ALGUMAS CLARIFICAÇÕES SOBRE CARISMA
ESPECIALMENTE SOBRE CARISMA BERTONIANO (ESTIGMATINO)
INTRODUÇÃO:
Dado que CARISMA não é uma palavra do dia-a-dia mais comum, é sempre
bom recorrer ao Dicionário para conhecimento da palavra e saber qual realidade ela
expressa.
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ("AURÉLIO"):
1. Atribuição a outrem de qualidades especiais de liderança (naturais) derivadas
de sanção divina; mágica; diabólica; ou apenas de individualidade excepcional.
2. Força divina conferida a uma pessoa, mas em vista da necessidade ou
utilidade da comunidade religiosa.
REFLEXÃO ANTROPOLÓGICA:
Cada ser humano nasce para ocupar no mundo um espaço e realizar-se de
forma total. A forma como cada um é no mundo é única e irrepetível. Mesmo que
sejamos em grande parte o resultado das influências do meio, a forma como cada um
recebe estas influências e age nesse mesmo meio que a influenciou é que é a sua
originalidade; a sua singularidade.
Neste sentido podemos falar de um CARISMA em cada ser humano. E se
assim o é, podemos dizer que a humanidade é uma grande virtude de CARISMAS
irrepetíveis; únicos.
REFLEXÃO TEOLÓGICA:
O homem/mulher religioso(a) é aquele(a) que olha (entende) a si e o mundo
que o(a) rodeia a partir da sua FÉ. E a FÉ é em sentido bem amplo o resultado
daquela experiência que este(a) homem/mulher faz com a divindade (transcendente).
A partir dessa experiência ele(a) passa a realizar a interpretação de si e do mundo
(coisas; pessoas; fatos... etc) de modo diferenciado da que possuía antes da
experiência. Essa experiência mística o(a) leva a criar palavras, símbolos, gestos para
comunicar-se com essa divindade descoberta (nasce aí o culto; a liturgia...). Esse
culto (ou esta liturgia) é realizada a fim de dar continuidade à experiência com o
transcendente e mesmo para renovar as descobertas da divindade proporcionadas
pela experiência.
Assim, a experiência religiosa de Israel (AT) e a experiência religiosa dos
cristãos (NT) fizeram a descoberta de que Deus é AMOR - criou cada ser (sobretudo
o humano) dotado de um DOM; é também que Deus é DINÂMICO-CRIATIVO – cada
ser é único e irrepetível.
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REFLEXÃO ESPIRITUAL:
Este Deus da revelação bíblica, na experiência cristã continua a sua obra
criadora através do Espírito Santo. Através Dele cada ser humano recebe um DOM
(talento, carisma...) para enriquecer o mundo.
O carisma religioso é um DOM do Espírito Santo, numa pessoa aberta ao
plano de Deus. Nela e por ela o Espírito Santo age (ação) na Igreja (e por ela no
mundo) para que ela (corpo) vá atingindo a plenitude da cabeça (Cristo) e para que
ela vá realizando cada vez mais a missão de Cristo (Reino de Deus).
CARISMA BERTONIANO:
Gaspar Bertoni foi um homem que realizou em sua vida uma experiência
singular de Deus. Essa experiência mística de Bertoni (que é singular, repito!) efetivase numa maneira prática específica de viver o Evangelho de Jesus Cristo. E é aí, na
sua vida, que temos espelhado o carisma Bertoniano (Estigmatino). Por isso não é
possível conhecer o carisma Bertoniano (Estigmatino) sem conhecer a história da vida
de Gaspar Bertoni e nem tão pouco realizar o carisma sem realizar a experiência
mística que ele vivenciou e propôs para os seus seguidores (filhos-filhas).
EXPERIÊNCIA MÍSTICA DE SÃO GASPAR BERTONI:
Fazer em tudo a vontade de Deus. Para tanto é necessário ABANDONAR-SE
NELE (e confiar como a criança nos braços da mãe. SER TODO DE DEUS.
AÇÃO CARISMÁTICA CONSEQÜENTE DA MÍSTICA:
Toda mística verdadeiramente divina desemboca numa ação concreta em favor
de outros.
Por isso para Gaspar Bertoni todo estigmatino deve realizar uma experiência
mística com Deus, que o leve a ser:
MISSIONÁRIO APOSTÓLICO A SERVIÇO DOS BISPOS
Numa:
DISPONIBILIDADE TOTAL (como a dos Apóstolos);
SERVIÇO GRATUITO (como Cristo Servo e até a totalidade (Cruz));
EM ESPÍRITO DE COMUNHÃO ECLESIAL (um só coração e uma só alma).
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