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DEZEMBRO: ANIVERSÁRIO DA PRESENÇA ESTIGMATINA NO BRASIL 

 
No dia 02 neste mês comemoramos 102 anos de presença estigmatina no Brasil. Temos 

abaixo, um texto preparado pelo nosso querido Pe. José Luiz Nemes, datando e percorrendo o 
pensamento vigente daquela época, deixando claro que o pensamento dos estigmatinos estava 
em conformidade com o pensamento da Igreja: missões populares lá na Itália e em outros 
países. O texto pode ser utilizado em vários momentos, até mesmo em parte das pregações, mas 
sobretudo, é claro, nas reflexões comunitárias o mês todo.   

O presente texto está publicado na Internet sob o título: “Temas em crônica de Pe. 

Adami”. Vale a pena ler e meditar, entrar em contato com a nossa história. Afinal, é sempre 
bom também partilharmos com nossos amigos e paroquianos este feito que, na verdade, 
começou com sonhos bem antes de 1910.  

Partiram da Itália no doa 08 de novembro de 2010, mas só chegaram ao Brasil em 02 de 
dezembro.   

Abraços e boa leitura!  
 

“ Os pioneiros e o ideal da fundação estigmatina no Brasil 
 

Jesus foi pregador itinerante. A pregação itinerante se identificou com a pregação 
apostólica. Ela tinha por objetivo fundar e revigorar as comunidades espalhadas pelo Império 
Romano. 

Na era pós-constantiniana a pregação se tornou parte integrante e fundamental da 
pastoral e da atividade episcopal. Os bispos foram grandes pregadores. 

A pregação itinerante no primeiro período da Idade Média foi concretizada como 
missão para povos não cristãos. No segundo período voltou-se a descobrir a missão itinerante 
dentro da própria Igreja. Os pregadores tinham a universalidade e a mobilidade a seu favor. As 
paróquias aos poucos se restringiram à função administrativa e sacramental. Contudo, aos 
pregadores itinerantes faltava organização, sequência de temas, meios coordenados e 
consistentes para ajudar no processo de conversão. 
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Com o passar do tempo a pregação individual deu lugar a grupos de pregadores. De uma 
pregação missionária individual passou-se para uma ação coletiva. Como consequência, no 
século 16 nasceram as “Missões Populares”, que se difundiram por toda a parte como 
instrumento privilegiado de evangelização. Os séculos 17 e 18 foram a época áurea das missões 
populares. Veio, a seguir, a crise com a borrasca napoleônica. 

Todavia, logo a seguir houve iniciativas corajosas e surgiram institutos religiosos com a 
finalidade de promover as missões populares. 

Foram elaborados novos métodos e temas de pregação que chegavam ao coração dos 
fiéis e os ajudavam a compreender o valor da mensagem cristã. 

Neste reflorescimento colocou-se também o projeto de Pe. Gaspar Bertoni. Com a morte de Pe. 
Gaspar, seus seguidores continuaram um estilo missionário de atividade pastoral, ajudando 
outros sacerdotes. 

À luz do lema “Ide e pregai na diocese e no mundo” o estilo missionário da 
Congregação estigmatina induzia à idéia de missões aos mais necessitados em locais próximos 
ou distantes. Outras Congregações mandaram missionários da Europa para a África, Ásia, 
Oceania. Porque também os estigmatinos não poderiam seguir a mesma trilha? Para isso tinham 
a herança e o ideal bertonianos. 

Na década de 1880, especialmente os confrades mais jovens manifestaram o desejo de 
desenvolver seu apostolado em missões estrangeiras. O ardor missionário perdurou sempre no 
coração de muitos. Além disso, não faltaram pedidos e ocasiões para fundações missionárias 
fora da Itália. Em 1905 os estigmatinos partiram para os Estados Unidos da América do Norte e 
em 1910 para o Brasil. 

A Crônica de Pe. Henrique Adami é farta no uso da expressão “fundar uma missão”. 
Deixa entrever que os pioneiros estigmatinos chegaram ao Brasil procurando por em prática o 
ideal missionário herdado da tradição estigmatina. 
De todas as maneiras tentaram uma área geográfica extensa, que os obrigasse à mobilidade 
constante, não abrindo mão de um ponto de referência que fosse o centro irradiador da 
evangelização. 
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Da esquerda para a direita:  

na frente:  
Pe. Henrique Adami, Pe. Alexandre Grigolli e Ir. Domingos Valzacchi; 

atrás: Pe. João Batista Pelanda e Pe. Ferrucio Zanetti. 
 

 
Uma lembrança e homenagem especial aos Pe. Alexandre Grigolli (29 anos), Pe. 

Henrique Adami (27 anos) e Irmão Domingos Valzacchi (42 anos) na época, os pioneiros. E 
aos dois seus companheiros que vieram logo depois para engrossarem as fileiras missionárias 
estigmatinas. Obrigado aos senhores “padres primeiros” em nossa terra. E do céu, ajudem-nos a 
continuar com respeito, afinco e dignidade esta obra!!  
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Para o mês de janeiro, em vista da celebração dos Santos Esposos, retiramos do site da 

Congregação o texto que segue, com um pouco da história desta devoção e a razão pela qual São 
Gaspar Bertoni a deixou por herança a seus filhos.  

 

Santos Esposos Maria e José: Patronos da  Congregação 

 

 
 

 

A devoção ou a festa dos Esponsais de Maria com São José é de origem do 
século XV, na França e se espalhou por outras regiões. 

A devoção espalhada pelo mundo teve o dia 23 de janeiro como data escolhida 
para a celebração. Chegou a ser supressa em muitos lugares, inclusive na região de 
Verona, por volta do final de 1600. 

Porém, com o florescimento do culto a São José, não demorou muito para que a 
festa dos Esponsais fosse restabelecida, no sentido mais antigo, para toda a Igreja. 

Na época em que São Gaspar viveu em Verona (início do século XIX), a Igreja dos 
Estigmas havia sido reduzida a oficina de guerra por Napoleão Bonaparte, e o altar-mór 
fora destruído. Pe. Gaspar construiu um novo e o dedicou aos Santos Esposos, 
representados num quadro que ele mesmo comprou, obra de pintor desconhecido. 
Deixou à igreja o título original dos Estigmas, mas de Jesus e não de São Francisco, 
como era. 

Quadro dos Santos Esponsais na Igreja dos Estigmas em Verona 
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Terminada a restauração da igreja, ele promoveu a primeira solenidade dos 
Santos Esponsais em 23/01/1823, quando os 5 Estigmatinos e outros 47 sacerdotes 
celebraram o Santo Sacrifício. Por designação dele fez o sermão o sacerdote 
Estigmatino Pe. Caetano Brugnoli, que apresentou Maria e José como "instrumentos 
da Divina Providência para levar a cabo a mais importante de suas obras: a 
Encarnação". Esse especial enfoque mostra que esta devoção não se restringe aos 
casados, mas é escola de santidade para todos que amam o Senhor. 

Deus quis o casamento de Maria e José também para esconder o mistério da 
Encarnação que o mundo ainda não poderia compreender; para salvar a honra de 
Maria e ninguém duvidar de sua integridade por ter engravidado de modo diferente do 
natural; e para nos oferecer o mais perfeito modelo de casal e de família. Os casais 
imitando Maria e José se amarão sem medida, se respeitarão, impedirão a separação, 
aprenderão a se reconciliar nos desentendimentos, viverão fiéis um ao outro, estarão 
de mãos dadas na alegria e na tristeza, construindo o lar na Rocha que é Cristo (Mt 
7,24). 

Mas a razão principal de São Gaspar colocar-nos sob a proteção dos Santos 
Esposos é que a vida do consagrado impõe uma crescente busca de intimidade com 
Jesus, como reza nossa Constituição 11. Ora, não é possível haver criaturas com uma 
entrega do mais completo serviço e da mais íntima comunhão de vida com Jesus, que 
se compare com a desse casal. Trinta anos voltados totalmente ao Salvador nas 
alegrias, nas dores, no aconchego do lar, nas relações sociais, na monotonia do mesmo 
trabalho de todos os dias, na oração. 

Oração: 

“Ó Deus, que unistes em virginal 

matrimônio a mãe de vosso Filho, Maria 

Santíssima e São José, para que fossem fiéis 

colaboradores do mistério da Encarnação, 

fazei que nós, por sua intercessão, nos 

tornemos participantes das Núpcias 

Espirituais com Cristo, que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito Santo. 

Amém.”

Quadro dos Santos Esponsais no 
Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em 

San Leonardo, Verona 
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Neste mês de fevereiro a Igreja inicia o tempo da Quaresma. Assim, para nosso 
enriquecimento, republicamos aqui, na íntegra, um sermão de São Gaspar Bertoni do 
dia 22 de fevereiro de 1803, sobre este Tempo tão precioso para todos nós. 

