Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060

Caros Leigos Estigmatinos,

22 de Julho de 2016
Celebrando a Nova Festa
de Santa Maria Madalena!

Nesta data, 22 de Julho de 2016, pela primeira vez, a comemoração litúrgica
de Santa Maria Madalena, neste Ano da Misericórdia, foi elevada ao grau de “festa”
litúrgica. Esta pecadora convertida foi a primeira a ser informada pelo próprio
Senhor que Ele havia ressuscitado pela remissão de nossos pecados [Rm 4,25], e
mandou que ela comunicasse aquela Boa Nova à Igreja – da qual ela foi um membro
privilegiado, devido à sua presença única como parte da “Constelação Cristológica”
dos santos do Novo Testamento, sempre atraida para o seu centro de gravidade, o
Redentor Misericordioso. Ela foi pessoalmente escolhida para uma Missão de
Misericórdia e Esperança pelo próprio Senhor – pois ele tinha ressuscitado primeiro
no coração dela com a sua conversão, e informou a ela antes de a qualquer outra
pessoa.

E, uma vez mais, esta é uma data extremamente significativa para mim,
pessoalmente – pois, nesta mesma data, há 60 anos, celebrei a minha Primeira Missa
Solene na Igreja Santo Antonio, em Woburn Norte, estado de Massachusetts. A
minha vocação, e a de muitos dos meus contemporâneos - [3 de nós, daqueles anos,
servimos lá como coroínhas, e estamos ainda servindo como sacerdotes ativos!] –
fomos um dos resultados visíveis, ao que me parece – do ministério sacerdotal
desafiador de alguns párocos maravilhosos que lá serviram durante os anos de guerra
do final da década de 1940, de nosso crescimento naquela paróquia. [Espero que eu
não esteja “exagerando” em citar memórias e aniversários pessoais, mas o
sacerdócio Estigmatino sempre foi uma grande dádiva para mim! Minha única razão
para minhas muitas menções a todos estes aniversários é um pedido pela sua
gentileza de continuarem orando por mim!].
Conforme estas memórias maravilhosas se sucedem, vem à minha mente a
Vocação Estigmatina propriamente dita. E, da mesma forma, a minha primeira vinda
à comunidade – e o entendimento gradual que me foi ensinado dos elementos
inspiradores do maravilhoso ideal de São Gaspar Bertoni para a Missão Apostólica
misericordiosa para Assistência [serviço] aos Bispos. Como todos nós nos
empenhamos para apreciar ainda mais esta grande dádiva do Espírito Santo à Igreja,

tenho sido muito inspirado nos últimos meses por uma biografia de São Gaspar ainda
não publicada, um documento completamente pesquisado, agora aguardando sua
publicação na Itália, escrito pelo renomado Professor Ruggero Simonato – que não é
um Estigmatino, mas é muito inspirado por São Gaspar! Seu trabalho é entitulado:
Com Mansidão e Alegria – Um Perfil de Gaspar Bertoni. Um Homem do Conselho.
Neste volumoso manuscrito, Professor Simonato nos oferece mais de 10 páginas
dedicadas ao tema: ‘Ao Longo dos Passos Desafiadores de uma Vida Comum: (a
escrita de) as Constituições’ por São Gaspar.
Professor Simonato destaca que para qualquer pessoa lendo as Constituições
Originais de São Gaspar, se tornaria imediatamente evidente que este trabalho é
verdadeiramente uma teia justa de citações sublimes, um mosaico analítico de
inspiração, resumindo os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola, Santo Tomás de
Aquino, São Francisco de Assis e Santo Afonso de Ligório. Pelas fontes Estigmatinas
sabemos que Pe. Bertoni escreveu estas 315 Constituições durante a última fase de
sua vida, culminando uma experiência comunitária de quase 25 anos de vida
Estigmatina com seus companheiros. Este pequeno livro nos demanda muito estudo
e oração, pois é um compêndio de uma vida se sofrimentos físicos atrozes e sua
esperança imperecível na misericórdia curadora de Deus.

