PROJETO: "Leigos Estigmatinos"
Província Santa Cruz
1. O QUE QUEREMOS?
Queremos partilhar com os leigos o que herdamos do nosso santo
Fundador, ou seja: o carisma da congregação, nossa espiritualidade, devoções,
nossos ministérios... Partilhar nosso patrimônio espiritual e ministerial. Estamos
convidando-os a participarem da nossa família religiosa estigmatina.
Toda família religiosa possui uma identidade, isto é, traços,
características, história, devoções, enfim, possui um rosto, um perfil próprio que
torna-a diferente das demais. Como estigmatinos, somos missionários apostólicos
a serviço dos Bispos para servimos a Igreja por meio de ministérios próprios de
nossa devoção.
Este é o nosso convite: Queremos convidá-los a servirem a Igreja com o
mesmo dinamismo com que S. Gaspar Bertoni a serviu. Servir a Igreja como leigo
estigmatino.

2. O QUE TUDO ISSO REQUER?
Prioridade: conhecer profundamente São Gaspar Bertoni e torná-lo
conhecido através do nosso testemunho de vida enquanto continuadores da obra
por ele iniciada. Conhecer:
•

sua História;

•

a História da congregação;

•

o carisma da congregação;

•

nossa espiritualidade;

•

nosso apostolado;

•

nossas devoções e

•

nossa vocação.
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3. QUEM SÃO OS LEIGOS?
Não é nossa intenção formar um grupo de pessoas que caminharão
isoladamente em relação a toda Igreja. Isto seria abominável aos olhos de S.
Gaspar, um homem profundamente eclesial, zeloso pelas coisas da Igreja. Por
este motivo, uma preocupação que não nos abandonará em todo momento. É a
vocação do leigo. Como veremos mais adiante, só poderá ser um leigo estigmatino
quem vive, antes de mais nada a acima de tudo, sua vocação laical. Vejamos
rapidamente o que diz o documento CHRISTIFIDELES LAICI sobre o leigo:
..."Por leigos - assim os descreve a Constituição Lumen Gentiumentendem-se aqui todos os cristãos que não são membros da sagrada Ordem ou
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".
..."Os fiéis leigos são pessoas que vivem a vida normal no mundo, estudam,
trabalham, estabelecem relações amigáveis, sociais, profissionais, culturais etc.
O Concílio considera essa sua condição não simplesmente como um dado exterior
e ambiental, mas como uma realidade destinada a encontrar em Jesus Cristo a
plenitude do seu significado".
..."As imagens evangélicas do sal, da luz e do fermento, embora se refiram
indistintamente a todos os discípulos de Jesus, têm uma especifica aplicação nos
fiéis leigos. São imagens maravilhosamente significativas, porque falam não só da
inserção profunda e da participação plena dos fiéis leigos na terra, no mundo, na
comunidade humana..."
..."A vocação dos fiéis leigos à santidade comporta que a vida segundo o
Espírito se exprima de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e
na sua participação nas atividades terrenas".
..."A vocação à santidade deverá ser compreendida e vivida pelos fiéis
leigos, antes de mais, como sendo uma obrigação exigente a que não se pode
renunciar, como um sinal luminoso do infinito amor do Pai que os regenerou para a
sua vida de santidade".
..."O fiel leigo não pode nunca fechar-se em si mesmo, isolando-se
espiritualmente da comunidade, mas deve viver num contínuo intercâmbio com os
outros, com um vivo sentido de fraternidade, na alegria de uma igual dignidade e
no empenho em fazer frutificar ao mesmo tempo o imenso tesouro recebido em
herança".
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4. QUEM SÃO OS LEIGOS ESTIGMATINOS?
São homens e mulheres que decidiram viver a sua vida cristã à luz de S.
Gaspar Bertoni.
PORTANTO, não se trata de uma nova pastoral na Igreja. Não estamos
apenas preocupados com o fazer, mas sim, com o ser (nossa identidade, nossa
maneira de nos fazer presentes na Igreja e na sociedade).

5. QUEM PODE SER LEIGO ESTIGMATINO?
CRITÉRIO FUNDAMENTAL:
1. pessoa de comprovada vivência cristã. Homens e mulheres (solteiros,
viúvos ou casados) que vivendo sua vocação laical, glorificam o Pai com o
seu testemunho de vida: sal da terra e luz do mundo.
2. Pessoas que se identificam ou que desejam identificar-se conosco, com o
nosso carisma, nossa espiritualidade, etc.
3. Pessoas próximas dos estigmatinos ou que desejam caminhar numa
proximidade com os mesmos.
4. Estar disposto a fazer uma caminhada de aprofundamento na proposta de
S. Gaspar Bertoni. (Disponibilidade e interesse)

6. O QUE FAZEM OS LEIGOS ESTIGMATINOS?
•
•
•
•
•

aprofundam a vocação do leigo na Igreja;
conhecem São Gaspar e buscam viver como ele viveu;
estão inseridos na vida eclesial;
são missionários e,
atuam, sempre que possível, em algum apostolado com os estigmatinos
(missões estigmatinas, juventude e vocações).

7. COMO ORGANIZAR?
1° Passo: Formar a equipe de animação paroquial. Um grupo de leigos cuja missão
animadora consistirá em:
•

Elaborar um planejamento anual contendo as datas estigmatinas, momentos
de formação, espiritualidade e outras atividades.
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•

•

Formar o grupo de leigos conforme os critérios estabelecidos.Acompanhar o grupo de leigos estigmatinos, cumprindo o planejamento
anual.
Assumir a dinamização das datas estigmatinas,

2° Passo: Convocar os leigos para formar o grupo.
3° Passo: Acompanhamento.
4° Passo: Assumir o compromisso como leigo estigmatino perante a Igreja.

8. SUGESTÕES
Apresentar à comunidade paroquial a equipe de coordenação e o grupo de leigos
após um ano de caminhada.
Nome para o grupo de leigos.
Devocionário estigmatino e futuramente um manual de espiritualidade.
Jornal- informativo.
Encontro anual dos leigos estigmatinos.
Intercâmbio paroquial.
Retiro anual Paroquial/Provincial

Pe. Paulo Roberto Sampaio Staut, CSS
1999
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