ó grandeza maravilhosa, ó admirável 

condescendência! Ó humildade sublime, ó humilde sublimidade! O Senhor do universo, 

Deus e Filho de Deus, se humilha a ponto de se esconder, para nosso bem, na modesta 

aparência de pão’. Vede irmãos que a humildade é de Deus. Derramemos sobre ele os 

nossos corações unidos em família como filhos e filhas, e como leigos e leigas deste 

Instituto e deste carisma. Humilhai-vos para que Ele vos exalte, vai dizer a carta de São 
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Pedro. E que a partir deste retiro, possamos ir respondendo ao nosso chamado e ser 

adoração e ser amor aos pobres no seio da Santa Igreja. Não vamos reter nada para 

nós mesmos, ou como nos ensina Francisco, para que totalmente nós possamos 

perceber quem totalmente se dá a nós no véu do Sacramento. Vamos unir toda esta 

homenagem e vamos cantar novamente o refrão e nos unindo a este salmo, possamos 

assim unir a beleza deste altar. E vamos unir também a beleza do nosso coração. 

Vamos nos derramar na presença de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Diante do 

verbo que desceu e se fez carne, que se fez sangue para nos ensinar como devemos 

viver os nossos conflitos e os conflitos das nossas famílias. Então suavemente, sem nos 

exaltarmos vamos cantar novamente o refrão do verbo descido do céu e como diria 

Francisco ‘Meu Deus e meu tudo’. Derrame sua vida no altar do Senhor, leigo e leiga, 

e com a sua vida diga nós te adoramos Senhor. E de repente nós temos muitas coisas 

para pedir para Jesus, mas nós precisamos agora dar este passo de fé e dar vazão para 

que Deus pergunte para nós o que Ele quer de nós, porque Ele sabe o que é melhor 

para nós. Então, diante de todas estas meditações acerca da vida de São Francisco 

hoje acerca da eucaristia e acerca deste carisma, que nós agora prostrados diante do 

Santíssimo Sacramento, e mesmo com todas as distrações que irão acontecer ao nosso 

redor, mesmo com a nossa distração corporal que as vezes não nos permite ficar muito 

tempo na mesma posição, mas procure uma posição e silencie. Peço a ajuda do violão 

para nos ajudar a entrar dentro deste mistério e vamos permitir que a nossa oração 

seja uma oração de receber. Perceba o que Deus quer de você e nós antes 

conversávamos de chamado e eu pergunto: o que Deus te chama?   

 

Depois de cantar novamente o salmo por repetidas vezes, Ir. B. finalizou a 

adoração dizendo que era uma graça a reunião ocorrida naquele retiro espiritual para 

fazer reflexões no tempo da quaresma. E assim como o evangelho do dia revelou que os 

discípulos adormeceram na hora que Elias e Moises falaram a Jesus sobre todo 

sofrimento que ele teria que enfrentar, o religioso chamou a atenção para que as pessoas 

não adormecessem também, “pois o Senhor é a luz e a cruz também é a luz. E é 

importante lembrar-se de pedir para que o Senhor não seja luz somente para consolos, 

gratificações, emoções, mas que o Santíssimo Sacramento possa ser a luz também em 

todas as contrariedades do dia-a-dia”. Ainda em relação ao evangelho, o irmão 

relembrou a passagem lida na última semana passada, a qual apresentava os 
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ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Ao levar os discípulos ao monte para rezar, 

Cristo sugeriu que a oração permitisse ouvir o que o próximo tem a dizer.  

O momento de adoração foi finalizado com uma oração em grupo, onde todos 

rezaram em voz alta, agradecendo por aquele encontro e pedindo por suas famílias, suas 

vidas e pelas causas mais urgentes de cada um. Rezou-se também por todos os pobres 

que passaram e passam nas vidas dos presentes e nas casas da Toca de Assis em todo 

Brasil, por todos os pequeninos (que, como foi dito anteriormente, carregam consigo a 

presença passiva de Jesus), pelo fortalecimento da missão com os pobres abandonados, 

por todos aqueles que pediram oração para um toqueiro, e principalmente pelos que 

estão mais debilitados e por aqueles que não têm ninguém e que foram totalmente 

esquecidos pela sociedade. O toqueiro rezou por todas as famílias presentes no retiro e 

pelo pobre que habita na casa de cada um, porque Jesus chamou atenção para aqueles 

que estão dentro da própria família e precisa de apoio. Ele também pediu para  que cada 

respondesse o chamado da vocação e reconstruísse a igreja dentro do próprio coração. 

Assim como no começo da adoração, os dois toqueiros foram para frente do altar com o 

incenso e rezaram novamente o Santus e o Benedictus em latim. A adoração foi 

encerrada após a retirada da hóstia consagrada do ostensório, a qual fora guardada no 

sacrário. Após isso, ainda houve a oração da santa cruz: “Pelo sinal da Santa Cruz, 

livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, amém” e o pronunciamento da frase de São Francisco de Assis “Senhor, 

o que tu queres que eu faça? Vá e reconstrói a minha igreja”.  

 

3.7 – O processo vocacional dos leigos toqueiros 

 

Se os testemunhos antigos de religiosos e leigos da Toca de Assis destacavam a 

importância das pregações do fundador no processo de descoberta da vocação religiosa 

e laical, os mais atuais raramente citam a sua figura. Em uma palestra proferida no 

acampamento de Corpus Chisti da Canção Nova, em 2005, intitulada “A vontade de 

Deus não é um sonho”, Pe. Roberto Lettieri disse que: 

 

(...) Uma das coisas que tem esfriado a juventude que opta por se consagrar é 

não encontrar a radicalidade que o Senhor lhe prometeu no início da vocação 

dentro da sua congregação. (...) Talvez a sua família nem entenda sua 

vocação! O seu único tesouro será Jesus! Sua pobreza vai enriquecer a 
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muitos! Eu digo: é muito bom não ter segurança alguma, ficar com Jesus, 

deixar que Ele cuide de nós! (Disponível em: 

http://web.archive.org/web/20060514192556/http://www.tocadeassis.org.br/p

alestrapadre03.htm . Acesso dia 15 de julho de 2013). 

 

Em relação à questão da radicalidade, na fala é possível notar como o fundador 

utilizava-se de certos aspectos para justificar a adesão ao carisma toqueiro. O ideal do 

carisma de Pe. Roberto – logo, dos toqueiros – sempre destacava a entrega da vida 

radical a Jesus Cristo, a qual deveria ser agregada diretamente ao cuidado aos pobres e a 

adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. A Toca de Assis buscava legitimar seu 

carisma por meio dos testemunhos de religiosos e leigos, que já passaram pela 

fraternidade ou ainda estão nela. No layout do site dos anos de 2003 e 2004 foi 

publicado dezenas de relatos. Dentre eles elenquei alguns que retratam a relação do 

fundador com o processo vocacional dos jovens da época. Uma jovem relata: 

 

Conheci o padre Roberto quando neo-sacerdote e presidia vigílias de missas 

na Igreja do Carmo. Só vim obter contato com a Fraternidade com o ingresso 

da minha filha através dos cenáculos em janeiro de 2007, mesmo sem saber 

ao certo o objetivo dos encontros. Quando vim, a saber, que o objetivo dos 

cenáculos era formar um caminho para a consagração de leigos, fiquei muito 

feliz, pois, sentia a necessidade de caminhar para a igreja em uma 

comunidade de aliança. Mesmo sem conhecer de perto sempre soube do zelo, 

amor e respeito que a Toca tem por Jesus Eucarístico, a doutrina e algumas 

tradições da igreja. A experiência que mais me marcou foi participar do 

Santo Sacrifício da Missa com o padre Roberto e poder experimentar o céu 

na terra. Tenho uma enorme gratidão por poder estar participando dos 

círculos auxiliares mesmo que sem o meu marido, mas meu coração está se 

enchendo de esperança que o meu marido venha participar conosco e a viver 

o carisma. 

 

A sociabilidade estabelecida entre o fundador e os seus seguidores, unido ao 

discurso que destoava de muitos sacerdotes da Igreja Católica, apresentava uma nova 

vertente de um catolicismo mais emotivo e caloroso. Por conta disso surgiu um engodo. 

