CONSTRUINDO A FABER: "FAMÍLIA BERTONIANA"
1. INTRODUÇÃO
Desde os primeiros anos de nossa Congregação, muitos amigos sentiram-se
atraídos e orientados pela nossa espiritualidade e atividade. De um deles, Estevão
Marchesini, o nosso Fundador declara: "Toda consolação nossa era também sua e
toda tribulação de nossa parte ele a assumia mais ainda como sua. Seu desejo era o
nosso desejo, pois, em última instância, ele não amava senão Cristo nosso Senhor e
sua Glória"(cf. Epist. P. 316).
Na história do Instituto tivemos sempre ao lado numerosos beneméritos
grupos de zeladores e zeladoras, benfeitores, familiares, ex-alunos. A eles, muitos
de nós devemos a perserverança na vocação e no sustento. À sua colaboração está
ligado o sucesso de tantas obras e atividades nossas. Além disso, muito
contribuíram para nossa expansão missionária e exterior.
A extensão de nosso carisma aos leigos nasce da natureza da mesma do
carisma, estendido como Dom do Espírito a toda a Igreja. Origina-se do Batismo, em
virtude do qual todo fiel é chamado a exercer uma missão na Igreja. Muitos leigos,
mesmo vivendo sua vocação específica, sentem-se comprometidos com a nossa
missão apostólica.
2. QUEM SÃO OS LEIGOS ESTIGMATINOS?
Os leigos estigmatinos são homens e mulheres, tanto casados como solteiros.
Embora vivendo sua vocação leiga, comprometem-se em seguir o carisma da
Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso,
seguem a Cristo, inspirando-se no modelo que foi São Gaspar Bertoni, aplicam-se
na busca da santidade e colaboram, juntamente com os religiosos estigmatinos, para
a difusão do Reino de Deus.
3. QUAL É O CARISMA E MINISTÉRIOS DA CONGREGAÇÃO?
Pe. Gaspar Bertoni fundou a Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Por um carisma especial, recebido de Deus, ele quis religiosos
consagrados ao seguimento de Cristo, enviados pelo Pai como "Missionários
Apostólicos em auxílio aos Bispos", com a finalidade de "servirem a Igreja por meio
de ministérios próprios de sua vocação".
A expressão "prontos para tudo" indica a vocação da congregação. Essa
vocação comporta a abertura para todos os ministérios apostólicos de acordo com a
época, os locais e as circunstâncias, a disponibilidade aos pedidos dos bispos.
Alguns tipos de apostolado apresentam-se mais de acordo com a tradição
estigmatina, desde o tempo do padre fundador e de seus primeiros filhos: a
pregação, o atendimento aos eclesiásticos, a educação cristã da juventude. A
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atenção aos sinais dos tempos obrigará aos confrades a estarem constantemente
dispostos para se aplicar àquelas formas de evangelização que o espírito manifestar
atuais e oportunas.
4. NOSSAS DEVOÇÕES
•

•

A devoção aos Sagrados Estigmas: introduz o leigo no mistério da Paixão,
Morte e Ressurreição de Cristo, vivido num constante caminho de imitação
daquele que nos amou e entregou sua vida para libertar-nos do pecado e de
toda forma de escravidão, doando-nos uma vida nova de íntima comunhão
com Deus e com o próximo. A contemplação de Cristo sofredor é um
estímulo para se viver com Ele os sofrimentos pessoais e contemplar no
próprio corpo a Paixão de Cristo. O mistério da ressurreição, por sua vez, é
um alegre convite à esperança e ao testemunho de uma vida nova.
Os Santos Esposos, Maria e José: vistos sob o mistério de seu matrimônio
virginal, são para o leigo estigmatino um convite a viver intimamente com
Cristo, seguindo-o até a cruz: unidos com Cristo na morte para ressuscitar
com ele. Na sua vida, Maria e José são também modelos de comunhão, coresponsabilidade, união, vida familiar centrada no Cristo, santo abandono,
confiança na Providência, e demais virtudes cristãs, entre as quais
sobressai a caridade.
5. DATAS ESTIGMATINAS

•

•

Sagrados Estimas: esta é a nossa festa titular, pois é dos estigmas que
nasce não só o nome da nossa congregação, como também nossa
identidade estigmatina.
Os Santos Esposos, Maria e José: a congregação está sob o patrocínio dos
Santos Esposos Maria e José. Os confrades vêem neles o modelo de íntima
comunhão com Cristo e os honram conforme a nossa tradição. São os
nossos patronos. Comemoramos o dia dos Santos Esposos no dia 23 de
janeiro.

•

São Gaspar Bertoni: comemoramos o dia de nosso fundador no dia 12 de
junho.

