
O “QUINTO TALENTO”

Caríssimas irmãs, 
durante vários dias permaneci em discerni-
mento sobre o tema que será tratado nesta 
carta, endereçada a todas vocês. Considerei 
os argumentos de importância e atualidade 
extraordinárias: a XIII Assembleia geral ex-
traordinária do Sínodo dos Bispos sobre o 
tema da nova evangelização para a transmissão 
da fé cristã (7-28 de outubro de 2012), à qual 
terei o privilégio de participar como Superio-
ra geral das Filhas de São Paulo; o Ano da fé 
que viveremos como Igreja, de 11 de outubro 
de 2012 a 24 de novembro de 2013; o cami-
nho de preparação ao 10º Capítulo geral... A 
indecisão permanecia.
Depois, nesta manhã, a meditação do Evange-
lho de Marcos (7,31-37) proposto pela liturgia 
dominical me transportou aos inícios dos anos 
90, quando o Pastor iluminado pela maior dio-
cese do mundo, aquela de Milão, propunha na 
sua Carta pastoral uma espécie de teologia da 
comunicação a partir da autocomunicação de 
Deus ao homem. O Pastor era o cardeal Car-
lo Maria Martini, biblista de fama internacio-
nal; a sua Carta pastoral, trazia como título a 
palavra-chave daquele texto evangélico: Efatá! 
Abre-te! Com o ícone do homem que não ouve 
e não  fala, Martini colocava em evidência a 
urgência de anular toda distância, de eliminar 
toda  barreira comunicativa. Como? Curando, 
em primeiro lugar, a escuta: se queres comu-
nicar, aprenda antes a escutar... 
Enquanto missionárias do Evangelho e 
operadoras de comunicação, nós, FSP, te-
mos uma grande dívida de reconhecimen-
to nos confrontos do cardeal Martini: por 
seus textos que tornam preciosos os nossos 
catálogos; pelo sapiente magistério ao qual 

tivemos acesso com frequência; pela paixão 
tenaz com que ensinou e sustentou a prática 
da lectio divina; pelo seu grande interesse pela 
comunicação que «deve tornar-nos irmãos 
e não inimigos», como afirma noutra Carta 
pastoral, A orla do manto (1991). Enfim, como 
biblista, Martini recorre a um ícone bíblico, 
desta vez para exprimir  uma ideia que defi-
niremos como alberioniana: os instrumentos 
da comunicação podem dar vida a «uma ver-
dadeira comunicação  humanizante e, por-
tanto, salvífica», transmitir algo do mistério 
de Deus, mesmo não sendo o Mistério.
Em 1997, num discurso feito por ocasião de 
um congresso, o cardeal Martini usou um 
terceiro ícone para definir a comunicação na 
Igreja: o  “quinto talento”. Uma comunidade  
sustenta e deve cuidar de todos os talentos 
que lhe são confiados: o primeiro é a Pala-
vra de Deus, portanto a catequese; o segundo 
é a liturgia e os sacramentos, sobretudo a Eu-
caristia; o terceiro é a caridade; o quarto é a 
comunhão fraterna; o quinto é a comunicação. E 
reforçou: «a caridade, a catequese , a liturgia, 
a Palavra , a comunhão no interior da comu-
nidade, não são incisivas se faltar a atenção à 
comunicação; se se fecharem em si mesmas e 
por fim murcharem...»  

No livro A idade da vida (2010) o cardeal cita 
um provérbio indiano que divide a exis-
tência em quatro partes. Na primeira parte  
estuda-se, na segunda  ensina-se, na tercei-
ra  reflete-se e na quarta parte  aprende-se a 
mendigar. Martini aprendeu a arte de «men-
digar», de depender dos outros, dos seus 
cuidados, porque se entregou desde sempre 
Àquele que hoje, tomando-nos à parte, conti-
nua a repetir também a nós, evangelizadores 
na comunicação: Efatá! Abre-te! 
Em comunhão de afeto e de oração,
                                                                                                   

                 ir. M. Antonieta Bruscato
Superiora gral

Roma, 9 de setembro de 2012

ca
rís

si
m

as
 ir

m
ãs

…