O carisma toqueiro proposto por Pe. Roberto reivindicava certo retorno às práticas 

litúrgicas mais tradicionais, ao mesmo tempo em que propunha uma fraternidade regada 

a relações de convivência direta, afetiva e emocional bem característica das 

sensibilidades juvenis ligadas à RCC. Enquanto o Concílio Vaticano II sugeria que 
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alguns símbolos, hábitos e indumentárias religiosas fossem abolidos, a Toca de Assis 

exigia que seus religiosos usassem a tonsura, o hábito toqueiro, num cenário onde os 

franciscanos não são mais obrigados. O fundador buscou, à sua maneira, criar um 

carisma que mesclava o “tradicional” e “moderno”, com o objetivo de promover suas 

particularidades e atrair os jovens.  

O diferencial do carisma toqueiro estava relacionado à performatividade 

específica do fundador, a qual se dava em suas aparições públicas. Pe. Roberto falou em 

uma pregação que “após a Consagração não existe mais pão, é o Corpo de Cristo. Que 

você seja ‘violento’ com o mistério maior da Igreja. O ápice da Igreja é a graça de poder 

comer Deus. Ajoelhe na consagração. Dobre realmente seus joelhos, porque é um 

momento penitencial. Ajoelhar-se é um ato de adoração a Deus. Adore com violência, 

não seja morno. Vá ao altar com toda sua alma, todo seu coração, Jesus destrói todo 

muro que não permite que você se entregue a Ele. É pessoa com pessoa. (...) Que eu 

faça você compreender que comungar o Senhor é comungar o sacrifício da dor, sua 

vida, a verdade absoluta. Comunhão pessoal de dois corações. É extraordinário que 

você comungue o sacrifício perfeito durante o sacrifício da Missa”
131

. Suas 

determinações de como o católico deveria se portar no ritual da Santa Missa reverberava 

aos quatro cantos e muitos queriam participar do ritual ministrado por ele, tanto por 

curiosidade ou como aprendizado. Outra jovem disse: 

 

Uma amiga que conheci no grupo de jovens da minha comunidade, um dia 

me levou na Santa Missa com o padre Roberto, lembro que foi dia 

08/12/2003. Me senti no céu, uma paz tão grande e uma inquietude enorme 

em meu coração. Quando comecei a frequentar as casas e saber um pouco 

mais sobre a Toca, nisso, a inquietude foi crescendo, ao ponto de perguntar a 

Jesus o que era aquilo que sentia em meu coração e ele respondia: 'vem e 

segue-me'. Com a mesma amiga perguntei como entraria em contato com a 

Toca pra vida religiosa e ela me indicou o caminho, e meu amor pela Toca 

foi aumentando cada vez mais com contato com os pobres e com Jesus 

Sacramentado. E através da Santa Missa naquele dia o Senhor pôde suscitar 

em meu coração uma santa inquietude de descobrir a vontade Dele para 

minha vida!  

 

                                                 
131

 Disponível em 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1222&pre=3481&tit

=Violentos%20no%20amor%20de%20Jesus. Acesso dia 17 de julho de 2013. 

http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1222&pre=3481&tit=Violentos%20no%20amor%20de%20Jesus
http://www.cancaonova.com/portal/canais/eventos/novoeventos/cobertura.php?cod=1222&pre=3481&tit=Violentos%20no%20amor%20de%20Jesus
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Portella (2009) aventa que o fundador propunha uma religião vivenciada com o 

corpo. Assim como a jovem acima, os toqueiros argumentavam que a missa de Pe. 

Roberto era mais intensa justamente pela sua movimentação corporal durante o ritual. 

“Os toqueiros costumam destacar o ‘olhar’ do padre, a maneira como elevava a hóstia, 

as expressões de seu rosto” (Portella, 2009, p. 243). O fundador defendia arduamente a 

presença viva do Cristo em cada ritual eucarístico. Deste modo, cada missa era uma 

rememoração da verdadeira paixão, morte e ressurreição de Jesus, que precisava ser 

experimentada como tal, ou seja, o ritual sacrificial.  

A condução da santa missa enquanto um ritual de sacrifício posiciona o sacerdote 

em um lugar diferenciado dos demais. Apenas ele possui a autoridade de mediar à 

transubstanciação do vinho em sangue e o pão em corpo. E essa autoridade proporciona 

uma dimensão de continuidade com o divino, já que Cristo passa a estar presente em 

seu corpo. Pelo Sacramento da Ordem 
132

 a igreja acredita que o sacerdote age in 

persona Cristi Capitis, isto é, na pessoa de Cristo cabeça (Cat. 1548). Quando se diz, 

“Por Cristo, com Cristo, em Cristo” no santo sacrifício da missa, coloca-se a toda a 

igreja – corpo místico de Cristo – em oração e comunhão por Ele, com Ele e Nele.  

Renato e Dilma constituem, no momento, um casal de leigos referência para a 

fraternidade. Residentes na cidade de Uberaba, interior de Minas Gerais, eles 

conheceram a Toca de Assis em 1999 e desde então participam ativamente do carisma 

toqueiro. O casal relata que em 2001 foi inaugurada a missão de Uberaba e eles se 

ofereceram de imediato para ajudar os toqueiros nos serviços rotineiros da casa 

fraterna. Com o passar do tempo e com a aproximação gradativa, ao final de 2003 eles 

tomaram a decisão de deixar os trabalhos que exerciam anteriormente para dedicar 

inteiramente a Fraternidade. O casal de leigos mudou de sua cidade natal para Cotia – 

SP, em 2007, a fim de colaborar na administração da casa fraterna São Pio. Todavia, 

foi solicitado pelos seus superiores que no ano de 2009 eles retornassem para Uberaba, 

com intuito de auxiliar as religiosas na casa fraterna local. Em 2011, Renato foi 

contratado formalmente pela Toca de Assis para exercer a função de administrador da 

missão de Uberaba e, paralelo a sua função, ele estava em processo de formação para o 

Diaconato Permanente na arquidiocese da cidade. Para ele, a justificativa para exercer 

tal cargo que outrora era exclusivo dos próprios toqueiros, consiste na diminuição 

                                                 
132

  Segundo o catecismo da Igreja Católica, a Ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por 

Cristo aos Apóstolos continua a ser exercida na Igreja, até ao fim dos tempos: é, portanto, o sacramento 

do ministério apostólico. E compreende três graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado (Cat. 

1536). 
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brusca de religiosos após o afastamento de Pe. Roberto. Com isso, foi necessário que o 

leigo assumisse a função para evitar que a casa fosse fechada, já que essa era a realidade 

de muitas outras missões.  

No retiro para leigos realizado em Americana, assisti o testemunho de Renato 

para os demais leigos presentes. Sua fala abordou principalmente o momento de 

transição que a Toca de Assis passou e está passando. Após acompanhar e dedicar a 

fraternidade nos últimos quatorze anos, juntamente com sua esposa e seus três filhos, 

ele declarou aos outros leigos que o carisma toqueiro “vale muito a pena”:  

 

Os irmãos e as irmãs que estão aqui neste retiro podem falar melhor do que 

eu quanta força dá quando chega um leigo decidido a abandonar e levar a 

vida pelo nosso carisma. Vale a pena porque o carisma, e o Ir. B. 

magistralmente nos apresentou melhor esse carisma e mais do que isso, o 

nosso carisma se vocês pegarem a fundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus 

em sua vida terrena passou anunciando o evangelho e pregando o amor a 

Deus e aos pobres, então mais que o carisma é também o evangelho de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Nosso carisma está diretamente pautado no evangelho 

do Nosso Senhor e de maneira particular que nós aprendemos neste retiro é a 

vida de São Francisco de Assis, o que nos dá uma sabedoria imensa. 

 

O discurso do leigo se articula com as novas diretrizes da fraternidade, que é 

apagar o papel carismático do fundador e pautar o carisma toqueiro em outras figuras. 