 
O JEJUM QUARESMAL DEVE SER ENCARADO COM ALEGRIA  

 
Vê-los, irmãos, recolhidos nesta igreja com tanta piedade, num tempo em que o 

mundo lhes apresenta enganadores convites e sedutores prazeres para afastá-los do 
recolhimento cristão, é uma grande satisfação que não pode deixar de atingir muito 
ternamente e comover um coração que ama sinceramente o bem de vossas almas, 
como eu confesso que é o meu. É fácil, pois, conjecturar qual seja o amor de suas 
almas, a fome da divina palavra, o fervor do divino obséquio que prevalece em vocês, 
em confronto com as mais fortes, enganadoras e convidativas atrações do mundo. 

 
Animado por disposições tão boas, eis-me expondo-lhes simplesmente e sem 

mais preâmbulos, o que não acharia oportuno fazer, senão com muita cautela. Desejo 
e pretendo dispor seus ânimos para acolher com alegria o já próximo jejum quaresmal. 
Talvez lhes seja inesperada a minha proposição. Mas, eu bem sei quanto lhes importa 
o que deve ser feito por vocês, por necessidade, se faça com presteza, quase por 
escolha.  
 
1. Os exercícios da penitência cristã conservam ou restituem a saúde da alma 

 
Só lhes peço uma coisa, irmãos: que ao julgar não se deixem jamais prevenir 

pela primeira aparência, e muito menos pelo imprudente e prejudicado costume; mas 
pesem com a mente bem tranquila toda a razão. Assim fazendo, descobrirão 
facilmente como os prazeres lascivos e as excessivas devassidões foram sempre a 
causa funesta de onde proveem as piores doenças e a morte fatal das almas. Por isso o 
jejum quaresmal, com todos os outros exercícios da penitência cristã que o 
acompanham, é o remédio mais seguro e válido para reparar a saúde perdida ou 
conservá-la, como algo que corta o mal por sua verdadeira e principal raiz.  
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2.  Exemplos da História Sagrada 
 
Nos tempos de Abraão, várias cidades eram dominadas por mal tão espantoso e 

pestilento, que o próprio Deus, julgando-o incurável, resolve consumir com fogo os 
numerosos habitantes de cinco cidades inteiras, ao invés de sepultá-las – como fez 
outras vezes – sob a ruína de suas casas, para que pelo contagioso mau cheiro não 
fosse prejudicado o resto do mundo (Gn 19,24-26). Perguntem a Ezequiel qual a 
verdadeira causa de tão grande mal. Ele responderá que não foi outra, senão terem 
eles, entre o luxo, o ócio e a abundância, saciado exageradamente o próprio ventre (Ez 
16, 49-50). 
  

Do povo hebreu – tirado do Egito, nutrido e criado com solicitude pela 
Providência de Deus em um deserto, estando já nas fraldas do Sinai, expectadores de 
celestes prodígios e aguardando a Lei – afirma a História Sagrada – que sentando-se 
para comer e para beber, levantou-se depois para se divertir. Debaixo desse nome 
honesto de diversão estão escondidas as mais velhacas e infames desonestidades (Ex 
32,6).  

 
O homem, depois do pecado original, ficou com a natureza tão fraca e 

debilitada, quase como um enfermo que qualquer pequeno distúrbio é suficiente para 
levá-lo à morte. Deus havia providenciado antecipadamente tão grande dano exigindo 
desde o paraíso terrestre um rigoroso preceito de abstinência e jejum (Gn 2,17). 
Felizes de nós, se nossos pais o tivessem observado! Embora em nossa miséria, nós 
ainda poderemos ser felizes, se alertados pelo seu erro e pela nossa ruína, soubermos 
nos servir de tal remédio, tão necessário quão eficaz.  

 
O caso de Nínive é uma grande prova muito convincente do valor e da força 

desse remédio. A salvação daquela desventurada cidade havia chegado a tal ponto de 
desespero, que um profeta especialmente mandado por Deus, já lhe havia vaticinado 
absolutamente sua sepultura debaixo de suas ruínas após um breve período de 
quarenta dias. Porém, logo que aqueles condenados cidadãos, levados pelo temor a 
procurar no jejum o último remédio a seus males, começaram resolutamente tentar a 
prova, as coisas mudaram de aspecto. Deus foi aplacado. Eles com toda facilidade 
obtiveram o perdão e até foi mudado o decreto, que pelo anúncio parecia inalterável 
(Jn 3). Vejam vocês agora com quanta força e presteza o jejum consegue operar curas 
tão prodigiosas mesmo nos casos mais desesperados.  
 
3.  Exemplo do Santo Evangelho 

 
Observem novamente sua eficácia tanto quanto sua necessidade, em um outro 

acontecimento referido no Evangelho. Voltavam um dia os discípulos, tristes, para o 
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Divino Mestre, depois de haver tentado em vão muitas vezes expulsar o demônio de 
um possesso. Tentaram com o poder que Ele lhes havia comunicado e do qual haviam 
experimentado até então inúmeras e infalíveis vezes. Mas ficaram espantados quando 
ouviram dele esta bela resposta: “Esta espécie de demônios só se pode expulsar à 
força de oração e jejum” (Mt 17,21).  

 
Era realmente daquela raça mais imunda e mais suja, aquele demônio. Aliás, o 

mesmo que em nossos dias se apossou do coração da maior parte dos nossos cristãos, 
tanto que pode ser chamado de “deus deste século”. Para combater, pois, um mal tão 
dominador, o jejum se torna tão necessário, que a própria oração – que também é 
exigida para a cura – ela mesma tira dele sua força para agir. O Espírito Santo diz em 
outro lugar que a oração é coisa boa, mas unida ao jejum: “Boa coisa é a oração 
acompanhada de jejum” (Tb 12,8). É de fato o jejum que torna a mente leve, rápida, 
livre, e que lhe empresta asas para subir até Deus. Cessem, pois, suas queixas, ó 
cristãos, que suas orações se tornam vazias, que crescem cada dia mais as tentações a 
serem vencidas, que jamais encontram meios para se livrarem de suas enfermidades. 
Prestem bem atenção que aquilo ao qual os maiores exorcismos são inúteis, só o pode 
conseguir e de fato se consegue com o remédio eficaz e adaptado, o jejum.  
 
4.  O jejum beneficia também o corpo 

 
Não pensem, porém, que toda utilidade do jejum fique só na alma, não 

restando para o pobre corpo senão aquele pouco de amargo e desagradável que quase 
todos os bons remédios produzem. Eu queria que me ouvissem bem todos aqueles 
que, ou por malícia, para desacreditar as leis – mesmo tão discretas e suaves – da 
santa Igreja Católica, ou por falsa preocupação da mente, exageram – com grande 
escândalo dos fracos – os incômodos do jejum. E gostaria ainda que me ouvissem os 
mais tímidos e delicados cristãos, levados por um falso amor próprio, que veem a 
quaresma com horror, quase como um martírio ou uma carnificina. Não sabem eles 
como o jejum é um remédio útil e necessário para manter saudável aquele corpo pelo 
qual tanto temem; aliás, para prolongar a vida de que tanto se penalizam. Se não 
acreditam em mim, acreditem no Espírito Santo, que diz no Eclesiástico: “Muitos 
morreram por causa de sua intemperança, o homem sóbrio, porém, prolonga sua vida” 
(Eclo 37,34). Pelas devassidões, muitos, logo e antes do tempo, terminaram sua vida; a 
abstinência, pelo contrário, é o meio mais certo para prolongar a vida.  Assim é.  
Aquele prazer, aquele deliciar-se entre banquetes e taças, aquele não saber mais negar 
satisfação à gula, com o que presumem manter o corpo mais vigoroso e mais 
longamente, é o que mais o prejudica, o corrompe, o suicida. E a mortificação, a 
sobriedade, a abstinência que eles odeiam como inimigo capital da saúde do muito 
amado corpo, é o que o melhora, o confirma, o conserva.  
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5.  Exemplo dos anacoretas e dos religiosos mais austeros 
 
Os rígidos penitentes das desérticas solidões lutavam até à tarde contra a fome 

e a sede; e quando o sol estava no ocaso, ervas amargas e insípidos frutos das plantas 
selvagens eram seu alimento cotidiano; as águas frescas das fontes vizinhas, sua 
simples e costumeira bebida. E com alimentação assim tão magra viviam muito bem 
por cem anos. 

 
Finalmente em nossos tempos, observem aqueles religiosos que vivem fechados 

no claustro mais austero e praticam a maior penitência. Eles observam um jejum quase 
diário, e uma quaresma perpétua, sem olhar outros exercícios que afligem seus 
corpos; pois pisam com os pés descalços a neve e o gelo do inverno mais áspero, e 
caminham com a cabeça descoberta debaixo dos raios ardentes do sol de verão, 
dormem sobre tábuas nuas ou sobre rala palha, e interrompem o breve sono com 
longas salmodias. E contudo, entre eles se encontram a santidade mais robusta e a 
velhice mais avançada e feliz que em vão se procura nas casas ricas, repletas dos mais 
delicados e bem alimentados mundanos. Portanto é verdadeira a sentença do Espírito 
Santo que a arte de prolongar a vida é a abstinência. 
 
