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Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060
28 de Outubro de 2016
Santos Simão e Judas, Apóstolos & Missionários

Caríssimos Leigos Estigmatinos,
Em menos de 2 semanas – neste próximo 4 de Novembro de 2016, a
Comunidade Estigmatina celebrará o seu 200o aniversário. Como uma lembrança de
gratidão por este acontecimento, submetemos para uma reflexão Estigmatina para
este mês o nosso “Calendário Estigmatino” – que inclui registros de alguns eventos
[maiores e menores!] da comunidade no período 1777-1911. Estes registros do
diário da comunidade foram anotados ao longo dos anos, cobrindo quase todos os
dias do mês, para cada dia do ano. Um exemplo é o que segue – sobre o que
aconteceu em outros ’4 de Novembro’ ao longo dos anos:
4 de NOVEMBRO
1794: Nascimento de Francisco Pedro Faber Pacificus Leonardo Cartolari, filho
de Pedro [futuro Estigmatino].
1816: Nascimento da Congregação. Neste dia, Pe. Bertoni, Pe. João Maria
Marani e o Irmão Paulo Zanoli chegaram aos Estigmas para tomar
residência. O início da Congregação.
1862: O Noviciado foi transferido dos Estigmas para a Trinità pela segunda
vez. Pe. Marani, Superior Geral, abençoou a Casa, que tinha sido
renovada.
Pe. Vicente Vignola celebrou a Missa. A Triinità estava
desocupada há 3 anos, devido aos trabalhos no local. Havia três
Estudants Professos: Carlos Zara, Francisco Sogaro e Luís Morando [os
dois últimos viriam a falecer como Bispos Consagrados]. Havia quatro
Estudantes Noviços: André Sterza, José DeVai, José Sembianti e um
outro. Havia também vários Irmãos aqui: Ir. Zanoli, enfermeiro e
roupeiro; Ir. Nicora, porteiro e alfaiate; Ir. Reali, cozinheiro. Dentre os
aspirantes estavam Antônio Caucigh, Pio Gurisatti e Jaime Marini.
1866: Jubileu de Ouro da Congregação. Era o primeiro Domingo de
Novembro. O Jubileu foi celebrado tanto nos Estigmas como em
Villazzano, Trento, onde os Estudantes da Congregação estavam
morando ‘no exílio’.
1885: Nesta data, o Bispo Riboldi [futuramente Cardeal], recebeu a
Congregação dos Estigmas em sua Diocese. A Congregação tinha vindo
a Pavia para auxiliar no Oratório de São Luís (Gonzaga); para conduzir
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uma escola noturna para trabalhadores e para pregar Missões em toda
a Diocese, até o ponto em que não conflitasse com outras funções lá.

Ao escrever [há mais de 50 anos] a sua biografia muito bem documentada de
São Gaspar Bertoni, Pe. José Stofella [um dos maiores biógrafos e historiadores da
comunidade] observou uma pequena mudança característica em sua vida. Ele
sofreu um tipo de mudança de ‘caráter’ que o trouxe de um rapaz “confiante e
despreocupado” para “reflexivo e pensativo”. Na visão de Pe. Stofella, esta
mudança parece ter sido ocasionada pelas dificuldades domésticas de seus pais, e
por várias mortes na sua família, durante os primeiros anos da adolescência de São
Gaspar. Uma das mortes, em particular, poderia ser citada aqui – a de sua irmã
Matilde, aos 3 anos de idade, causada pela febre miliar – que afligiu o Fundador por
alguns anos à frente. O termo que Pe. Stofella usou para descrever esta mudança
precoce de São Gaspar foi “fugacità”, que significa um forte aviso da natureza da
passagem do tempo – como observado em um famoso ditado em Latim: Tempus
fugit! Os escritos espirituais do Santo nos oferecem uma reflexão:
17 de SETEMBRO de 1808
[49.]
Meditação. Morte. O passado não existe mais. O futuro não chegou
ainda. Somente o presente está aqui. E Está em minhas mãos. Deixe-me viver dia
após dia, ou da manhã para o meio-dia e do meio-dia para o anoitecer. Deixe-me
fazer cada coisa com toda perfeição possível. Talvez eu não tenha mais tempo para
gloricar a Deus.

Esta é uma reflexão sobre a Meditação do dia, durante este curso de
Retiro que durou 8 dias. No dia anterior ele tinha meditado sobre o
Fundamento (o Propósito da Vida Humana) e sobre o Pecado. No dia 17 ele
meditou sobre as Últimas Coisas e primeiro sobre a Morte. Após o texto que
ouviu do Mestre do Retiro e terminou com: somente o presente está aqui – e
em minhas mãos! – ele estão adicionou a sua resolução pessoal. Esta
resolução tem a sua fonte na leitura de ‘Rodriguez’:
… Não levem em conta qualquer outra coisa a não ser o HOJE. É a tentação
costumeira do Diabo para nos assustar com a prespectiva de termos que
perseverar por toda a extensão de uma longa vida. Isto aconteceu com Santo
Inácio em Manresa. Mas quem não é capaz de fazer um esforço somente por
um dia?

A isto ele adiciona um texto gracioso do Genesis, sobre Jacó tentando
conquistar Raquel para si. Isto poderia se tornar uma norma de vida e é
escolhido como conclusão de todo o capítulo. Este é o texto [Estes sete
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anos eram] pareceram a ele somente uns poucos dias, por causa da
grandeza de seu amor! (Gn 29, 20)...1
Para chegarmos a conclusões práticas, Pe Gaspar restringiu seus termos à
metade do dia... o que é também uma sugestão de Santo Inácio para o
exercício do Exame Particular. Quanto ao texto original a que Pe. Gaspar se
referiu, este é das Confissões de Santo Agostinho:
… Isto é o que é chamado tempo. O passado não é nosso, nem pode ser
reconsiderado. O futuro não é nosso ainda e poderá, talvez, nunca ser.
Somente o presente nos pertence. Mas, pobre de mim! Nós quase não o
temos, porque ele foge, muito embora o possamos mantê-lo. De fato, ao
mesmo tempo que ele começa a ser ele passa, ou então já é passado...2

O bom uso do tempo! Pe. Gaspar faz uma resolução prática para a
santidade no espírito do mais puro amor. O que importa para ele é somente a
maior glória de Deus.
+
28 de ABRIL de 1811
[167.]
Vigiai e orai: Isto sumariza todos os conselhos da Escritura e do
Evangelho.
VIGIAI: Isto significa que temos que estar totalmente vigilantes e fortes: mas sem
armas. Poderíamos não resistir se atacados: seremos conquistados.
ORAI: Isto significa estarmos bem armados, mas adormecidos. Se formos atacados
poderemos ser despojados de nossas armas e mortos por traição.
VIGIAI e ORAI! Este é um homem forte, vigilante e bem armado. Não será vencido.

Ao mesmo tempo em que é o mês do nosso bicentenário, Novembro é também
o Mês das Santas Almas! Rezemos pelos nossos falecidos, parentes e benfeitores – e
pelos Leigos Estigmatinos.
Respeitosamente no Senhor Misericordioso,
Pe. Joseph Henchey, CSS
[Diretor Espiritual em Exercício]
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Rodriguez, Parte I, Volume 2, c. 6.
Pe. Stofella encontrou este texto nas Confissões de S. Agostinho 11, em: Pe. Vicente Houdry, SJ, Biblioteca
dos Pregadores. Remondini: Veneza - um livro muito utilizado pelos nossos Confrades primitivos.
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