Segundo Medeiros (2012), em 2010 os toqueiros se reuniram para confeccionar o 

Capítulo Geral do instituto religioso e as palavras de ordem após esse evento passaram a 

ser “nova mentalidade” e “nova estrutura” (Medeiros, 2012, p.156). Diferente de outros 

discursos, para Renato, o carisma tem que se pautar no evangelho de Cristo. Quando ele 

diz que Cristo é o modelo a ser seguido, veladamente ele está criticando aqueles que 

participavam da fraternidade seguindo Pe. Roberto. Ele prosseguiu sua fala dizendo 

que: 

 

 Eu queria agradecer e dizer para todos que sempre que tiverem uma 

oportunidade de viver, divulgarem e estarem com a Toca, façam porque vale 

a pena. Eu conto um testemunho sobre a Toca de Brasília. A casa fechou o 

ano passado e na mesma época teve o Hallel. Como nós somos de Uberaba e 

faz parte da mesma região, nós fomos convidados a irmos com uma barraca 

da Toca para o evento. Quando estávamos na barraca chegou uma pessoa 

chorando e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Depois que ela se 
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acalmou ela falou que no ano anterior ela havia trabalhado na barraca da 

Toca e quando ela estava indo para o Hallel, naquele ano ela só pensava que 

iria chegar e não teria mais a barraca da Toca. Então assim, nós fomos e 

mostramos que a Toca estava lá firme. Nós estamos passando por um 

momento, graças a Deus, de mais tranquilidade, mas passamos um tempo 

difícil. Só que Deus sabe e Ele cultiva, planta, colhe e poda.  

 

Quando o leigo reforçou que a identidade do carisma toqueiro é uma propriedade 

de Cristo, ele alterou a centralidade de legitimação institucional da Igreja Católica de 

afastar o fundador e a colocou no próprio Cristo. Em outras palavras, se o carisma foi 

dom de Deus, ele é sua propriedade integral e por isso, tem o poder de “colher e podar”. 

Para Renato, foram forças divinas que mudaram os rumos da Toca de Assis, “podando” 

o que não estava correto, que no caso, era o próprio fundador.  

Outro leigo que deu seu testemunho no retiro foi Claudio. Ele conhecia a 

fraternidade há dois anos e a sua aproximação com o carisma toqueiro veio por conta de 

seu envolvimento com a Renovação Carismática Católica. Tal preposição demonstra 

que o intenso empreendimento de desvincular o carisma toqueiro das vertentes 

carismáticas não é efetivado. O processo de conversão do leigo foi marcado pelo 

momento conturbado que ele estava vivendo. Com problemas familiares e profissionais, 

a aproximação com a Toca de Assis e com os eventos promovidos pela RCC lhe deu 

ânimo para seguir em frente: 

  

O Senhor foi me buscar quando eu estava perdido, e algumas coisas 

aconteceram na minha vida, algumas experiências, alguns milagres de Deus 

relacionados à eucaristia. Hoje, em particular, foi muito forte para mim 

porque quem está longe conhece São Francisco como o santo dos animais, da 

natureza. Com todo respeito, isso é muito pouco porque ele representa muito 

mais. Divulgar o que é eucaristia. Desde aquele Concílio de Latrão as coisas 

mudaram e esse toque, essa dica e esse compartilhamento do Ir. B., que falou 

hoje sobre esse relacionamento com Deus, me marcou profundamente porque 

Jesus está em tudo e em todos. Na eucaristia ele está ativamente e se você 

estiver de coração aberto ele vai agir em você diretamente. E como que a 

gente retribui e age para o Senhor? É através do outro, através do pobre 

respondendo e cuidando daquele Jesus que está no outro naquele contato 

passivo. Tudo que você fizer pelos pequeninos é para o Senhor que estarás 

fazendo. E isso me marcou muito, o Senhor ativo e o Senhor passivo e como 

se relacionar com Ele. Só isso valeu eu ter ficado seis horas na estrada de 
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noite para poder chegar aqui. Eu agradeço a Deus por isso, pelo acolhimento 

das irmãs e por proporcionarem este retiro para nós.  

 

Seguindo o testemunho do Claudio, uma jovem chamada Dulci, se sentiu 

motivada a fazer a sua contribuição e compartilhar com os outros leigos a sua história 

com a Toca de Assis. Dulci atualmente reside em Nova Gama, mas é natural de 

Anápolis, cidades do estado de Goiás. Deslocando-se apenas para participar do retiro de 

leigos, a jovem relatou que a fraternidade sempre teve um papel muito importante em 

sua formação religiosa. Apesar de não desejar seguir o caminho vocacional como 

religiosa, ela destacou a abertura que a Toca de Assis deu para a categoria dos leigos. 

Em algumas instituições religiosas, principalmente em conventos e mosteiros, a 

vivência da religiosidade entre os consagrados são restritas a eles e a Toca de Assis se 

tem se posicionado de maneira inversa. Ela propiciou que as pessoas conhecessem o 

carisma, a rotina nas casas fraternas e a convivência direta com os toqueiros. Ela disse: 

“quando eu cheguei à casa fraterna eu tive a graça, porque não é privilégio de conhecer 

a Ir. M. A. E uma coisa linda que eu aprendi na Toca é que não se ocupa cargo, mas sim 

função, serviço. E eu vi que isso continua e sempre vai continuar”. A aproximação 

direta com as lideranças da fraternidade se inspira também na maneira como o fundador 

sempre se portou perante os seus seguidores. Algo recorrente em comunidades 

emocionais, como a Toca de Assis, é se sustentar por meio de expressões de afetividade, 

aproximação física e demonstrações de afeto (Hervieu-Léger, 1997). Essa dimensão 

afetiva que era alimentada diariamente pelo Pe. Roberto não se restringia aos toqueiros 

e se estendia aos leigos e benfeitores da fraternidade. Assim, quando Dulci fala “eu vi 

que isso continua”, ela se referia à postura que o fundador tinha com os seus “filhos”.   

A jovem paulista Lívia estava conhecendo a Toca de Assis e o carisma toqueiro 

por meio daquele retiro. Ela disse que não frequentava nenhuma igreja, mas que tinha as 

suas crenças e fazia as suas orações diariamente. O motivo da descrença na instituição 

foi justificada por ela: “eu não conseguia encontrar a verdade que eu via e tinha visto 

em uma senhora que me introduziu no catolicismo. Eu não entendia porque as pessoas 

não sorriam se elas diziam acreditar em Deus”. Contudo, a Toca de Assis a fez mudar 

de opinião e voltar a acreditar na Igreja Católica. A afetividade, a aproximação e 

acolhimentos dos religiosos com ela a fez crer nos valores que havia perdido, portanto, 

a descrença inicial deu lugar ao ressurgimento de uma fé efervescente. A jovem revelou 

ao final de seu testemunho que “só quero agradecer infinitamente a todas as irmãs e a 
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todos vocês que nem imaginam como o sorriso e o abraço estão modificando a minha 

vida”. A performance dos toqueiros no retiro a convenceu e despertou um encantamento 

com a Toca de Assis. E a partir daquele momento, a neoconvertida começou a 

frequentar a casa fraterna do Butantã, em São Paulo, a participar dos Cenáculos 

Marianos (como foi etnografado anteriormente) e a buscar estudar mais sobre a doutrina 

católica.  

Retomando o testemunho de Dulci, ela também enfatizou as mudanças sofridas 

pela fraternidade após o afastamento do fundador. Ela disse: 

 

E a minha sede lá era saber o que mudou, no caso dos patronos e o Ir. D. 

explicou um pouco sobre essa questão, mas mesmo assim surgiram algumas 

dúvidas e beber da fonte é melhor. E mesmo o meu pai estando muito doente 

na UTI eu tinha sede de saber o que estava acontecendo com a Toca de Assis. 

E a minha alegria - porque assim, sandalinha havaiana ou de franciscano é o 

de menos - foi ver que tudo continua igual e com o mesmo ensinamento de 

São Francisco pelo cuidado de mãe, do véu, do sacramento, a adoração. Uma 

coisa que o Ir. D. ensinou bonito para nós lá foi que nós não íamos ver Jesus 

crucificado morto, mas sim o Jesus ressuscitado. Foi muito importante para 

mim, vir e participar dessa formação porque as pessoas que me conhecem lá 

sabem que eu sou da Toca. Só que as pessoas perguntam por que a casa 

fechou, se a Toca acabou e eu queria ter mesmo o conhecimento para 

responder certo para pessoas. Eu posso ter as respostas para as perguntas que 

as pessoas têm sede de saber, porque um dia eu também divulguei o carisma 

da fraternidade e eu quero continuar divulgando seja através da revista ou 

pelo boca a boca mesmo. 