6.  Disponhamo-nos para ir com alegria ao encontro do jejum quaresmal 

 
Se as coisas são assim, e o jejum quaresmal é um remédio não somente útil, 

mas necessário para a salvação da alma, porque não irmos ao seu encontro alegres e 
cheios de júbilo? Deixemos, pois, que os mundanos se aflijam  com o término próximo 
dos seus divertimentos. Nós, ao contrário, exultemos com a aproximação desse tempo, 
para nós tão felizes, de penitência. Chamem eles de festas alegres esses dias de 
tumulto, de festança, de pecado; nós com mais razão faremos festas nos dias em que, 
afastados dos escândalos e perigos de perder a alma, gozaremos de paz, felicidade, 
tranquilidade na segurança da boa consciência. 
 

No entanto, o Evangelho brada: “Ai de vós que agora rides, porque gemereis e 
chorareis” (Lc 6,25); “Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste, a alegria pode 
findar na aflição” (Pv 14,13). Quão triste é amar as presentes consolações do mundo, 
que logo passam, e descuidar a eterna felicidade que jamais se perde! Que adiantará 
àqueles infelizes no momento da morte, haver gozado? “Ai – diz um Profeta – 
daqueles que chegam àquela hora extrema dormindo em leitos cômodos, e que 
luxuriosamente vivem entre comodidades e delícias, preparam as mesas com os mais 
gordos e delicados alimentos, bebem o vinho mais fino, e perfumam o ambiente com 
os mais preciosos odores, julgando todas essas coisas como duráveis e não como 
fugazes e passageiras” (Am 6,1-3-6). Ai deles! “Felizes, ao contrário, aqueles que 
choram porque serão consolados” (Mt 5,4). Ó quanto se apreciará naquele dia feliz  a 
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penitência! Quão afortunada a solidão! Que preciosos os sofrimentos! “O mundo se há 
de alegrar, dizia Cristo, e haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de 
transformar em alegria e ninguém a poderá tirar” (Jo 16,20-22). 

 
Amemos, pois, o que dura e desprezemos com energia o que logo termina. 

Cuidemos da alma. Pensemos em purificá-la, curá-la, se enferma, conservar-lhe a 
saúde que goza atualmente e também para o futuro. Não imitemos as crianças que 
recusam os remédios mais saudáveis porque deixam-lhe um pouco de amargor na 
língua. Olhemos os santos, o que fizeram, sofreram, suportaram pela salvação da 
própria alma. Somos cristãos. Cristo com seu exemplo nos animou a tomar de boa 
vontade esse remédio, enquanto Ele próprio, por quarenta dias, observou um 
apertado jejum. E nós procuraremos exceções, encontraremos alguma desculpa para 
nos dispensar, nós que temos tanta necessidade? E nos parecerá muito um pouco de 
jejum para conseguir o paraíso, onde seremos eternamente saciados por uma imensa 
felicidade? E nos parecerá muito quarenta dias de uma penitência tão suave, para fugir 
de um fogo interminável, e de uma eternidade de tormentos que talvez nos estejam 
preparados por causa dos nossos  
graves pecados? 

 
Pensemos assim. E com tais pensamentos disponhamos nosso ânimo para 

entrar com muita alegria na santa quaresma, onde bem purificados de nossas culpas, 
pelo jejum, e ornados de santas virtudes, nos tornemos dignos de participar com fruto 
da mesa Eucarística aqui na terra, para sermos depois introduzidos no eterno 
banquete no Céu. 
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Aproveitando-nos deste tempo quaresmal, especialmente Semana Santa e Páscoa que 
celebraremos neste mês, publicamos reflexões de São Gaspar Bertoni sobre o tema. São duas 
partes: a primeira traz  “O Aspecto Doloroso”, publicado neste mês, a segunda traz reflexões 
sobre “O Senhor Ressuscitado”, que será publicada na carta do mês de abril.  

Tais reflexões foram compiladas por Pe. Joseph Charles Henchey, CSS, publicadas sob 
o título “Um Balanço Profético entre Cruz e Ressurreição”, em edição eletrônica no mês de 
agosto de 2004, e atualizada em Agosto de 2006. Tal publicação é bem maior, apresentamos 
aqui apenas parte dela. Eis aí: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

Trechos de: 

 Um Balanço Profético entre Cruz e Ressurreição 

Pe. Joseph Charles Henchey, CSS 

São Gaspar Bertoni, (...), em sua contemplação do Mistério Pascal, seguiu mais o 
ensinamento integral encontrado na direção espiritual oferecida pelo Papa São 
Gregório o Grande, Sto. Tomás de Aquino e a Quarta Semana dos Exercícios Espirituais 
de Sto. Inácio de Loyola, dedicados quase exclusivamente à ressurreição.  

Seguem aqui algumas meditações sobre textos dos escritos de São Gaspar 
Bertoni.  

A. O Aspecto Doloroso  

Em seu 4º Sermão Paroquial1, São Gaspar descreveu a Paixão do Senhor Jesus 
Cristo – esta é sua reflexão: 

Aproximando-nos da Paixão de Cristo:  

428: Qual, então, é a origem de tal insensibilidade de coração? O Espírito Santo 
responde por nós: ... O justo perece, e não há quem se importe com isso... [Is 57,1]. Ele 
é simplesmente não considerado, e por isso nenhuma compaixão lhe é dada. Esta é a 
                                                 
1 Cf. MssB ## 425-498 (MssB: Manoscritti Bertoniani – datilografados em cinco volumes por Pe. Luigi Benaglia, 
CSS – estes são todos os escritos de Pe. Bertoni – eles também foram impressos por computador em cinco 
volumes com números na margem para fácil referência). 
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razão real, enquanto o Filósofo também ensina, por outro lado, que para trazer alguma 
coisa para o âmbito da compaixão, de forma tal que isto desperte compaixão nos 
outros, é necessário observá-la de perto2.  

Assim, observamos que as misérias de outros, longe de nós seja em distância 
física, ou em tempo, ou não tocam os nossos corações ou o fazem apenas levemente. 
Por esta razão, tudo que eu tenho que fazer é expor estes fatos, com toda 
simplicidade, como aconteceram. Minha tarefa, portanto, é aproximar a Paixão de 
Jesus, não somente do seu pensamento, mas também dos seus próprios olhos. Neste 
sentido, a realidade da Paixão, que é, entre todos os casos, a mais capaz de atrair uma 
resposta compassiva, tornar-se-á de fato objeto da mais real e mais terna compaixão.  

 
429: No entanto, antes de prosseguir delineando para vocês esta dolorosa narrativa, 
há de repente diante de mim aquela calorosa Cruz, que está ainda marcada com o 
sangue deste Homem Justo. Eu agora coloco isto diante dos olhos de vocês, antes de 
qualquer outra realidade, para testar a impressão que essa visão é capaz de fazer nos 
seus corações.  

 
Uma Oração:  

Santa Cruz, que eu devo agora adorar como aquela que, sozinha, foi digna de arcar 
com aquela Augusta Vítima, nela sacrificada por nossos pecados – conheço bem os 
muitos e variados afetos que podes despertar nos corações destes ouvintes. Tu, que te 
tornaste o estandarte de sua fé, o guia seguro de suas vidas, o fundamento de suas 
esperanças, conforto em suas desventuras, o desejo do justo, o terror do inferno. Mas 
peço a ti que a tua visão desperte hoje uma tristeza e uma dor que sejam as mais vivas 
daqueles terríveis sofrimentos que trouxestes para nosso Jesus, quando Ele uniu-Se a ti 
por amor a nós.  

