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Caros Leigos Estigmatinos,
Este Domingo da Santíssima Trindade nos diz muito sobre o charisma de
São Gaspar Bertoni. Um número de Estigmatinos que estudam a graça especial
de nosso Fundador acredita que São Gaspar era muito inspirado pela Santíssima
Trindade – pela Eucaristia – e pelo Mistério Pascal Integral: as Chagas Dolorosas
na Sexta-feira Santa e os aspectos Gloriosos destas Chagas da Missão Apostólica
na noite de Páscoa.
Há claramente uma dimensão “Trinitária” para o grande sonho de Pe.
Bertoni para os Estigmatinos – um grupo de indivíduos, que se esforçariam para
viver juntos como uma família, e comunicariam a Palavra e o Amor de Deus em
seus ministérios, como o Pai enviou. Esta Palavra encarnada em Jesus Cristo [O
Pai tanto amou o mundo que enviou o Seu único filho, não o poupou – cf. Rm 8,32
– Jo 3,16] e o Pai e o Filho enviaram seu Amor mútuo – em uma Missão eterna de
Verdade e Amor.
A Missão Apostólica de São Gaspar viveu o Mistério da Eucaristia como
Ofertório [oferecer os seus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de
Jesus Cristo... [cf. 1Pe 2,5 – Rm 12,1, ss.: ‘fazer de suas vidas uma oblação à
Misericórida de Deus...’], Consagração [‘o Pai Me consagrou e me enviou a este
mundo...’ - Jo 10,36] e Sagrada Comunhão [‘o Pai e Eu somos um’ – Jo 10,31].
Em meses passados, compartilhamos juntos alguns pensamentos sobre
São Gaspar vivendo o “Modelo” de Cristo – a “Cópia” Celestial – esforçando-se
para imitar o “Exemplar” Divino – o supremo “Paradigma” – cuja mente todos
somos chamados a vestir [cf. Fl 2,5-11]. Nesta Palavra Divina, para Santo Tomás
de Aquino, Deus tem expressado Sua Palavra completa em Quem é revelada a
verdade total. O Espírito Santo tem sido enviado a todos nós para revelar o que
Jesus Cristo ensinou por sua vida e mensagem.
Voltando agora para este mês, a metáfora de falar a palavra, ouvir com
atenção a mensagem – São Gaspar ouviu [com dignidade, atenção e devoção] a
Palavra Divina profunda em seu coração apostólico missionário – e se empenhou
em Sua Missão Apostólica para ECOAR esta Palavra de Deus por toda a sua vida.
Seu ideal para os Estigmatinos é cunhado em sua frase: Verbi Dei quodcumque

ministerium [cf. # 163]: todo e qualquer ministério da palavra de Deus: do
“Apóstolo da Caneta” – à “Conversação Evangélica” – para compartilhar a
mensagem de esperança na misericórdia de Deus.
Usualmente, em 11 de Junho, a Igreja lembra São Barnabé – seu nome era
José, mas ele era chamado Barnabé, pois veio como ‘o Filho do Encorajamento’
[cf. At 4,36], sendo cheio do Espírito Santo. A mensagem de São Gaspar para
todos nós é: Corações ao Alto! – Pelas Suas Chagas, todos nós seremos salvos [Is
53,5; 1Pe 2,34]. Ouçamos atentamente a isto em nossos corações!
Respeitosamente,

Pe. Joseph Henchey CSS

Diretor Espiritual Assistente

Anexo I:
The Ministry of the Word of God in St. Gaspar Bertoni: an ECHO of St. Ignatius Loyola.
[O Ministério da Palavra de Deus em São Gaspar Bertoni: um ECO de Santo Inácio de
Loyola]