 

O seu relato nos instiga a pensar em outra questão. No período de sua 

reestruturação, a Toca de Assis teve que adotar novas posturas perante aos seus 

religiosos, aos leigos e a Igreja Católica. O líder saiu do cenário, mas algumas de suas 

orientações e práticas continuaram vigentes na rotina dos toqueiros. Alguns elementos 

foram desincorporados ou ressemantizados, e quando a jovem cita o caso da sandália 

havaiana ou franciscana, ela está se remetendo a uma crítica que surgiu logo após a 

saída do fundador. Cecília Mariz (2005), em sua pesquisa descreve que os jovens 

toqueiros ficavam de joelhos por horas a finco diante do sacrário, dormiam pouco e se 
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revezavam em turnos para adorar o Santíssimo 
133

, além de fazerem semanalmente as 

pastorais de rua noturnas, onde eles até dormiam nas ruas com os moradores de rua. Pe. 

Roberto era quem instaurava as práticas sacrificiais, seja elas do corpo ou do intelecto, 

porém, a sua ausência fez surgir novas regras e entre elas estava a abolição de práticas 

outrora realizadas, como, por exemplo, andar descalços, dormir no chão, fazer longos 

jejuns, não poder estudar, usar o cabelo sempre tonsurado ou com cortes masculinos 

para as toqueiras. O fato dos toqueiros e toqueiras passarem a usar sandálias mais 

confortáveis de couro gerou certo burburinho dentro da fraternidade. E quando a jovem 

salienta que a questão da “sandalinha é o de menos” e que tudo continua como era em 

tempos de Pe. Roberto, ela está reafirmando que a sua ausência física na fraternidade 

não impediu que suas diretrizes continuassem vigentes.  

Com o fechamento de muitas casas fraternas e com a desistência de muitos 

religiosos, a figura dos leigos se tornou fundamental para a permanência do carisma 

toqueiro. Em tempos passados era possível perceber um interesse maior da Toca de 

Assis em atrair os jovens para a vida religiosa e por isso fazia-se inúmeros “Tocões” 

pelo Brasil afora, com pregações voltadas para o “despertar vocacional” e com o 

atrativo da radicalidade da vida fraterna proposta pelo fundador. De fato, o objetivo foi 

alcançado e a fraternidade cresceu muito, mas o cenário atual é outro e o com a ausência 

do líder carismático que aglutinava e despertava o interesse nesses jovens, as lideranças 

atuais propuseram um novo caminho. Não se faz mais “Tocões” e tampouco eventos de 

grande notoriedade, como os outrora realizados na Canção Nova e no Hallel (que eram 

voltados para a evangelização), mas fazem-se eventos voltados para os leigos e para os 

grupos regionais. Os leigos são vistos hoje como uma possível solução para o problema 

atual de desistência de religiosos. Vimos anteriormente como a presença deles é 

constante nas casas fraternas, nas pastorais de rua, na busca por doações, na rotina com 

os acolhidos e, assim como proposto pelo Concílio Vaticano II, a Toca de Assis passa a 

dar ao leigo uma participação mais direta e intensa na rotina dos toqueiros. Eles passam 

a ter a obrigação e o direito de trabalhar na difusão da fé católica e do carisma da 

fraternidade, já que não existem mais tantos religiosos para fazerem. E, como postulou 

Durkheim (1968), para muito além de produzir apenas significados, a participação em 

                                                 
133

 Essa realidade ainda é vigente em casas fraternas de adoração perpétua, como por exemplo, a situada 

dentro da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. A casa fraterna foi inaugura no dia 15 de fevereiro de 

2007 e desde então as toqueiras que lá residem se revezam diariamente para adorar o santíssimo. Segundo 

relatos, cada religiosa “adora” por uma hora, dia e noite.  
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rituais – no caso os eventos para os toqueiros e adeptos reforça o sentimento de 

pertencimento coletivo e restabelece novas regras.  
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Considerações finais 
 

 
Sem uma figura emblemática e exemplar, como a do Pe. Roberto, (...) 

dificilmente se manteria de pé uma comunidade, digamos, de certa forma 

contra-cultural, como o é a Toca de Assis. É preciso alguém que vá a frente, 

que dê o exemplo, que encarne em si o ideal do grupo. Alguém que, aos 

olhos dos discípulos a tudo tendo renunciado, se reveste de uma riqueza 

ímpar e invisível aos olhos não treinados do mundo. O profeta, ou místico, é 

sempre alguém que recusa a remuneração por sua profecia, e aí se constitui o 

seu sucesso (Weber, 1994, p.304), além de seu reconhecimento como alguém 

legítimo (Portella, 2009, p.159). 

 

 

Em sua tese, Rodrigo Portella afirma que no processo de formação e consolidação 

de certos grupos, como a Toca de Assis, é imprescindível a presença de um profeta 

enquanto exemplo a ser seguido e como aquele que prova o carisma proposto. O autor 

ainda completa que a Toca de Assis “dificilmente se manteria de pé” sem a presença 

aglutinadora e carismática do Pe. Roberto. Este presente trabalho, por sua vez, 

apresentou alguns desdobramentos vistos nesse cenário pós-afastamento do fundador e 

provou que a Toca de Assis tem se mostrado extremamente plural e dinâmica, no 

sentido de encontrar mecanismos para lidar com o problema imposto pela situação.  

O que a pesquisa demonstra, principalmente no que tange aos novos movimentos 

católicos, é que existem múltiplas maneiras deles se organizarem. Tal fato nos leva a 

repensar as categorizações e engessamentos do termo. A retirada de uma liderança 

carismática possibilitou um movimento onde ressurgiu a supremacia do poderio 

católico, entretanto, ao mesmo tempo é possível observar como os religiosos e leigos 

driblam esse poder e ressignificam suas práticas para se manterem no cenário religioso.  

Se a participação dos leigos dentro da antiga formatação religiosa da Toca de 

Assis era mais limitada e um pouco periférica, após o afastamento do fundador observa-

se a inclusão dos leigos na rotina diária das casas fraternas. A participação mais intensa 

e radical do carisma da Toca de Assis, que era restrita aos religiosos consagrados 

(toqueiros e toqueiras), abre-se para aqueles que também se identificam com o carisma, 

mas que não desejam viver a vida celibatária.  

Nesse sentido, é importante sublinhar a intercessão da Toca de Assis com outra 

comunidade de vida e aliança, chamada Missão Eucarística Voz dos Pobres. A gênese 
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da comunidade é muito atrelada a Toca de Assis. Segundo o fundador da Voz dos 

Pobres, Cláudio, mas popularmente conhecido como Ká, o carisma surgiu em julho de 

1996. O site da Voz dos Pobres relata que Ká “escutou” a seguinte frase ao se deparar 

com dois moradores de rua em uma tarde fria de domingo paulistano: “traga para estes 

irmãos uma coberta e um lanche". Ele continuou seu caminho, mas ao chegar em casa, 

após ter participado da missa, resolveu atender o tal chamado. Ao entregar o lanche e o 

cobertor para aqueles moradores de rua, um deles lhe disse: “Deus existe e me ama, 

porque eu falei hoje para Deus, se você existe e me ama me traga hoje um cobertor e um 

lanche”. Essa situação foi o pontapé inicial para despertar a vontade de ajudar os 

moradores de rua da cidade de São Paulo mais ativamente. Com o passar do tempo, Ká 

começou a se organizar com outras pessoas e semanalmente fazia pastorais de rua na 

região oeste de São Paulo.  

Na mesma época, Ká conheceu a Toca de Assis e o Pe. Roberto. Ele se identificou 

de imediato com o carisma toqueiro e decidiu caminhar junto com a fraternidade 

campineira, sendo que:  

 

Enquanto a Toca vivenciava seu carisma em Campinas e região, eles 

realizavam os trabalhos pastorais aqui na Arquidiocese de São Paulo, 

conservando porém a comunhão com a Toca. Essa comunhão durou até o dia 

22 de Julho de 2009, quando por motivos pastorais não foi mais possível 

caminhar junto com a Toca de Assis (Disponível em 

http://vozdospobres.com/sp/quemsomos/historia.html Acesso dia 20 de 

agosto de 2013). 