 
430: Mostra, pois, a estas almas que devotamente te vislumbram, aquelas fendas 
cruéis que em ti fizeram aqueles cravos que antes dilaceraram as mãos e os pés de 
Jesus. Mostra o exato lugar onde Sua cabeça reclinou sobre ti, expirando, como seu 
afetuoso Pai, de fato seu fiel Amigo, seu mais terno Irmão, seu amabilíssimo e 
gentilíssimo Cônjuge. E, por fim, mostra aquele sangue derramado por amor a eles, 
com o qual ainda gotejas e avermelhas em longas estrias. Faze que, à impressão que 
podes causar a eles, seja somada a eloquência deste sangue, como o Apóstolo 
descreve [Hb 12,24]. Sejam tocados, portanto, através de ti, com uma grande comoção 
nos corações daqueles ouvintes que eu acredito que ainda verei neste mesmo dia, 
ainda que eu não possa alcançar isto com minhas palavras.  
                                                 
2 Sto. Tomás de Aquino, 4 Sent., 11 d. 17. q. 2. a. 1,sol. 1 ad 1 um. 
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Pe. Bertoni descreve então a terrível traição, no Antigo Testamento, do Rei Davi 

por seu próprio filho, Absalão:  

 
440: E vocês pensam que esta traição não foi suficiente para encher Seu coração de 
tristeza? Basta que o digam qualquer de vocês que experimentaram isso, ou quem 
possa ter conhecido isso em suas próprias famílias - ou, aqueles que tenham amado 
com excessiva afeição e estendido especial bondade para alguns disfarçados inimigos 
que então ocasionaram sua presente calamidade. Basta pensar em Davi, quando ele 
teve que fugir por este mesmo caminho do rebelde Absalão [2Re 1,1, ss.]. Davi 
experimentou a maior dor em abandonar de repente seu palácio, seu povo e mesmo 
suas esposas. Houve grande sofrimento em ver tudo isso ocasionado por seu mais 
amado filho. Foi ele quem traiu o Rei, aquele que incitou os mais entusiásticos 
assuntos na conspiração contra seu próprio pai. Ele mesmo desonrou a câmara nupcial 
de seu próprio pai. 

 
441: Mas, há duramente alguma comparação nisso! Basta pensar em Jesus, e que 
amarga visão é aquela! Todo o horrível aparato de sua dolorosa Paixão é colocado 
contra Ele. Ele poderia ver que Seu mais favorecido discípulo foi aquele mesmo que o 
conduziu aos injustos juízes, àqueles muito cruéis açougueiros, àqueles horríveis 
sofrimentos. É verdade, naturalmente, que a horrível visão dos pecados do mundo 
todo que Ele foi destinado pelo Pai a carregar foi esmagadora. No entanto, dentre 
todos estes, o mais horrível aspecto diante de Sua face foi o enorme crime de Judas: ... 
No entanto, Ele confessou, ele que Me entregou a vocês, tem o maior pecado... [Jo 
19,11].  

Repetidamente São Gaspar contemplou os Sagrados Estigmas, as cinco Sagradas 
Chagas de Jesus:  

 
460: Mesmo dentro deste mesmo título geral, basta notar como a execução de Jesus 
supera e assim transcende outras mortes na Cruz em seus tormentos. Ele não apenas 
teve Suas mãos e pés dilacerados pelos pregos que trouxeram sua própria dor, mas 
também todas as outras partes de Seu corpo. Coberto com feridas, como Ele estava, 
Ele experimentou a mais penetrante dor. Todas estas aberturas devem ter sido as mais 
angustiantes por terem sido reabertas, uma vez que Suas vestes Lhe foram 
brutalmente arrancadas. Estas vestes, que tinham sido postas sobre Ele após a 
flagelação, tinham aderido à sua pele aberta. A crueldade aumentou quando Seus 
braços foram estirados além do limite, tal que Suas mãos pudessem ser pregadas. Esse 
estiramento de Seus membros foi tão feroz que deslocou todos os ossos de seus 
lugares naturais. Esse sofrimento foi aumentado ainda mais quando a Cruz foi 
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deslizada para dentro do buraco na terra preparado para ela. O choque da Cruz caindo 
na vala produziu um efeito horrível no corpo pendurado nela.  
 

Esta Meditação sobre as Cinco Chagas conduz a uma profunda Contemplação, 
na esperança de aproximar o Sofrimento de Jesus daqueles que o ouviam em Verona, 
Itália, há quase 200 anos atrás:  
 
464: E agora, portanto, não mais somente com seus pensamentos, mas também com 
seus olhos, vocês podem ver Sua dor. Contemplem, contemplem o Homem! [Jo 19,5]. 
Basta olhar para seu corpo, quão dilacerado está com tantas chagas. Não somente eles 
tomaram Dele toda beleza, toda graciosidade, mas até a própria figura de um homem 
[Is 53,2]. Basta olhar para Sua cabeça, perfurada por tantos espinhos. Olhe para as 
Suas mãos, Seus pés que estão tão chagados; este lado que está muito aberto. Olhem 
entristecidos, e isto ajudará vocês a compreenderem este cenário e também saciará os 
desejos de seus corações. Vocês nunca puderam chorar sobre Ele como Ele merece ser 
rememorado.  
 
475: Ó Deus, como aqueles braços e pulsos são estendidos e cortados por rústicos nós. 
Agora Ele está totalmente aplanado na Cruz. E Suas mãos e Seus pés são retorcidos... 
aquelas mesmas mãos e pés que se oferecem agora aos pregos. A medida é tomada 
pelos golpes, e como são pesados os martelos erguidos sobre eles. Bom Deus! Parece 
que, mesmo antes de eles caírem, os golpes acertam meu próprio coração... Eu não 
posso suportar, amados ouvintes, não posso suportar estes particulares que são tão 
atrozes, tão sensíveis. Vamos em frente, ao invés de considerar o tipo de dor que Lhe 
está sendo imposta.  

Assim como tantos místicos através dos séculos, São Gaspar era também 
fascinado pela chaga no lado de Cristo:  
 
490: Morreu, então, o Homem Justo. Em uma atormentada tortura, condenada por 
uma muito injusta sentença, pela mais horrível traição. Assim, o sofrimento de Jesus 
termina. Aqui Seus inimigos cessaram de atormentá-Lo, mas suas crueldades não 
terminaram ainda. Eles O insultaram mesmo na morte, atacaram violentamente Seu 
corpo morto. Com uma lança, abriram em Seu corpo morto uma grande chaga em Seu 
lado direito. O ferro cruel penetra diretamente Seu coração, e a ponta saiu pelo outro 
lado. Que crueldade! Que barbaridade! Ó suprema injúria! Ainda pior que a própria 
tortura! Ó, nosso amado Jesus! Ó, quem daria a nós aquele corpo morto e sangrento, 
para que pudéssemos fazer a reparação com os justos ritos fúnebres de nossas 
lágrimas, pelos mais atrozes ferimentos causados por aqueles homens cruéis!  
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Pe. Bertoni oferece então sua oração conclusiva:  

 
494: Ó Deus, o que causamos por pecar! Quantos ferimentos impusemos sobre Jesus! 
Nós colocamos o Rei dos Céus abaixo da lama de nossos próprios corpos. O que 
deveria ter morrido em nós era aquela degradante paixão, mas, em vez disto, falou 
muito mais alto o nosso espírito maligno: que Jesus morra, que Ele seja crucificado, 
mas que tenha uma longa vida aquela paixão em nós. Que perversidade de 
julgamento, que injusta escolha, que desordem de pecado! Perdoe-me, ó Jesus, 
perdão! Não nos deixe mais pecar, não mais pecados! Morte ao pecado, deixe o 
pecado morrer! Nosso espírito maligno está condenado à contrição perpétua. 
Enquanto durar a vida, estes nossos olhos encontrarão boa razão para chorar – este 
nosso coração deveria sentir dor – e estes membros, sofrer. 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  
Nota: 

Este trabalho completo encontra-se na seção de Livros da Biblioteca Eletrônica do site da Congregação 
dos Sagrados Estigmas, no seguinte endereço: 

http://www.estigmatinos.com.br/Biblioteca.htm#Livros 
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C A R T A  D O  M Ê S  
 

E s t i g m a t i n i d a d e  
 

AA BB RR II LL   22 00 11 33   ––   NN °°   22 77 22   
 

 
Conforme anunciamos na carta anterior, segue a continuação da reflexão de São 
Gaspar Bertoni sobre este tempo da espiritualidade cristã que estamos vivendo. 

  

B. O Senhor Ressuscitado 

 

O apelo pastoral de Pe. Bertoni no Mistério da ressurreição é Procurar as coisas do 
alto! 

 

1300: Se ressuscitastes com Cristo, coloco em meus lábios a voz sonora de Paulo: 
...Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto; onde Cristo está 
sentado à direita de Deus… (Col 3,1) - ... Importam as coisas do alto, não as coisas que 
estão sobre a terra… (v. 2). - …pois estais mortos; e vossa vida está escondida com 
Cristo em Deus… (v. 3). 

  

Nossa ‘Ressurreição’ começa aqui na terra, através da Conversão:  

 

1305: Tendo assim proposto a futura ressurreição, São Paulo exige de nós uma outra 
ressurreição, uma nova instituição na vida presente, para a mudança de nossos 
caminhos. Quando, de fato, um dissoluto se torna casto, ou um avarento se torna 
misericordioso, ou um irado se torna manso, acontece então aqui uma ressurreição 
que é início da futura. E de que maneira isto é uma ressurreição? Porque morremos 
para o pecado, e ressuscitamos para a justiça. O modo antigo de vida é anulado, e o 
novo e angélico modo floresce novamente. Assim, podemos dizer com Sto. ANSELMO3: 
a intemperança morreu em cada pessoa, e a sobriedade ressuscitou; naquele homem 
jovem a impureza morreu, e a pureza ressuscitou. Naquela mulher, a impureza 
morreu, e a modéstia surgiu. Buscando nova vida, procure cada um dentro de si 
mesmo maior diversidade, e grandes mudanças.  