Em sua vida relativamente longa de 76 anos – 37 dos quais na comunidade
Estigmatina – por boa parte deste tempo ele foi uma inspiração silenciosa por detrás
de uma muito ampla variedade de apostolados competentes – começando com
ensino escolar, preparando o caminho para a palavra de Deus nos corações de muitos
estudantes pobres que vieram – também na preparação de futuros padres e
religiosos – auxiliando os bispos através de um muito amplo mas qualificado
ministério da Palavra de Deus, estes primeiros foram muito dedicados a inspirar as
crianças para a sua presença responsável na Igreja futura. Dentre elas, estava um
jovem João Lenotti [o futuro segundo Superior Geral dos Estigmatinos – preparado
pessoalmente e com muito amáveis cuidados pelo seu Fundador. ‘As palavras de
Jesus’ e suas palavras desafiadoras presentes agora no Brasão Estigmatino são
Euntes Docete – no último capítulo do Evangelho de São Mateus, este é o Discurso
Apostólico-Missionário de Jesus após a Sua Ressureição – ide e ensinai a palavra de
Deus! Tudo isso foi voltado a desenhar na vida de cada Estigmatino um retrato de
Jesus Cristo.
Quando isto veio a prover uma descrição do ‘conteúdo’ da Missão Apostólica,
o Prof. Simonatto observa [Nota de rodapé # 1177] que tem havido duas opiniões:
aquela do Pe. Marani, que viu em seu tempo a necessidade de enfatizar mais a

pregação de Missões Paroquiais – enquanto Pe. Lenotti [o primeiro Mestre de
Noviços após o próprio São Gaspar], em seu discurso aos futuros Estigmatinos,
ampliou o escopo da Missão Apostólica à luz do uso do próprio São Gaspar de uma
frase tomada ao pé da letra do Formula de Santo Inácio de Loyola: Quodcumque
Verbi Dei Ministerium .. quocumque in diocese et mundo [“todo e qualquer ministério
da palavra de Deus, em qualquer lugar da diocese e do mundo”].
A conclusão do Prof. Simonato sobre tudo isso, em sua visão, na análise final, é
que as Constituições Originais de Pe. Gaspar significaram prover a substância
espiritual do modus vivendi, modo de vida de São Gaspar, no seguimento de um
Modelo evangélico – ao invés de ser um livreto jurídico suposto a especificar as suas
atividades de uma forma fixa. São Gaspar enfatizou a contínua formação espiritual
interior e conversão típicas de um compromissado Seguidor de Jesus Cristo, sempre
aberto, dócil e “abandonado” às mais abundantes inspirações do Espírito Santo.
Neste livreto foram traçados nas Constituições Originais, aos adeptos, os pontos
principais deste modo de vida, sua “espiritualidade”.
No documento Estigmatino deste mês (em anexo), ofereço as minhas muito
estudadas reflexões sobre o desenvolvimento da “Missão Apostólica” por São
Gaspar, em sua Introdução – seguida por uma abordagem recente do mesmo tema
[em Italiano] oferecida pelo Pe. Bruno Facciotti, presentemente Vigário Geral dos
Estigmatinos. Oremos uns pelos outros, e uns com os outros – pela intercessão de
São Gaspar Bertoni – e de Santa Maria Madalena – pelo nosso cada vez mais
profundo compromisso com a Misericórdia de Deus em nossa própria aceitação da
vontade de Deus.
Sinceramente seu, na Misericórdia de Deus,
Pe. Joseph Henchey, CSS
Diretor Espiritual em Exercício
Documentos anexos:
- Compendium Rude – estudo por Pe. Joseph Henchey, CSS
- Compendium Rude – estudo por Pe. Bruno Facciotti, CSS (em Italiano)