 

Segundo Jacinto (2009) a Toca de Assis foi se tornando, com o passar do tempo, 

cada vez mais uma organização religiosa, reverberando em uma perda de espaço para 

atuação dos casais leigo. Com isso Ka, juntamente com outros padres paulistas da 

região da Lapa, Campo Limpo e Jaguaré, iniciaram o processo de confecção do estatuto 

e conseguiram a aprovação da diocese local do documento próprio da Missão 

Eucarística Voz dos Pobres. No site da comunidade ainda é possível ler: “esclarecemos 

a todos que desde a data acima citada a Missão Eucarística Voz dos Pobres NÃO 

mantém nenhum tipo de vinculo com a Fraternidade Toca de Assis ou com seu 

fundador” (Disponível em http://vozdospobres.com/sp/quemsomos/historia.html Acesso 

dia 20 de agosto de 2013). 

http://vozdospobres.com/sp/quemsomos/historia.html
http://vozdospobres.com/sp/quemsomos/historia.html
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Todavia, é bastante sintomático pensar que a cisão entre a Voz dos Pobres e a 

Toca de Assis se deu apenas três meses após a divulgação da carta do fundador, quando 

o mesmo informa o seu afastamento e o período de recolhimento no Getsemani 
134

. A 

intenção de desassociar a imagem da Voz dos Pobres da Toca de Assis nos leva a pensar 

que as lideranças da primeira já temiam, naquele momento, que a sua imagem fosse 

manchada pelos escândalos relacionados à Toca de Assis. Assim, tornou-se publico que 

a partir daquela data ambas seguiam caminhos distintos, isentando-a de envolvimento 

com os problemas causados pelo Pe. Roberto. Alguns interlocutores do trabalho 

afirmaram que quando Dom Bruno tomou conhecimento das acusações dos ex-

toqueiros, a primeira atitude foi fechar as casas fraternas e acabar com a Toca de Assis, 

para evitar um escândalo maior. Essas informações circulavam internamente e 

possivelmente as lideranças da Voz dos Pobres ficaram temerosas que tal ordem 

alcançasse a comunidade de leigos, já que a associação entre elas era notável.  

A Igreja Católica se manifestou em 1996 a respeito das novas comunidades 

surgidas pós-Concílio Vaticano II, por meio da Exortação Apostólica Vita Consecrata 

(Vida Consagrada) do papa João Paulo II. Em tal documento o sumo pontífice afirmou 

que o espírito santo assiste a Igreja “distribuindo novos carismas a homens e mulheres 

do nosso tempo, para que deem vida a instituição, adequadas aos desafios de hoje” 

(Novas Comunidades, 2008, p.12). Logo, para João Paulo II, essas novas comunidades 

são criações do espírito santo, exatamente para propor uma vivencia da vida consagrada 

diferente da consagração tradicional vista em muitas Ordens Religiosas e fazendo 

reemergir um avivamento católico em tempos atuais.  Por outro lado, observa-se como a 

instituição se beneficia da sua tradição para lidar positivamente com os desafios postos 

por momentos históricos e internos. Stefano Martelli (1995) analisa as contribuições do 

filósofo francês Jacques Maritain que assevera que o catolicismo consegue transcender 

o período histórico e articular a antimodernidade com a ultramodernidade em um 

mesmo contexto. A igreja permite o crescimento de novos movimentos, mas ao mesmo 

tempo exige que se reafirmem sua doutrina, além de tentar cooptar algumas práticas não 

aprovadas pelo clero.  

 

Aquilo que chamamos de antimoderno, poderia muito bem ser chamado de 

ultramoderno. De fato, sabe-se muito bem que o catolicismo é tanto 

antimoderno por seu imutável apego à tradição, como ultramoderno por sua 

                                                 
134

 Vide anexo 01. 
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ousadia em adaptar-se às novas condições que surgem na vida do mundo 

(MARITAIN, in MARTELLI, 1995, p. 441).  

 

A radicalidade proposta pelo carisma toqueiro, assim como a maneira como o Pe. 

Roberto conduzia seus consagrados causou certo incômodo no interior da Igreja 

Católica, principalmente a da cidade de Campinas/ SP. Como vimos no decorrer do 

texto, o motivo do afastamento foi apresentado pelos interlocutores do trabalho com 

uma complexidade imensa, e apesar dos dados não serem de conhecimento de um 

grande público, foram utilizados como argumento para corroboração da tomada de tal 

atitude. 

Os toqueiros, que outrora estavam acostumados com um carisma que ressaltava o 

cuidado aos mais necessitados e a vivência da pobreza máxima, hoje se veem amarrados 

aos preceitos da tradição católica e estão diante do que Peter Berger (1985) chamou de 

“imperativo herético”. O que significa que os adeptos estão abertos a escolherem o 

caminho que melhor o convém. Assim, a Toca de Assis tem mostrado a sua 

dinamicidade. Mesmo com a ausência do fundador e das novas imposições do clero, ela 

não se ausenta de explorar novos percursos, refazer sua identidade e construir um novo 

futuro para o carisma toqueiro. Um futuro que se volta para a formação dos religiosos, 

tanto religiosa como intelectual, insere os leigos no contexto interno e cria argumentos 

mais ligados ao estilo de religiosidade tradicional católica, para atrair os jovens. Nesse 

sentido, observa-se a emergência da figura de São Francisco de Assis como exemplo de 

uma referência segura e que confirma valores como humildade, fidelidade e obediência 

subserviente à hierarquia da Igreja Católica (Teixeira, 2009). 

O fundador não se ausentava no que tange a consolidar entre os seus seguidores a 

fidelidade a Igreja Católica – não deixando de questioná-la –, porém, com o intuito de 

demarcar a fronteira entre a Toca de Assis e os outros institutos religiosos, ele 

estabeleceu regras próprias para vivência do carisma toqueiro, como por exemplo, a 

pobreza, o sacrifício e obediência, se aproximando do exemplo de vida deixado por São 

Francisco de Assis e que atualmente tem tomado um destaque maior. Ressalto que a 

figura do santo franciscano sempre foi muito forte para a Toca de Assis, contudo, o 

processo de burocratização exigiu a primazia desta figura para superar a imagem 

carismática do fundador. No mesmo sentido, observa-se que os outros santos patronos 

do instituto religioso, como São Pio, Santa Catarina de Sena e a Beata Alexandrina 

ocuparam um lugar secundário do discurso diário dos toqueiros.  
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Ao concluirmos esta pesquisa, nota-se uma reconfiguração da Toca de Assis num 

processo de burocratização do carisma (Weber, 2010) e de domesticação do sagrado 

(Bastide, 2009). Reforço que os resultados aqui expostos somam-se as outras pesquisas 

que tomaram como objeto a fraternidade, assim como outros trabalhos sobre as novas 

comunidades católicas. Não tenho como objetivo afirmar que o cenário atual perdurará 

por muito tempo ou tomar tais conclusões preliminares como dadas. Muito há que se 

falar sobre essa fraternidade. Muito do que vi em situações de campo não puderam ser 

abarcadas neste trabalho.  

A atual Toca de Assis articula uma fidelidade institucional às estratégias 

modernas dos novos movimentos católicos. Logo, ela ganha uma nova forma e 

dinâmica, renasce, ressurge e se difunde novamente (Hervieu-Léger, 1993, p.36). A 

fraternidade se normatizou, afastou dos preceitos carismáticos da RCC e se aproximou 

das antigas congregações religiosas. É o paradoxo e a passagem do espontâneo para o 

institucional.  
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Anexo 01 

 

Carta de Padre Roberto aos Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento e aos leigos 

 

Amados Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento. 

Jesus Sacramentado Nosso Deus Amado! 

 

         Com a firme esperança que cada um de vós tenha recebido do Senhor a graça de 

uma quaresma segundo Sua vontade, e tendo realizado uma Semana Santa cheia do 

Espírito Santo, escrevo estas palavras ao mais profundo do coração de cada ovelha. 

Vos escrevo do lugar mais santo e profundo desta terra santa, segundo o meu coração, 

o maravilhoso Getsemani, localizado bem aos pés do também belo jardim das oliveiras. 