                                                 
3 Citado por Cornelius a Lapide, Col 3,3. 
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Nós conseguimos isto trabalhando em cooperação com a graça de Deus; através do 
Sepultamento de nossos Pecados, nós ‘ressuscitamos’ com Ele aqui e agora:  

 

1308: Este é o conselho de nosso apóstolo, e ele prossegue: … Pois se nós estamos 
plantados juntos na semelhança de Sua morte, nós estaremos também na semelhança 
de Sua ressurreição… (Rm 6,5). Com esta palavra plantados, está implícito também o 
fruto final que é esperado em nós e de nós. Exatamente da mesma forma que o Corpo 
de Cristo, sepultado na terra, teve por fruto a salvação do mundo – também nós, 
plantados novamente na Penitência, temos dado o fruto de justiça, de adoção, de 
santificação, e de  

incontáveis dons. Nós frutificaremos também, mais tarde, o dom da ressurreição.  

 

1312: Para citar ainda outro exemplo, CORNELIUS a LAPIDE4 relata a história do Santo 
Contador, Eleazar (Nm 26,63), que, imóvel em sua enorme solidão, viveu uma vida 
celibatária com sua virgem esposa, Delfina. Ela enviou-lhe cartas para descobrir como 
ele estava indo. Ele respondeu: estou bem de saúde e em lugar seguro. Se você deseja 
ver-me, procure por mim na chaga do lado de Cristo. Pois é aqui que eu moro; e aqui 
será fácil me encontrar. Você procurará em vão em qualquer outro lugar.  

 

Vocês vêem, meus ouvintes, a idéia exata de uma pessoa ressuscitar com Cristo? 
Poderia tal pessoa ansiar pelas inexpressivas realidades desta vida? Poderia alguém 
procurar por alguma coisa a mais nesta vida, que não os bens sobrenaturais e 
celestiais, dentre os quais viverá eternamente? 

 

O longo Inverno Espiritual de pecado dá passagem à Nova Primavera da graça:  

 

1314: Ainda mais apropriado é o exemplo que Sto. AGOSTINHO5 usa para elucidar esta 
passagem, que seria copiada, mais tarde, por Sto. ANSELMO (100). No amargo inverno 
mesmo a árvore verde parece seca à vista. À medida em que o verão se aproxima, a 
raiz viva é uma vez mais agraciada com fruto. Esta é nossa vida, que é muito como 
aquele inverno, quando o sol está muito longe de nos e oculto atrás das nuvens. Este 
sol para nós é Cristo.  

 

 
                                                 
4 Col 3,3. 
5 cf. De Script. Vet. et Nov., Test., Serm. 36, 4. [t. 5/1, pp. 176 G, ss.]. 
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Para Pe. Bertoni, estamos sendo constantemente chamados a uma Nova Vida:  

 

1315: Nós somos muito como as plantas, secas do lado de fora e sem folhagem, sem 
honra, e sem a aparência, ou o lustre da beleza. No entanto, no lado de dentro temos 
raízes vivas: caridade, plantada em Deus, como em uma vital, estável e viva terra. O 
verão aparecerá, como vem a glória de Cristo. E as plantas parecerão voltar à vida 
outra vez, ressurgindo, e uma vez mais darão seus frutos e vital folhagem. Haverá os 
gloriosos traços de bem-aventuranças, tanto no espírito como na carne. Roguemos 
agora, exclama Sto. AGOSTINHO (104), roguemos agora, dulcíssimo Jesus, que este 
pacto para Convosco seja firme para mim: que eu possa morrer totalmente para mim 
mesmo, de tal forma que somente Vós possais morar dentro de mim. Por dentro, 
totalmente em mental oração, eu guardarei silêncio, tal que somente Vós possais falar 
em mim. Eu estarei totalmente em repouso, tal que somente Vós possais trabalhar em 
mim. O Apóstolo chora: … E viva agora, não eu; mas Cristo viva em mim… (Gl 2,20).  

 

As razões espirituais para nossa alegria são que nós já estamos Ressuscitados com 
Cristo:  

 

1317: Vocês, embora meus ouvintes, também comprovam como é verdade o que eu 
prometi a vocês no começo: que meu sermão deveria ser uma razão para muita alegria 
entre vocês. E, então, para conservar minha palavra a salvo de abreviações tanto 
quanto possível, concluirei em breve (e eu posso fazer isso habilmente, e vocês estão 
absolutamente certos, sábios que são!). De qualquer modo, é totalmente apropriado 
para vocês, e com toda diligência perseverar em sua santa proposta de tender 
vivamente em direção ao paraíso, sem mesmo voltar um olho para esta terra. Se vocês 
realmente ressuscitaram com Cristo, olhem para aquelas realidades que estão acima 
de vocês, onde Cristo está sentado à direita de Deus: provem aqueles dons celestiais, e 
não os da terra (Col 3,1, ss.). 

  

1318: Em direção ao paraíso, então, meus amados irmãos e irmãs, ao paraíso seus 
pensamentos, diretamente ao paraíso suas afeições. Elevem seus corações ao paraíso, 
onde está o seu tesouro, onde está sua glória, onde está sua vida. Os ricos desta terra 
irão lisonjeá-los, suas honras irão encantá-los, tudo isso esta terra oferece a vocês. 
Mas esta não é sua vida. Quando nossa vida realmente aparecer, nós procuraremos 
então as delícias, o lazer, o repouso. E então encontraremos os ricos, mas sem 
espinhos; os prazeres, mas sem tristeza; as honras, mas sem inveja. Seremos 
inebriados pelas divinas delícias (Sl 35,9). E nós estaremos sentados na beleza, na 
ordem tranquila de paz (Is 32,18). E no próprio peito de Deus teremos descanso de 
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nossa fadiga, sem qualquer necessidade que nos perturbe, sem qualquer adversidade 
que nos desgaste, sem quaisquer preocupações que nos aborreçam. 

 

Pe. Bertoni sugeriu isto como seu “grito de guerra”: Em direção ao paraíso!  

 

1322: … Ao paraíso, à vida eterna, ao paraíso, vocês estão sendo chamados. Vocês já 
estão bem ao longo do seu caminho, e avançando com passos de gigante. Sigam para o 
seu destino, para sua morada celestial.  

Vocês foram inscritos por Deus para serem os cidadãos do paraíso, membros da 
família, herdeiros de Deus pela eternidade. Para cima, então, com todo vigor, com 
toda sua força, com rapidez, em frente, apressem seus passos. Os santos esperam por 
você, já certos como estão de sua felicidade e ávidos também por vocês. Cristo espera 
vocês, e já preparou um lugar para vocês – ou melhor, um trono. Por que vocês 
hesitam, por que olham ainda para a terra? Ao paraíso, ao paraíso! Se vocês 
ressuscitaram com Cristo… 

  

517: O paraíso espera isso, que eu vejo aberto acima de suas cabeças. Jesus está 
sentado lá à direita de Deus (At 7,55). Ele está segurando em entre Suas mãos uma 
coroa, e está convidando vocês a ganhá-la com a vitória sobre aquela paixão de vocês. 
Eu posso ver todos os santos, que estão encorajando vocês a virem adiante para onde 
eles estão agora. Não tenham medo, eles estão dizendo, não percam a coragem. 
Mesmo para nós, esta ascensão pareceu difícil demais, mas a graça em que nós 
depositamos nossa confiança tem feito isso muito fácil para nós, com toda bondade, 
estendendo seus braços vivos em direção à nossa fraqueza. Muitos de nós, vivendo 
nesta terra, temos pecado assim como vocês o têm feito, e talvez ainda mais do que 
vocês. Todavia, uma vez que, felizmente em tempo oportuno, renunciamos aos vãos 
prazeres deste mundo, confiando nas misericórdias de Deus. E esta é a razão de 
estarmos agora aqui para louvar aquelas misericórdias eternamente. 