•

Fundação da Congregação: dia 4 de novembro.

•

Santa Cruz: festa titular da nossa Província. Celebra-se no dia 14 de
setembro.
6. CRESCIMENTO ESPIRITUAL

São Gaspar nos propõe um caminho de crescimento espiritual em direção ao
ideal de perfeição na vida espiritual. Cada um é chamado a cooperar livremente com
a graça de Deus para atingir a santidade.
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Para atingir esse crescimento espiritual são propostos os seguintes meios:
•

•

•

•

•

A oração: é a alma do crescimento da vida espiritual. Ela se expressa em
formas litúrgicas, comunitárias e individuais. Alimenta em nós o espírito de
oração através do qual, na busca de constante crescimento, a oração se
torna vida e a vida oração.
Palavra de Deus: a leitura freqüente e a meditação da Sagrada Escritura é
tida pelos confrades como necessidade interior para, a exemplo do padre
fundador, adquirir familiaridade com ele, escutar os apelos divinos e reviver
em si a história da salvação. Expressões tradicionais de nossa oração
cotidiana são, além da celebração da Eucaristia e da Liturgia das Horas, a
meditação pessoal durante meia hora, a leitura espiritual, o terço ou outra
prática em honra da Virgem e a visita ao Santíssimo Sacramento.
Sacramento da Reconciliação: O sacramento da reconciliação seja
preparado através de exame cotidiano de consciências, e vivido com
empenho e freqüência, como momento importante de nosso caminho
contínuo de conversão. Para o progresso verdadeiro na perfeição é
indispensável o auxílio de um guia espiritual e possivelmente de um
confessor estável.
Configurar-se a Cristo: o esforço de configurar-se a Cristo totalmente por
meio da imitação de seus exemplos é, juntamente com a oração, fator
essencial de progresso espiritual. Como na primeira comunidade dos
"Estigmas", também entre nós devem ser apreciados e vividos os valores
permanentes da espiritualidade religiosa: o exercício ascético das virtudes,
a mortificação, a observância das regras, o cultivo do recolhimento e do
silêncio, o bom uso do tempo. Os confrades participam anualmente do retiro
espiritual.
Celebração Eucarística: é a fonte primeira de caridade, de comunhão. O
ensinamento mais prático e convincente de Pe. Gaspar a propósito da
Eucaristia é, provavelmente, o que deu com sua própria vida. "A Celebração
Eucarística era a mais feliz delícia do seu coração" – escreve o primeiro
biógrafo, Pe. Giacobbe – "Aqui seu espírito encontrava a fonte de graças e
dons celestes que parecia transformá-lo em outro homem".
Ele suspirava muito tempo antes pela hora feliz de celebrar e, uma vez,
chegada, a saboreava.
"Eu mesmo, - afirma Pe. Giacobbe – o vi muitas vezes prostrado diante do
Santíssimo Sacramento e celebrar a Missa animado de tanta fé e piedade
que parecia um Santo Afonso de Liguori ou um São Felipe Neri.
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7. TERMINANDO...
Estamos apenas iniciando um projeto de abertura do nosso ser estigmatino
àquelas pessoas que nos conhecem, admiram o nosso apostolado e, por tudo isso,
gostariam de fazer parte da família fundada por Bertoni. Estamos certos de que esta
partilha será enriquecedora tanto para nós quanto para vocês.
Como os leigos estigmatinos são homens e mulheres que querem viver a sua
vida cristã laical no espírito de São Gaspar Bertoni, faz-se necessário conhecer
melhor a vida deste homem de Deus. Por essa razão, vocês receberão em sua casa,
mensalmente, um texto (1) que fala sobre pontos importantes da sua história,
espiritualidade, família etc.
No final deste semestre teremos uma Tarde de Oração pelas Missões (1) que
acontecerão em Ilhéus, de 07 a 18 de julho. Esta Tarde de Oração pelas Missões
será também o primeiro momento em que estaremos todos juntos. Trata-se do
primeiro Encontro dos Leigos Estigmatinos, o qual será concluído com uma
Celebração Eucarística. Pe. Pértile, nosso Provincial, estará presente.
Apresentaremos a ele os Leigos.

Pe. Paulo Roberto Sampaio Staut, CSS
1999

Nota:
(1) A Tarde de Oração citada pelo autor ocorreu no dia 4 de julho de 1999, na Capela do
Seminário de Filosofia (local conhecido como ‘Chácara do Vovô’), em Campinas, SP. Veja
maiores informações na História dos Leigos Estigmatinos no Brasil:
http://www.estigmatinos.com.br/faber_hist.htm
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