Escrevo antes de tudo para manifestar minha profunda união com cada um de 

vós, durante esse tempo pelo qual vive nossa Fraternidade. Mesmo no silêncio, a 

certeza que deste lugar santo onde tive a graça de viver esta quaresma, procurei com 

todo coração fazer da minha vida, em meio a tantas lutas e limitações, um contínuo ato 

de amor ao nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, por cada um de vós.  

Aqui no Getsemani TUDO RESPIRA A VONTADE DO PAI, E O GRANDE SIM 

DO SENHOR; em cada anoitecer tenho a forte certeza que o Cálice do fortalecimento 

se derrama sobre toda a Igreja, principalmente na vida de seus Sacerdotes, 

Consagrados e Consagradas, e não há dúvida que vivemos um tempo de uma grande e 

profunda purificação.  

Amados Filhos e Filhas, procurarei também nestas palavras manifestar algumas 

faces do meu coração. Primeiramente pela graça de Deus, mais uma vez o meu pedido 

de perdão, em meio a minha história de Pastor junto ao coração de cada uma de 

minhas ovelhas, na mais sincera esperança de poder recebe-lô de cada ovelha que eu 

possa ter ferido nesta caminhada tão verdadeira entre o mistério da graça e a débil 

natureza humana. 

A santa Igreja nos ensina que a consciência é o nosso sacrário, silencioso e 

verdadeiro, e é com esta consciência e coração diante do Senhor, que manifesto meu 

grande amor por este Carisma que o Senhor colocou por excelência em minhas mãos, 

por isso a minha grande necessidade de render o meu louvor e gratidão por tudo, e ao 

mesmo tempo, ajoelhar-me diante do Carisma e de cada ovelha, pedindo-vos perdão 
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mais uma vez, e dizer que no altar de Deus, sempre encontrei, e encontro a certeza de 

que NÃO FALTARÁ O PERFUME DE BETHANIA , "a quem muito foi perdoado 

porque muito amou", no altar a certeza do seu perdão e do seu amor, Ele de fato é o 

grande médico, e é por este grande mistério que em cada Santo Sacrifício da Missa o 

Sacerdote, com o olhar fixo no CORDEIRO IMOLADO SOBRE O ALTAR, antes de 

comunga-Lo diz: "A comunhão do vosso Corpo e Sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja 

para meu julgamento e condenação, mas, pela vossa Misericórdia, me sirva de 

proteção e remédio para a alma e para o corpo".  

Assim, desejo de todo coração agradecer ao Senhor por cada Santa Missa 

celebrada em minha vida onde por experiência aprendi neste misterioso caminho de 

busca de santidade a cada dia que NUNCA PODERÁ FALTAR O PERFUME NA CASA 

DE BETHANIA, pedir perdão por qualquer fraqueza que tenha cometido na busca de 

santidade, a cada dia, DO ALTAR DE DEUS AO ALTAR DOS POBRES. PERDÃO!!! 

Apesar de estarmos vivendo o lindo tempo Pascal, sinto a necessidade de fazer da 

minha vida, pela graça de Deus, aqui no Getsemani, uma oblação por amor a cada um 

de vós, canto o meu Aleluia voltando o coração para a vida de vocês, a lembrança e a 

saudade fixam firmemente sua morada dentro de mim, momentos de alegria, dor, 

solidão, lágrimas, mas em tudo procuro viver em espírito de sacrifício com uma decisão 

forte que me leva a ser fiel a cada dia, elevando O CÁLICE DA SALVAÇÃO COM 

TODAS AS FORÇAS DO MEU CORAÇÃO. 

Como já vós disse, o Getsemani para mim é o lugar mais belo do mundo, aqui 

aprendemos a dar o sangue pelo Senhor, lugar de luta entre a santidade ou abandonar 

tudo, lugar forte da presença do Senhor, aqui Deus em seu amor faz aumentar em nosso 

coração a experiência de Adora-LO: ADORAR O SENHOR O SANTISSIMO 

SACRAMENTO É MUITO MAIS QUE UMA ESPIRITUALIDADE, QUE UM RITO, a 

nós Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, É A CERTEZA DO 

SEPULCRO VAZIO, É UM ENCONTRO PESSOAL, SEMPRE PULSANTE E NOVO, É 

A ALEGRIA DE ENCONTRAR-SE COM A MISERICÓRDIA QUE COBRE NOSSOS 

PECADOS E NOS LEVA ONDE ASSIM ELE O DESEJA, POR ESTA SANTÍSSIMA 

RAZÃO NUNCA HÁ PERDA DE TEMPO DIANTE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 

ADORA-LO É A RAZÃO PROFUNDA DO NOSSO VIVER. "Para há tudo há momento 

e tempo para cada coisa sob o céu". (Ecl. 3,1) 

Cresce dentro em mim o desejo de voltar ao Brasil, porém sinto e sei que ainda 

não o devo fazer, preciso permanecer no Getsemani onde se sente uma Passio Domini 
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continua, que sem dúvida alguma É O FORTALECIMENTO E O CORAÇÃO DO 

NOSSO CARISMA, OS FILHOS E FILHAS DA POBREZA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO TEM NESTAS BENDITAS TRES HORAS SEMANAIS EM 

COMPANHIA DO SENHOR NO GETSEMANI A ÚNICA CERTEZA DE SUA TOTAL 

PERSEVERANÇA PRINCIPALMENTE NESTE TEMPO PRESENTE, POR ISSO COM 

O MEU CORAÇÃO DE FILHO DA POBREZA PEÇO-VOS HUMILDEMENTE QUE A 

PASSIO DOMINI CONTINUE SENDO CELEBRADA COM TODO O AMOR E 

ADORAÇÃO MESMO DURANTE O TEMPO PASCAL POR CADA MEMBRO DAS 

CASAS FRATERNAS, SENDO ESTE MISTERIO TAMBÉM ESTENDIDO NAS SEXTAS 

FEIRAS NAS TRES HORAS DA AGONIA DO SENHOR NO ALTAR DA CRUZ. 

Em minha volta ao Brasil, no momento presente quero pela graça de Deus 

continuar sendo O CARISMA QUE ESTÁ EM MIM POR ESCOLHA DIVINA SEM 

MÉRITO ALGUM DE MINHA PARTE E QUE FOI DADO A VÓS PELO MEU 

POBRE, MAS ESCOLHIDO CORAÇÃO, lembro-me neste momento das últimas 

palavras ao meu coração do Arcebispo emérito de Campinas Dom Gilberto Pereira 

Lopes que disse: "A melhor maneira de ser, é ter sido e você foi o homem que ensinou 

uma multidão a adorar o Santíssimo Sacramento e a amar aos pobres como a si 

mesmo, e ninguém pode tirar isso de você, pois Deus não faz um circulo quadrado ou 

um quadrado redondo". 

Voltando aos ditames do meu coração e da minha consciência como servo, sinto 

que procurei me consumir profundamente nesses quinze anos em que a Toca está 

próxima a celebrar, o carisma como fonte. Desejo voltar simplesmente para ser Filho 

da Pobreza, para dar aos corações o carisma e nada mais, poder continuar anunciando 

ao Brasil e ao mundo QUE DEUS É SACRAMENTO, sei que não tenho intelecto nem 

estudo para almejar outro caminho, só tenho uma esperança e uma alegria, viver e dar 

a tantos corações o carisma que do Senhor Jesus recebi para o seu louvor de sua 

glória, e de sua santa Igreja. 

Estamos ainda com a bem aventurada PAIXÃO DO SENHOR diante de nossos 

olhos, por isso é necessário mais do nunca Adora-lo "O amor não é amado e espera o 

meu amor " (São Francisco de Assis).  

Manifesto minha gratidão a Dom Bruno, Dom Albano, e ao conselho dos Filhos e 

Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, por estarem à frente no cuidado do nosso 

Instituto, e das vidas consagradas a ele, estendo também minha gratidão à 

perseverança na radicalidade do carisma neste tempo difícil que estamos vivendo a 



272 

 

cada Filho e Filha da pobreza, aos (as) Aspirantes, Postulantes, Noviços, e a todos os 

leigos, nascemos para fazer adorado a Deus no Sacramento e fazer o Pobre feliz. 