 

São Gaspar traz este entendimento integral do Mistério Pascal em suas meditações 
sobre o Sagrado Coração6:  

 

1759: A prudente e muito sábia Noiva de Cristo, a Igreja, feita inovadora por causa de 
seu amor, desejou muito ardentemente ver seu Cônjuge, Jesus, adorado e amado – e 
                                                 
6 NB: As seções em Latim deste sermão parecem ter sido copiadas, e serão traduzidas em  
negrito – estas podem ter sido copiadas de um trabalho em sobre o Sagrado Coração, que Pe.  
Bertoni cita em 1765; 1774. 
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ela estuda além disso o mais doce e mais universal meio e os mais fáceis e eficazes 
incentivos. E desde que seres humanos, feitos de razão e sentidos, não são movidos 
muito pelos assuntos puramente espirituais, para tê-los em amor filial para com estas 
sublimes e invisíveis realidades, ela faz uso de realidades visíveis: tal como estaria o 
Infante na Manjedoura, Cristo está moribundo na Cruz; e também Seu Sangue só, Seu 
Nome, Suas Chagas, a manjedoura Natalina, os espinhos, a lança, a Cruz.  

 

1771: O amor de Jesus é muito melhor simbolizado por Seu divino coração. Esta é a 
fonte daquele sangue derramado por amor a nós, da vida dada por uma santíssima 
alma, divinizada vi pela união hipostática vii da Palavra. Aquilo que é para Ele 
totalmente próprio é Seu ser, que tem sempre sido o mais perfeito instrumento em 
que eles são entregues, e têm sido entregues, sensíveis aos invisíveis e inefáveis 
efeitos de Sua caridade. Seu lado, aberto após Sua morte, é usado para mostrar para 
nós que aquele Coração, aquele mesmo Coração ferido pela lança, aquela CHAGA 
RETIDA EM SEU GLORIOSO CORPO, torna o Coração tão doce, evidente, divino, que é 
impossível venerar o Coração Chagado sem lembrar e venerar Seu imenso amor7. 

  

Sermão sobre o Sagrado Coração: Poucos dias após a segunda citação acima, Pe. 
Bertoni pregou para a Festa do Sagrado Coração. Dentre seus pensamentos, 
encontramos os seguintes: 

  

... A humanidade de Jesus Cristo não é adorada separadamente e por si só; mas 
sempre como unida à Pessoa divina, e por causa dela; a Palavra Encarnada recebe com 
sua carne uma única e idêntica adoração...  

 

O propósito da Festa do Sagrado Coração consiste naquela maravilhosa e 
verdadeiramente divina união de realidades, formada tanto daquele humano e 
chagado coração de Jesus como de Sua sacratíssima alma, através da qual o Seu 
coração vive, e também pela Pessoa da Divina palavra... Seu coração é o símbolo e o 
lugar daqueles sofrimentos e a dor suportados por aquele coração...  

 

A prudente e muito sábia Esposa de Cristo, a Igreja, feita ingênua por seu amor, muito 
ardentemente anseia ver seu Cônjuge adorado e amado, e ainda procura pelos mais 

                                                 
7 NB: esta passagem é muito útil para os Estigmatinos no entendimento da devoção de seu  
Fundador para os Estigmas integrais, tanto na dimensão dolorosa quanto no aspecto glorioso.  
É interessante notar o fato que seu Diário Espiritual, o Memoriale Privato, parece começar  
[1808] e terminar [1813] com alguns de seus pensamentos sobre o Sagrado Coração. 
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universais e comoventes meios, assim como mais simples e eficazes incentivos, fazer 
com que isso seja revelado... como o Recém-Nascido na Manjedoura, o Cristo 
morrendo na Sua Cruz; mas também Seu Sangue, Seu nome, Suas Chagas ... a Cruz...  

 

... Nunca foi costume da Igreja solenizar com uma Missa e Ofício próprios os atributos 
divinos, as virtudes interiores e perfeições abstratas de Cristo - mas, somente sob 
alguns propósitos particulares que claramente os representariam, ou alguns fatos 
evidentes para os sentidos, ou algum mistério que mais vivamente impressionaria por 
si só. Por exemplo, a Igreja não venera a paciência de Cristo sem um símbolo, ou 
mistério: como Chagas, a Paixão, a Cruz...  

  

O amor de Jesus é muito melhor simbolizado por Seu Divino Coração... O lado aberto, 
após Sua morte, usualmente nos mostra que aquele Coração, o mesmo Coração 
chagado pela lança, aquela chaga preservada em Seu glorioso corpo fez disso um 
comovente, evidente, divino símbolo, tal que é impossível venerar o coração chagado 
sem lembrar e venerar Seu imenso amor... O Abismo de miséria clama pelo Abismo de 
Misericórdia...8.  

 

Pe. Bertoni freqüentemente tratou de seus próprios imensos sofrimentos pessoais em 
termos dos sagrados Estigmas, como sendo ferido, mas não morto! Em sua Carta 104 
de 15 de Maio de 1826, ele escreveu a Madre Naudet:  

 

9447: Cara Reverenda Madre, 

Meus profundos agradecimentos à caridade de Vossa ilustríssima Reverência, pela 
Novena e pelo fascículo que me emprestastes. O Senhor tem me ajudado por um 
tempo muito além dos meus méritos, com as orações de Seus fiéis servos, Minha 
saúde começou a ir morro abaixo, mas Ele me quer ferido, e não morto. Desta maneira 
serei capaz de servi-Lo, e não abusar de Suas graças, e fazer aquela penitência que me 
é necessária. 

 

                                                 
8 cf. Gaspare Bertoni, Sacro Cuore. 5 de Junho de 1812, em: MssB Vol. II, ## 1755-1778.  
Para o idioma Italiano, cf. Nello Dalle Vedove, CSS, Vita e pensiero del Beato Gaspare  
Bertoni agli albori dlel’800 veronese [1800-1816]. Roma: Postulazione Generale degli  
Stimmatini 1977, pp. 387, ss. 
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Neste mês, mais precisamente no dia 30, a Igreja celebra Corpus Christi. Resolvemos, 
então, publicar nesta carta, parte da espiritualidade de São Gaspar Bertoni sobre a 
Eucaristia, transcrevendo trecho da publicação “ENSAIOS SOBRE O ESPÍRITO DE SÃO 
GASPAR BERTONI”, de Pe. Ignazio Bonetti, css. Quem quiser conferir o texto todo na 
íntegra, que foi traduzido por Pe. Bettini, está no endereço: 
http://www.estigmatinos.com.br/Biblioteca2/Liv_Ensaios_Esp_5.pdf  

 

  

1. A EUCARISTIA 

A celebração eucarística "era a maior delícia do seu coração - escreve o primeiro 
biógrafo de Pe. Gaspar, testemunha ocular; - aqui seu espírito encontra a fonte de 
graças e de dons celestes que parecia transformá-lo em outro homem... Daí é que 
suspirava de longe por esta bendita hora de celebrar e, quando ela chegava, inebriava-
se totalmente nela"9. O mesmo Pe. Giacobbe atesta no Processo ordinário: "Eu o vi 
muitas vezes prostrado diante do SS. Sacramento e celebrar a S. Missa animado de 
tanta fé e piedade que parecia um S. Afonso de Ligório ou um S. Felipe Neri"10. Sua má 
condição de saúde impedia-lhe muitas vezes, e mesmo por longos períodos, a 
celebração da Eucaristia. Mas nem por isso ele renunciava à "mais bela delícia do seu 
coração", e pedia que alguns dos seus sacerdotes celebrasse a S. Missa na capela 
doméstica, vizinha do seu quarto, dando-lhe assim sempre a possibilidade de um 
encontro cotidiano com o SS. Sacramento.  

Conta-se a tal respeito, um episódio curioso: que certamente fica bem 
enquadrado na moldura do seu tempo. Um dia em que o confrade encarregado de 
celebrar na capela doméstica foi mandado celebrar numa igreja pública, Pe. Gaspar 
insistiu para que não o abandonasse: "os outros têm as pernas sãs - foi o seu 
argumento - podem procurar este benefício em outro lugar. Mas eu como poderei, se 
você não mo trouxer?”11. 

 
                                                 
9 Summarium additionale alla Positio super virtutibus, preparado pelo Pe. G. Stofella, Roma, 1960,  p. 332. 
10 Positio super virtutibus, vol. II, p. 129. 
11 Summarium additionale alla Positio super virtutibus, preparado pelo Pe. G. Stofella, Roma, 1960, p. 441e p. 
189; Positio super virtutibus, vol. II, p. 124. 
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2. EUCARISTIA E CONTEMPLAÇÃO 

Parece que precisamente no contexto da celebração eucarística Pe. Gaspar 
tenha feito as experiências mais íntimas de união com Deus, provavelmente ao nível 
místico da contemplação infusa: firmando-se ao menos no testemunho do Memorial 
Privado que é a fonte mais consistente, mesmo limitado no tempo (de julho de 1808 a 
junho de 1813), sobre a vida interior de Pe. Gaspar. "Durante a Missa, nas secretas e 
ao Memento, pareceu-me que meu espírito estava iluminado para ouvir quem falava; 
senti, então, um grande afeto e abertura de amor ao rezar as orações. Depois certas 
aspirações e ímpetos da alma para Deus, como de uma pessoa que ao receber um 
grande amigo que há muito tempo não via, ao vê-lo sente vontade de atirar-se sobre 
ele para abraçá-lo. Então, desejei que se tornasse mais clara a visão e mais forte o 
ímpeto para alcançar de vez o bem supremo; mas, receando algum sentimento de 
vaidade, por estar diante do público, desci à consideração dos meus gravíssimos 
pecados, e aí pude conhecer melhor a divina bondade, aumentando também o amor, 
até se de afazer em lágrimas controladoras, que continuaram depois da comunhão. 
Entretanto a fé e a confiança cresciam juntamente com a humildade e a reverência 
afetuosa para com Deus. Finalmente, na comunhão experimentei uma intensa 
devoção e afeto como no dia da minha primeira comunhão, o que nunca mais havia 
sentido depois. Assim fiquei durante uma hora, ou melhor, durante toda aquela 
tarde"12. 

