Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060
30 de Setembro de 2016
64 aniversário da nossa partida para Roma!
o

Caros Leigos Estigmatinos,
Nesta data, em 1952, os estudantes norte-americanos professos deixaram
Nova York de navio [um antigo transatlântico italiano, o SATURNIA – citado por
Winston Churchill em sua clássica história dos anos da II Guerra Mundial!] para
nossos estudos em Roma! Por um estranho acaso, desembarcamos primeiro em
Genova – de onde se acredita que Cristóvão Colombo partiu em 1492 – para
descobrir a América! Tínhamos isso em mente, mas para muitos de nós os anos em
Roma foram verdadeiramente uma bênção, para a qual frequentemente olhamos
para o passado com muita nostalgia. Foram 26 os que embarcaram em Nova York
naquele dia, com o falecido Pe. Charles Egan, que tinha sido designado ‘Prefeito dos
Estudantes Professos’.
Nestas últimas semanas, todos nós nos alegramos em ouvir os relatos do
encontro dos Leigos Estigmatinos em Roma, Verona e Milão, e o tratamento real que
receberam de nossos confrades italianos que os hospedaram. O que nós todos
aprendemos em toda esta história, e compartilhamos uns com os outros, é que São
Gaspar Bertoni usou uma terminologia Eucarística na escrita de suas Constituições
Originais. Ele escreveu que o Estigmatino é chamado a servir a Igreja, dando
assistência aos Bispos, em qualquer lugar na diocese e no mundo [CF # 5],
empenhando-se para desenvolver, como comunidade, alguma especialização em
algum aspecto do escopo muito amplo: todo e qualquer ministério da Palavra de
Deus [cf. CF # 185]. O termo que São Gaspar usou [CF # 2] para expressar a sua
própria completude. Isto espelha o ofertório da Óstia, oferecido para a Consagração
de poder de Deus, e a Sagrada Comunhão com Deus e nossos companheiros seres
humanos. O abandono em Deus através da Igreja como obsequium, como em Rm
12;1, faz de nossos corpos [ou seja, vidas] uma oblação à Misericórdia de Deus!].
Os documentos do II Concílio Vaticano nos lembram que há um Sacerdócio de
Misericórida de nosso Senhor Jesus Cristo – mas dois modos de compartilhá-lo:
-

por um lado, há o Sacerdócio dos Batizados – capacitando cada um dos
batizados a fazer uma oblação de suas próprias vidas por meio de sua própria
auto-doação em vida;

-

depois há o Sacerdócio das Ordens Sagradas, nas quais o sacerdote ordenado
atua em Nome do Próprio Jesus, especialmente na Consagração da Eucaristia,

e na Absolvição Sacramental no Sacramento da Penitência: - Meu Corpo – Meu
Sangue – Eu te absolvo.
No período em que se transcorreu o encontro internacional dos Leigos
Estigmatinos, antes neste mês, nossos historiadores nos lembram que São Gaspar foi
ordenado sacerdote em 20 de setembro, no ano de 1800. Como uma muito humilde
contribuição para este segundo centenário de vida Estigmatina – e para trazer às
nossas mentes estas datas na nossa história Estigmatina, com esta carta submeto
dois documentos para sua reflexão:
-

as reais, oficiais Atas das reuniões dos primeiros 18 Capítulos Gerais – de 1871
a 1911. Estas Atas foram traduzidas há alguns anos dos Arquivos Gerais
Estigmatinos em Roma e não acredito que tenham surgido antes em qualquer
idioma, para aqueles interessados na História Estigmatina [é interessante
notar que a grande Sociedade de Jesus fez isto há alguns anos, e publicou suas
Atas, como: “Para Assuntos de Maior Importância” – expressão de Santo
Inácio em suas Constituições escritas] - As primeiras 30 – Uma Breve História
da Tradução dos Decretos – 1994];

-

o segundo documento é um estudo das Atas destes Capítulos, com focos em
dois pontos: CF # 5; # 185 – sintetizadas em Latim como quocumque [em
qualquer lugar] e quodcumque [todo e qualquer ministério da Palavra de
Deus]. Três bons homens deixaram os Estigmatinos naquele tempo, por
ocasião do 12º Capítulo Geral [de 1890]. Eles assumiram algum destaque em
outras comunidades: Francisco Sogaro [Arcebispo], José Sembianti [Diretor
Geral dos Missionários Combonianos] e Domingos Vicentini ‘Superior Geral da
comunidade Scalabriniana]. Aquele foi um período difícil da nossa história.

Com esta carta, enviamos as Atas de todos os Capítulos Gerais de 1871 a 1911
– e também as reflexões sobre a História do 12º. Capítulo Geral e seus desafios. Isto
está sendo enviado nem tanto para a sua informação, mas para suas boas orações
para que nós Estigmatinos possamos continuar buscando um modo mais completo de
conquistar o emprego perfeito do Sacerdócio [cf. CF # 7].
Nestas tarefas gigantescas da História Estigmatina, tenho uma dívida de
gratidão à leiga Estigmatina Tereza Lopes, de Plano, Texas.
Respeitosamente,
Pe. Joseph Henchey, CSS
Diretor Espiritual Interino