Termino estas palavras dizendo que muito tenho sofrido pela saudade, pelo 

desejo ardente de que tudo seja restaurado, na certeza profunda pela fé, que nada está 

parado o Senhor está agindo no meio de nós. Sofrimento este que como Pastor tenho 

oferecido em lágrimas de louvor ao Senhor no Altar a cada dia, o Espírito Santo tem 

me levado a viver a obediência pelo sofrimento, e é exatamente esta a passagem da 

carta aos Hebreus esculpida no frontal da majestosa basílica do Getsemani. O futuro 

de meus dias pela obediência eu o entrego a sombra do coração do meu Pastor Dom 

Bruno Gamberini dentro do carisma a nós confiados. 

Que a Virgem do Sorriso e da Alegria do Ressuscitado, guarde os vossos 

corações como ovelhas no reino do Coração do Senhor, aos amados leigos e leigas do 

Brasil e do mundo minha gratidão por manifestar tanto amor ao coração do padre, sem 

vocês penso que meu coração não suportaria os momentos fortes de solidão, eu os amo, 

que o Senhor os fortaleça nesta sublime missão.  

Meu abraço verdadeiro e sincero de Pastor e Fundador ao Irmão Gabriel, e a 

Irmã Maria dos Anjos, em suas importantes missões, que o Senhor os fortaleça a cada 

dia em seu Amor.  

Que o nosso ato gratuito de Adoração ao Senhor seja nossa primícia de cada dia, 

a casa de Bethania não pode ficar sem o perfume do amor à Deus no Sacramento, que é 

profundamente sensível aos nossos atos extraordinários de amor e adoração, nunca 

tenhamos receio de dar a Deus as primícias de nosso dia, nenhuma preocupação ou 

necessidade arranque de nós as primícias da adoração à Deus o Santíssimo 

Sacramento, como verdadeiros Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo 

Sacramento."Que seria da Igreja se a bolsa de Judas estivesse cheia de dinheiro para 

os pobres, e a casa de Bethania vazia de perfumes".  

Ao mesmo tempo ecoa em nossos corações um dos primeiros escritos do apostolo 

Paulo a Igreja de Jerusalém "Não vos esqueçais dos pobres". Nunca nos esqueçamos 

que a misericórdia do Senhor, é a nossa vida, que suas obras e seus desígnios de amor 

não dependem de nossos méritos e vitórias, fraquezas e derrotas, mas acima de tudo é 

uma decisão do amor do Pai em Jesus Cristo nosso Senhor.  
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Obs.: Desejo de todo o coração que com a permissão do Ir. Gabriel, da Ir. Maria dos 

Anjos e de seus respectivos conselhos que esta carta seja lida por todos os membros do 

Instituto, e também aos fiéis leigos. 

 

Recebam a minha gratidão e minha benção. 

Pe. Roberto - Irmão Pelicano 

Jerusalém – oitava de Páscoa 2009 
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Anexo 02 

Carta da Irmã Maria Madalena, ocd. 

 

DOMINGO, 7 DE JUNHO DE 2009. 

 

Caríssimos e amados irmãos em Cristo Jesus, este já deve ser o 5° ou 7° email 

que recebo com essas confusas informações, ou antes, deformações da realidade, 

quanto ao Pe. Roberto Lettieri, e penso que algumas VERDADES devem vir à luz, 

porque já chega ao absurdo algumas mentiras.  

E é com a ternura de Cristo Jesus, e de nossa Mãe, que eu gostaria de responder 

a estes emails. Tudo o que se tem dito sobre este sacerdote, principalmente durante 

todo o ano de 2008, no tocante a difamá-lo, não tem fundamento nenhum; mas, 

infelizmente, alguns comentários de pessoas sem discernimento e sem nenhum 

escrúpulo têm gerado não poucas consequências ao Movimento e a este Sacerdote. 

Posso assegurar-lhes, por estar unida a este padre, e por conversar com pessoas 

que estão em contato pessoalmente com ele que, o Pe. Roberto nunca apresentou 

nenhum problema psicológico. Isto é uma afirmação muito GRAVE E MUITO SÉRIA, a 

que não tem confirmação nem no comportamento dele nem em laudos médicos. É muito 

triste difamar um Ministro do Senhor com estas e outras acusações falsas e pesadas. 

Quando falam que o PE. Roberto não está bem, ele realmente aos olhos humanos, está 

tomando pela dor na alma, mas isto ainda não o tem levado ao desequilíbrio. É um 

homem de fé... e conhece o mistério da cruz. 

Outro fato: o padre nunca deixou de celebrar a Santa Missa um só dia. Não foi 

suspenso das Ordens, e celebra da mesmíssima forma do seu costume, TODOS OS 

DIAS, na capela da Bom Pastor. Os poucos filhos que participam percebem que celebra 

com o mesmo ardor, fervor e amor de sempre o Santo Sacrifício, com a mesma 

duração, como se tivesse diante de 10.000 pessoas! Muito embora, nunca tenha se 

importado com a quantidade de pessoas presentes.  

Quem o conhece sabe, que usando celebra, está todo para o Mistério, e ninguém 

o distrai, e assim tem sido até hoje. Qual é a verdade de tudo isso? 

A única “acusação”, se eu posso usar essa palavra, está em que “levou o povo a 

idolatrar sua própria imagem”, por causa disso alguns bispos pediram que não se 

apresentasse em manifestações públicas. E por fim, com o desenrolar do discernimento 

da Igreja, na semana retrasada, D. Bruno pediu que o Conselho dos Irmãos 
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administrasse o Instituto masculino, colocando à frente o Ir. Gabriel, por 1 ANO. Já o 

ramo feminino continua tendo à frente a Ir. Maria dos Anjos. 

Então meus amados irmãos, não justifica dizer que o Pe. Roberto foi afastado 

definitivamente como fundador. A Toca de Assis está subordinada espiritualmente ao 

Bispo de Londrina D. Alano. É realmente muito triste toda esta situação... aos olhos 

humanos; mas se elevarmos um pouquinho o nosso olhar de fé, vemos que se repete 

mais uma vez, como ao longo da história da Mãe Igreja, a obra do espírito Santo na 

vida e na alma dos fundadores. Toda atitude do Pe. Roberto tem sido obedecer em 

silêncio a Santa Igreja.  

É doloroso ver estes filhos assim, sentindo-se como ovelhas sem pastor? Sem 

dúvida.  

É doloroso ver que um carisma nascido em sua vida e através delas, 

manifestando hoje em mais de 100 casas, parece estar ameaçado? Sem dúvida.  

Mas o padre, consciente e esmagado de dor com tudo isso, tem deposto tudo às 

Mãos da Santa Igreja, e segue em silêncio, oração e obediência. Porque tem o Espírito 

Santo em si, e sabe que a Obra, a Fraternidade é de Deus. Nisto, que é obra de Deus, 

na vida do Fundador, no carisma, e na vida de suas ovelhas nós não podemos tocar. 

Por que está como que, protegido por um Desígnio Maior de Deus. Não podemos tocar 

em um Sacerdote quando Deus o eleva à Cruz. Nós o acompanhamos; uns de longe, 

outros de perto; uns rindo, outros chorando; uns sabendo dos fatos, outros sem 

conhecimento da verdade... uns aliviando e enxugando o rosto ensanguentado, outros 

fazendo aumentar o peso da dor... mas nem eu nem você podemos tocar nesse Desígnio 

de Deus... como aqueles que acompanharam a Via Cruz de Nosso Senhor não puderam 

tocar ou impedir que a Sagrada Vontade se cumprisse, nem mesmo Sua Mãe, a Virgem 

Santa, pode tocar e livrar Seu Amado Filho dos Desígnios de Deus. 

Foi um desígnio de Deus que o Pe. Pio não celebrasse mais publicamente, porque 

era grande o incômodo que aquela multidão causava na capela, no convento e na 

cidade? Sim, certamente.  

Foi um desígnio de Deus que Santa Paulina fosse afastada como fundadora da 

Congregação que fundou, e proibida de permanecer na cidade da Casa Geral? Sim, 

certamente.  

Foi um desígnio de Deus que Santo Afonso de Ligório fosse “expulso” pelos 

próprios filhos da Congregação que fundou, os Redentoristas? Sim. E não me alongarei 

a falar da vida daqueles a quem Deus elevou à Cruz, juntamente com Seu Filho Amado. 
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Aqueles que dão frutos, o Senhor poda para que dê mais fruto! Como são as podas da 

Vinha de Cristo? 