Esta anotação do Memorial Privado abre uma visão muito significativa sobre a 
sumidade da união com Deus, a que a graça elevou Pe. Gaspar. Encontram-se 
apresentados aí alguns fenômenos que os teólogos consideram normalmente como 
indicativos de um nível místico da vida interior: como o sentimento da presença de 
Deus, o dom das lágrimas, uma certa experiência de êxtase. Outras anotações do 
Memorial Privado ilustram mais detalhadamente a experiência feita pelo Pe. Gaspar 
daqueles dons. 

A propósito do sentimento da presença de Deus encontramos escrito no dia 11 
de julho de 1808: "Depois da Missa, durante a ação de graças, um sentimento mais 
vivo de fé na presença de Nosso Senhor e muita confiança"13. E mais adiante no dia 25 
de outubro: "Na Missa inspirações breves, mas vivas, grande sentimento da presença 
divina, confiança, amor, desejo de me transformar nEle e que Jesus viva em mim, não 
mais eu. Depois da Missa terminou esta graça de comum-união; mas retornou, como 
quando estava na igreja, durante o trajeto que percorri para realizar negócios de 
família"14. Ainda no dia 4 de dezembro do mesmo ano: "Na Missa, vivo sentimento da 
                                                 
12 MP, p. 60-61: anotação do dia 9 de outubro de 1808 que traz o registro de S.  
Dionísio e da Maternidade da Virgem Maria. Era o aniversário de Pe. Gaspar,  
que tinha como terceiro nome de batismo, o de Dionísio. 
13 MP, p. l6. 
14 Id. , p. 72. Anotações análogas encontram-se no MP, p. 71, (23 de outubro de  
1808; p. 82 (4 de dezembro de 1808); p. 84 (11 de dezembro de 1808); p. 96  
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presença de Jesus Cristo que me excitou uma breve, mas profunda confiança Nele. O 
recolhimento ainda durou um pouco, depois, mas a devoção o dia todo"15.  

O dom das lágrimas já é atestado em uma das primeiras notas do Memorial 
Privado, marcada no dia 2 de julho de 1808, Festa do S. Coração: "Na Missa, durante a 
consagração, e em toda a ação de graças, muitas graças de compunção e afeto: em 
particular na comunhão senti por um momento, o espírito como que desligado de toda 
a criatura, em obséquio ao seu Criador"16. Aos 10 de outubro de 1808, muito 
brevemente: "Lágrimas durante a Missa, e recolhimento após; e silêncio17. Ainda aos 
30 de maio de 1812 está anotado que "a alma se expandiu em doces lágrimas durante 
a S. Comunhão"18. 

A experiência dos êxtases, que na anotação supracitada de 9 de outubro de 
1808 aparece um pouco refreada pelo desejo de evitar qualquer singularidade durante 
a Missa, parece expandir-se livremente em um momento de oração antes da 
celebração; como aparece na anotação de 30 de maio de 1812, cujo texto agora 
apresentamos por inteiro. "Rezando antes da Missa e sentindo um pouco de sono, ouvi 
uma voz saída do crucifixo dizer-me ao coração: 'Contempla este meu coração'.  

Este pedido iluminou-me, subitamente, a inteligência e proporcionou-me um 
grande e imprevisto ardor no coração. Em seguida, voltando-me com os olhos e em 
espírito para contemplar o amável ponto indicado, senti correr um arrepio pelo corpo 
todo, a boca e os olhos se me fecharam, enquanto que a alma me parecia plenamente 
absorta e cheia de alegria. Tive a sensação de que ela estava para separar-se do corpo; 
como que morrendo, mas, ao mesmo tempo, plenamente vivificada. Voltando-me 
novamente para ouvir quem falava, repetiu-se o arrepio como o de uma morte doce e 
lenta. Enquanto a alma continuava incerta do que devia fazer, pareceu-me que, se o 
fenômeno continuasse ainda por mais tempo, teria morrido ou, ao menos, seria 
separada do corpo. Estando assim como que paralisada, permanecia entretanto, 
jubilosa nas mãos do Senhor, e se naquele momento tivesse eu morrido, continuaria 
ela totalmente serena. De repente ela voltou a recuperar o uso dos sentidos como 
antes. A consequência disto tudo foi a presença de uma terníssima devoção ao 
Sagrado Coração e de um respeito amoroso durante a Missa. A alma se expandiu em 
doces lágrimas durante a Santa Comunhão. Depois, grande recolhimento e suavidade 
que durante o dia todo, além da prática esmerada das três virtudes teologiais"19. 

Os testemunhos pessoais de Pe. Gaspar sobre a piedade eucarística ficam 
limitados no breve período das anotações do Memorial Privado. Mas que a forte carga 

                                                                                                                                                           
(11 de janeiro de 1809). 
15 MP, p. 82. 
16 Id. , p, l2. 
17 Id. , p, 62. 
18 Id. , p. 183: v. mais adiante. 
19 Id. 
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interior daquela piedade tenha continuado viva depois, e que com a idade madura 
tenha se fortificado ainda, evidencia-se com suficiente certeza nos testemunhos acima 
citados pelo Pe. Giacobbe, que ainda escreve: "Os que tiveram a sorte de assistir seus 
divinos sacrifícios, confessam que era tanto a modéstia e devoção, como o 
recolhimento, e um certo arrebatamento em Deus, que não se podia vê-lo sem ser 
tocado pela compunção e ternura de coração"20. 

 

3. EUCARISTIA E VIDA 

Foi visto na I parte quanto fosse importante a Pe. Gaspar a ligação entre oração 
e vida: seja como ensinamento, seja na prática do esforço pessoal. Agora é 
interessante salientar como aquele princípio encontre uma aplicação particularmente 
coerente constante na esfera da piedade eucarística. Aqui acenaremos somente na 
incidência que a Eucaristia exerceu na vida vivida por Pe. Gaspar; mais adiante teremos 
ocasião de referir também qualquer alusão doutrinal a propósito. 

Os textos do Memorial Privado onde são anotadas as experiências mais íntimas 
de união com Deus vividas na celebração eucarística terminam muitas vezes - como se 
pode observar nos textos citados - com a indicação de que aquelas experiências 
continuam depois, de algum modo, durante o curso do dia e vão impregnar da 
presença de Deus a atividade ordinária. 

Pode-se também determinar que se, o mais das vezes aquelas anotações 
acentuam a continuidade entre eucaristia e vida estabelecida por Pe. Gaspar, graças, 
justamente, ao prolongamento das experiências contemplativas vividas na celebração 
sacramental, não faltam acenos eloqüentes das quais transparecem além disso um 
influxo direto da Eucaristia também nas opções operativas no campo da atividade. 

Em particular evidencia-se do Memorial Privado que da Eucaristia Pe. Gaspar 
tirava grandes estímulos à generosidade para enfrentar o sacrifício, à operosidade 
apostólica ao exercício da caridade missionária. "Depois da Missa durante a ação de 
graças... um sentimento também de me oferecer para sofrer com Ele qualquer 
vexame"; assim termina a anotação, já citada do dia 11 de julho de 1808. 

"Durante a Missa - esta anotação é de 24 de julho de 1808 - recebi do Senhor, 
de presente e com muita suavidade, atual e contínuo desejo de oferecer meu trabalho 
unido ao sacrifício de Jesus Cristo"21. Neste contexto pode-se introduzir-se também 
uma outra nota, na qual é feita uma aproximação entre a Missa e "os exercícios de 

                                                 
20 Summarium additionale alla Positio super virtutibus, preparado pelo Pe. G. Stofella, Roma, 1960, p. 332. Sobre 
toda a temática tratada neste parágrafo c. DALLE VEDOVE N. , “Un Modello di santo abbandono”, Verona, 
1951, p. l19-196. 
21 MP, p. 26. 



619 
 

caridade externa": mesmo que o sentido entendido diretamente por Pe. Gaspar seja 
outro.  

