Necrológio Estigmatino – Província Santa Cruz

PADRE ALDO BELLI (1906-1981)
75 anos

Aldo Belli nasceu em Mezzano (Itália) aos 26 de junho de 1906. Entrou como
aspirante em Verona aos 30 de outubro de 1919. Iniciou o noviciado a primeiro de
agosto de 1922. Fez a primeira profissão aos 02 de agosto de1923 e a perpétua aos
31 de outubro de 1929. Foi ordenado sacerdote em Roma aos 21 de dezembro de
1929.
Trabalhou sempre com a juventude, tanto na Itália como no Brasil. Gostava de
ação, movimento, de ter criatividade. Por isso gostava de jovens, de teatro e de
escrever.Seu trabalho em Verona já se tornava conhecido e até premiado, quando
estourou a guerra. E a guerra o abalou profundamente.Voltou a paz, uma paz suja
de sangue. E ele "fugiu" para um novo campo de apostolado, onde pudesse continuar
sua missão.
Chegou no Brasil aos 19 de março de 1947.
Em São Caetano-SP e na Mooca continuou o trabalho com jovens e
congregados marianos. Zeloso no atendimento a confissões, passou grande parte de
sua vida dirigindo consciências. Cooperou muito com a parte administrativa na
construção da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, na Mooca.
Apesar de pouco comunicativo e um tanto introvertido participava ativamente da vida
comunitária.
Passou os últimos anos de vida entre as quatro paredes de seu quarto, com
muitas dores, aceitação da doença, espírito de fé, reza do breviário e do terço.
Ansiava por poder abandonar seu "cadáver". Todavia, na inutilidade que sentia, era
útil. Dom Luciano Mendes, bispo do setor do Belém, o chamava de "pára-raios da
paróquia". Visitava-o constantemente.
Seu diário revela quanto lhe custava sua "inutilidade", e ensina como aceitar a
doença e a imobilidade forçada com espírito cristão e bertoniano.
Descansou dos sofrimentos e voltou para Deus na madrugada do dia 24 de junho de
1981, às vésperas dos 75 anos.
Foi sepultado em Campinas.