A Igreja não eleva seus filhos às honras dos altares sem antes ter elevado-os às 

honras da Cruz. Por isso, mesmo que não entendamos, acompanhemos com reverência 

o que a Santa Igreja, no momento, determina.O Pe. Roberto segue o caminho que Deus 

já havia preparado para ele... e posso assegurar-lhes que segue de peito aberto, como 

um pelicano, na dor que alimenta seus filhos... Como o Mestre.Perdoem-me que já me 

alongo muito, mas o que gostaria de pedir-lhes, é que, verdadeiramente sigamos 

acompanhando os Sacerdotes apenas com orações. Que não saiam de nossos lábios 

julgamentos infundados daquilo que “ouvimos dizer”. 

E a vocês, filhos e filhas da Pobreza e do Santíssimo Sacramento, que padecem 

juntamente com o seu fundador, sejam “fervorosos na oração, pacientes na tribulação, 

alegres na esperança” e em tudo e sempre obedientes à Santa Mãe Igreja, é Ela que 

nos liga ou desliga do Céu! A Mãe Igreja não os abandonará... 

Se hoje eu pudesse colocar uma palavra na Escritura nos lábios do PE. Roberto 

seria exatamente esta:“Julgo que Deus nos expôs, a nós, apóstolos, em último lugar, 

como condenados à morte: fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos 

homens. Somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sois prudentes em Cristo; 

somos fracos, vós, porém sois fortes; vós sois bem considerados, nós, porém, somos 

desprezados. Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez; somos 

maltratados, não temos morada certa e fatigamo-nos trabalhando com as próprias 

mãos. Somos amaldiçoados, e bendizemos; somos perseguidos, e suportamos; somos 

caluniados, e consolamos. Até o presente somos considerados como o lixo do mundo, a 

escória do universo. Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos 

admoestar como filhos bem-amados. Ainda que tivéssemos dez mil pedagogos em 

Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo 

Jesus”. (1Cor 4,8-15). 

Rezemos, caríssimos, pelos sacerdotes, precisam muito de nossas orações..., 

Caminhemos unidos na oração uns pelos outros, segurando a tocha da fé e da 

confiança em Deus. 

 

Que a Virgem Mãe nos guarde, 

Com orações, 

Ir. Maria Madalena, ocd. 
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Anexo 03 

Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento enviam carta de agradecimento 

pela vida de Dom Bruno 

 

GRATIDÃO AO NOSSO QUERIDO DOM BRUNO 

 

“Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor, Jesus 

Cristo” (I cor 15,57). 

Em nome de todos os Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, elevo a 

Ti,Deus de amor, minha gratidão pela vida de Dom Bruno. 

Recordo-me do seu abraço carinhoso onde ao mesmo tempo ecoava dos seus 

lábios em tom de muita confiança: Coragem! Coragem… Às vezes não tinha como 

esconder o sofrimento no semblante causado pelo amor de uma entrega de vida, 

embora sempre procurasse não demonstrar. 

A última vez que o encontrei foi 15 de maio, celebrando os 17 anos da Toca de 

Assis, onde pude receber de suas mãos, as Constituições dos Filhos da Pobreza do 

Santíssimo Sacramento, nos aprovando como instituto de vida consagrada de direito 

diocesano, para experiência de cinco anos. 

No final daquela Santa Missa, quando me chamou para me entregar as 

constituições, meio que automático e natural, no entanto inesperado, me deu um beijo 

no rosto de maneira tão carinhosa e amorosa. Foi o último dia que pude vê-lo… 

Meu querido arcebispo Dom Bruno, na esperança que nos é dada em Nosso 

Senhor Jesus Cristo, posso contemplar em ti a VITÓRIA, onde posso ler em sua 

autenticidade: “combati um bom combate, guardei a fé…”. 

Obrigado por este pastor que tanto nos acolheu, nos impulsionou a irmos adiante, 

a não desanimarmos e em especial, a não perdermos a confiança em Ti. 

Obrigado Dom Bruno pela sua alegria e humor que estavam sempre presentes em 

nossos encontros; 

Obrigado pelo vosso coração e vossa casa que foi sinal muito claro da mãe 

Igreja. 

Obrigado por partilhar o dom da sabedoria onde com arte amorosa e atenciosa, 

se fazia, PORTAS SEMPRE ABERTAS. 

Obrigado primeiramente pelo amor a Jesus, depois a nós, aos pobres, aos padres, 

a vida, e a Santa Igreja. 
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Obrigado pela sua vida consumida na obra de salvação de muitas e muitas almas. 

Obrigado pelo pai, pastor e amigo que sempre foi. 

Agora se encontra com o Pai do céu e com o Pastor dos pastores Jesus – em um 

encontro-ação de Amor que é o Espírito Santo. O Amor trinitário que muito se 

expressou em ti, te acolheu no seio da Páscoa eterna. 

Aqui nesta terra muito intercedeu por nós, agora te pedimos que, interceda por 

nós do céu, para que um dia possamos juntos, todos, cantar o Canto do Amor e da 

Vitória eterna. O CÉU É LOGO!Muito obrigado por tudo Amado e querido Dom 

Bruno! “Graças sejam dadas a Deus…”. 

CARINHO, AFETO, AMOR, GRATIDÃO, SAUDADES! 

 

Ir. Gabriel do Verbo de Deus 

Ministro geral – FPSS 
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Anexo 04 

Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento enviam carta de agradecimento 

pela vida de Dom Bruno 

 

Manifestamos a nossa gratidão a Deus pela vida e testemunho de nosso querido e 

bom pastor, Dom Bruno Gamberini – Arcebispo de Campinas, que a exemplo de São 

Paulo guardou o bom combate da fé. Nós, FILHAS DA POBREZA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO nos sentimos privilegiadas por Deus em poder participar efetivamente 

da vida de D. Bruno, ele muito nos ensinou com sua SIMPLICIDADE, como um irmão 

maior (mais velho), no momento em que mais precisávamos colocou-se ao nosso lado. 

Com sabedoria, não somente esteve à nossa frente, mas em alguns momentos para nos 

ensinar fez-se um de nós. “Nós os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos.” 

(Rom. 15,1) 

Nosso querido Pastor e pai na fé o senhor deixou-nos muitas saudades, mas tenha 

certeza de que a semente foi plantada em nossos corações, tudo o que aprendemos com 

sua vida doada nesta Arquidiocese de Campinas, seja no pastoreio com os seus amados 

filhos sacerdotes, do qual somos testemunhas, seja com os religiosos(as), com seus 

familiares, com os pobres, com os que sofrem, com as autoridades, com os profissionais 

da saúde(PUC), com todo o povo não somente Campineiro, mas das cidades em que 

passou Matão, Bragança Paulista, São Carlos e outros, sempre soube acolher e amar a 

todos, como filhos e filhas de Deus. O seu sorriso, a sua alegria, a sua disposição, a 

facilidade de contemplar a beleza da vida, a canção, a salmodia do amor a Deus no 

concreto do dia-a-dia, são traços fortes e marcantes de sua vida, que compartilhamos 

nesses sete anos e que cultivaremos para sempre. 

O senhor nos ajudou a fazer uma travessia como os discípulos de Emaús, e agora 

com maior maturidade contemplamos o mistério da vida em Cristo, que continuará em 

nós a obra começada. 

Muito obrigada D. Bruno pela constância do seu “sim”, que como o sim de 

Maria também nos felicitou. “O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome.” 

Agora o senhor repousa nos braços da Mãe Imaculada, que como mãe fiel e co-

redentora o apresenta ao seu divino Filho. Repouse na alegria e na paz do Senhor! 

Carinhosamente, 

Irmãs, FILHAS DA POBREZA DO SSMO. SACRAMENTO 

(TOCA DE ASSIS) 
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Anexo 05 

Comunicado de Dom Bruno, Arcebispo da Diocese de Campinas 
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Anexo 06 

Decreto de Aprovação das Constituições do Instituto de Vida Consagrada 

“Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento” 
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Anexo 06 

Projeto Toca de Assis Uberaba 
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