Escreve, pois, no dia 11 de setembro de 1808: "No final da Missa, grande 
recolhimento e modéstia; durou pouco, porque tive que me ocupar do exercício da 
caridade externa"22. Comenta com agudeza o Pe. Stofella: "Graça preciosa da oração... 
De ser desviado logo daí, parece que ele chama de culpa. Nós lhe diremos que aquilo, 
bem lá no fundo, (afinal de contas) não foi outra coisa senão deixar Deus por Deus"23: 
como para dizer que justamente o encontro com Deus na Eucaristia impelia, na 
realidade, Pe. Gaspar ao encontro com Deus, nos irmãos, mediante aquelas obras de 
caridade missionária e social das quais sua vida é muito rica. 

 

                                                 
22 Id. , p. 43. 
23 Id. , p. 43. 
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No dia 12 deste mês comemoramos o nosso Fundador. Assim, resolvemos publicar 
pensamentos de São Gaspar Bertoni, extraídos da edição eletrônica da obra “100 
Pensamentos de São Gaspar Bertoni” , da autoria de Pe. Benedito Andrade Bettini 
(publicamos os 40 primeiros). O endereço da obra completa é: 

www.estigmatinos.com.br/Biblioteca/Liv_100Pens.PDF 

  
1. O passado já foi. O futuro está por vir. Só o presente existe e está em meu 

poder. Viver dia a dia, de manhã ao meio dia, do meio dia à noite, realizando 
tudo com o maior empenho. Talvez não nos será dado outro tempo para 
glorificar a Deus. (M.P. 17-09-1808). 

2. "Não posso", em matéria de mortificação, na boca de pessoas espirituais, soa 
muito mal, pois em Deus tudo é possível. O que se quer é encobrir a nossa 
imortificação sob o nome de cruz vinda do Céu, ou então, sob um falso véu, 
tentar alegrar-se com a vontade do Céu, para na verdade, permanecer 
prazeirosamente em nossos defeitos. (M.P. 31-08-1808). 

3. É de grande vantagem para uma obra espiritual, encontrarem-se duas pessoas 
unidas pelo mesmo sentimento. (M.P. 20-12-1808). 

4. Procurar somente a Deus e nada mais, nem consolações, nem condescendência. 
(M.P. 23-12-1808). 

5. Quem não quer arrepender-se durante esta vida, vai ter que se arrepender 
inutilmente na outra. (M.P. 15-03-1809). 

6. Não basta ouvir a palavra de Deus com prazer para por em prática, depois, só 
alguma coisa. (M.P. 19-02-1809). 

7. As tentações costumam voltar quando já caímos urna vez; isto porque Deus 
quer nos dar a oportunidade de conseguir o mérito que perdemos na primeira 
vez. (M.P. 27-03-1809). 

8. Pouquíssimos são os que compreendem o quanto Deus neles realizaria, se Ele 
não encontrasse obstáculos a seus desígnios. (M.P. 18-05-1811).  

9. Importa escolher um caminho espiritual mais estreito e de penitência. (M.P. 18-
05-1811). 
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10. Não basta ser simples para santificar os outros; é necessária também a 
prudência. (M.P. 23-09-1809). 

11. Basta um axioma bem meditado para me salvar. Muitas sentenças, ainda que 
convincentes, acabam tumultuando a mente e na prática não levam a nada. 
(M.P. 13-03-1809). 

12. Para iniciar um empreendimento é necessário que se tenha alcançado já 
grandes e heróicas virtudes. (M.P. 23-07-1809). 

13. Nunca é demais no início de uma instituição o rigor, que o tempo e as 
necessidades mitigarão mais tarde. (VG. P.281). 

14. Se Deus mostrar claramente o que Ele quer de nos, mostrará também o "como" 
e o "quando". (Ep. p. 86). 

15. Nossa alma será pura, quando estiver desapegada dos afetos às coisas terrenas. 
Tornar-se á mais pura ainda, à medida que se aproximar das coisas celestes, isto 
é, quanto mais unir-se a Deus. ( Ep. p. 38). 

16. No fundo do próprio nada se encontra Deus. (M.P. 24-08-1808). 

17. Se as nossas faltas pessoais fossem reveladas nos bairros e nas cidades, como 
revelamos a dos outros, veríamos o quanto as nossas são mais graves, 
principalmente depois de tantas graças e tantas luzes. Se estas graças fossem 
dadas aos outros, eles seriam santos. (M.P. 09-08-1808). 

18. Tanto nas Congregações fervorosas, como nas relaxadas existem defeitos; 
porém, nas primeiras tais defeitos são corrigidos e considerados como abusos, 
enquanto que nas segundas são dissimulados e passam a ser usos e costumes. 
(M.P. 22-07-1808). 

19. A discrição é a rainha de todas as virtudes. (M.P.18-07-1808). 

20. Confessado o pecado e feito o arrependimento, Deus é tão bom, que não só o 
esquece, mas proporciona todos os favores anteriores. (M.P. 17-08-1808). 

21. Humilhe-se em tudo. (M.P. 05-09-1808). 

22. Freqüentemente, temos o Senhor nos lábios para dá-Lo aos outros, mas pouco 
nos preocupamos em tê-Lo no coração. (M.P. 15-09-1808). 

23. Aos que fogem da mortificação interna e desejam só a externa, é bom que esta 
Ihes seja proibida; pelo menos assim poderão ser levados à interna pelo próprio 
desejo de compensar a ausência da externa. (M.P. 28-09-1808). 

24. Inspiração de combater tanto os pequeninos como os grandes defeitos, e, de 
com toda diligência escalar a perfeição, pois o tempo em que posso servir a 
Deus, promover a Sua glória e santificar-me a mim mesmo, está se abreviando a 
cada dia que passa. (M.P. 08-10-1808). 
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25. Quando em sua Congregação religiosa cada membro não se esforça para a sua 
perfeição, tal Congregação não pode progredir, e se realiza algo, o faz sem vida 
e languidamente. (M.P. 11-10-1808). 

26. Foi o próprio Cristo quem valorizou a Cruz, a fim de que tenhamos coragem de 
aceitá-la por seu amor, pois, na verdade, é Ele mesmo quem a carrega por 
nosso amor. (M.P. 03-11-1808). 

27. Se o encanto está no olhar, o remédio está na inteligência: quando por 
exemplo: se você vê alguém com vida. procure pensá-lo morto. (M.P. 23-01-
1809). 

28. Quando não se reza bem, não se pode falar bem de Deus. (M.P. 04-02-1809). 

29. Os pequenos pecados são como os "pivetes" que entram pelas janelas para 
abrir as portas aos ladrões profissionais. (M.P. 22-02-1809). 

30. Deus não manda coisas impossíveis. mas quando manda, aconselha que se faça 
o que se pode e se peça a Ele ajuda para fazer o que não se consegue com as 
próprias forças. '(M.P. 27-02-1809). 

31. Infelizmente, muitos, principalmente entre os jovens, perdem a paciência, 
indispensável á perfeição. Assim se entregam vencidos após poucas 
escaramuças de inconstante fortaleza. (M.P. 24-08-1809). 

32. Grandes tentações são matéria e meio de grande santidade, se, porém, houver 
coragem e fortaleza. (M.P. 31-08-1808). 

33. Na repetição da Meditação do Horto, observei que os discípulos dormiam, 
enquanto Jesus agonizava e suava sangue por eles, mesmo João, que antes 
deitara a cabeça em seu peito; e os outros, apesar de avisados: Vigiai e orai. 
(M.P. 05-07-1808). 

34. Jamais convém abandonar nossos amigos como se estivessem distantes de nós 
ou perdidos; principalmente, os que foram abandonados, pelos bons. Isto será 
para eles um grande convite á conversão. (M.P. 13-07-1808). 

35. Procurar somente a Deus, ver Deus em todas as coisas, isto é tornar-se superior 
a todas as coisas humanas. (M.P. 30-07-1808). 

36. Na oração comece por Cristo e Sua Paixão e depois, se Deus se designar atraí-lo, 
deixe à larga o espírito. (M.P. 17-08-1808). 

37. Façamos um balanço do nosso trabalho, antes que o Patrão nos chame. (M.P. 
15-09-1808). 

38. Na escalada da perfeição, onde há verdadeira vocação divina, é preciso agarrar 
o convite no momento certo. "Eles deixando imediatamente as redes, o 
seguiram" (Mt 4,20). (M.P. 07-12-1808). 
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39. Quem é chamado pelo Espírito para uma caminhada de maior perfeição, isto é: 
a do total abandono em Deus, não deve estranhar que outros de menor 
perfeição se apeguem a meios diferentes, todavia bons. (M.P. 12-10-1808). 

40. "Não fostes vós que me escolhestes, mas fui Eu que vos escolhi" (Jo 15,16). É 
preciso tomar muito cuidado para não estorvar a ação do Senhor com nossos 
pecados e imortificações. (M.P. 20-12-1808). 


