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Palavra introdutória

Via paschalis marianorum, com o subtítulo Através da morte à vida 
da Congregação dos Padres Marianos, é mais um livro publicado den-
tro da série jubilar Ad honorem Immaculatae Conceptionis Mariae. As 
duas publicações anteriores  continham uma reflexão teológico-histó-
rica sobre questões relevantes relacionadas com a Congregação dos Pa-
dres Marianos e abordavam assuntos como o carisma fundador de San-
to Estanislau de Maria Papczyński, os elementos essenciais do carisma 
da comunidade por ele fundada, o ato da Oblatio do nosso Pai Santo 
Estanislau como acontecimento que deu origem à fundação, à fórmula 
de consagração da Oblatio etc. os textos das reflexões contidos na pre-
sente publicação apresentam, por sua vez, uma reflexão de um outro 
ponto de vista. Constituem uma tentativa de extrair dos 350 anos de 
história da Congregação dos Padres Marianos alguns eventos de cará-
ter pascal. Evidentemente, a escolha dos temas aqui apresentados não 
esgota a riqueza da história da comunidade religiosa fundada pelo nos-
so Pai Santo Estanislau e não exclui outros acontecimentos de caráter 
pascal. Por um lado, trata-se antes de uma expressão da autolimitação 
dos redatores (a seleção dos 12 temas se relaciona com o caráter da 
reflexão – trata-se de conferências para 12 dias de recolhimento, para 
cada mês do ano 2022) e, por outro lado, constitui uma apresentação 
das situações mais significativas e, em princípio, de todos conhecidas. 
Aqui elas apenas foram submetidas a uma interpretação pascal.  

no propósito dos redatores, a escolha da chave pascal de interpreta-
ção dos acontecimentos da história da Congregação dos Padres Maria-
nos relaciona-se com a necessidade de uma cristianização da história 
e com o desejo de a enxergar à luz da fé. na opinião deles, esses mesmos 
acontecimentos poderiam, naturalmente, ser definidos com o termo 
„crise”, e tal abordagem também seria correta. É assim que hoje geral-
mente se fala, inclusive na linguagem eclesiástica. no entanto „Páscoa” 
é um termo não apenas mais adequado, mas que também melhor ex-
pressa a experiência de fé tanto de pessoas particulares, às quais foram 
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dedicados os textos, como também da própria comunidade dos Padres 
Marianos. 

As questões abordadas no presente livro apresentam a história da 
salvação, tanto a individual como a comunitária, isto é, da Congrega-
ção dos Marianos e – no sentido mais amplo – igualmente a história 
da Igreja. A adoção do paradigma pascal situa imediatamente os fatos 
como lugar da presença e da ação de deus. Abordando a questão numa 
grande síntese, a palavra „crise”, que hoje tem muitos significados, in-
clusive o filosófico, religioso, econômico etc., de maneira geral expressa 
a situação concreta do objeto descrito, apontando para indícios de uma 
ruptura temporária do estado até então existente. no entanto, não se 
relaciona diretamente nem com a causa desse estado nem com o seu 
objetivo, mas exige uma análise separada da situação. A palavra „Pás-
coa”, por sua vez, introduz imediatamente o contexto religioso: primei-
ramente em relação à Páscoa do Antigo Testamento, onde de maneira 
geral significa uma „passagem” e envolve os acontecimentos relaciona-
dos com a saída do Egito (cf. Ex 12,12-14.27), e a seguir no contexto do 
cristianismo, no qual o lugar central é ocupado pela obra salvífica de 
jesus Cristo (mistério pascal) e pela Sua „passagem” da morte à vida 
através da ressurreição. 

A abordagem pascal das biografias de pessoas e acontecimentos se-
lecionados da Congregação dos Padres Marianos, tendo como subtítu-
lo Através da morte à vida..., extrapola uma apresentação puramente 
histórica dos fatos. na realidade, torna-se para o leitor a proclamação 
de um querigma: de que deus tem condições de extrair a vida da morte, 
da maneira como isso se realizou na Pessoa de jesus; de que a morte 
não tem a última palavra na história pessoal e coletiva da salvação; de 
que a experiência do Cristo pascal, graças à fé e à união com Ele no Es-
pírito Santo, pode ser uma experiência do ser humano em todo tempo 
e em todo lugar. As histórias das diversas pessoas, membros da Con-
gregação dos Marianos,  apresentadas no presente livro são uma prova 
disso. Além disso, constituem igualmente uma expressão de luta espiri-
tual através da fé pascal. Para uns isso será a esperança de que o esforço 
do seu ministério sacerdotal nos confins da Sibéria produzirá um futo 
conhecido apenas a deus e às pessoas às quais proporcionaram ajuda 
(C. Szwernicki), ou de que a sua fé produzirá o fruto no tempo apropria-
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do, a eles desconhecido (E. Papczyński, C. Wyszyński, j. Matulewicz); 
para outros isso vai significar a “esperar contra toda esperança” de que 
deus não permitirá a morte da Sua obra (V. Sękowski), e outros ainda, 
unidos com a morte de Cristo, passarão pela sua morte para n’Ele e com 
Ele ressuscitar (a missão de harbin, a Páscoa portuguesa, os mártires 
do regime comunista e os mártires de Rosica).

Recomendando o presente livro, agradeço cordialmente aos reda-
tores pela abordagem original das questões, e aos autores pelo esforço 
despendido nas pesquisas empreeendidas. Sem dúvida servirá ele para 
ampliar os horizontes do conhecimento dos leitores – confio que tam-
bém  dos horizontes da fé.    

Andrzej Pakuła MIC
Superior Geral

Roma, 5 de novembro de 2021,
Memória de todos os falecidos da Congregação dos Padres Marianos
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WojCIECh SKóRA MIC
Sulejówek, Polônia

janeiro 2022
A vida do Padre Fundador – salvo da morte

Bíblia: Salmo 40,2-10:

Esperei firmemente no Senhor e ele se inclinou para mim, atenden-
do à minha súplica. 

Tirou-me da fossa da morte, do barro do pântano, colocou meus pés 
sobre a rocha, deu segurança a meus passos. 

Fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso deus. Muitos vão 
ver e temer, e confiarão no Senhor.

Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança e não se volta para 
os soberbos, nem para os que seguem a mentira.

Quantos prodígios fizeste, Senhor, meu deus, quantos projetos em 
nosso favor! ninguém a ti se compara. Se eu os quisesse anunciar e pro-
clamar, demasiados são para serem contados.

não quiseste sacrif ício nem oferta, mas abriste meus ouvidos. não 
pediste holocausto nem vítima pela culpa.

Então eu disse: “Eis que venho. no rolo do livro está escrito a meu 
respeito que eu cumpra tua vontade. Meu deus, é isto que desejo, tua 
lei está no fundo do meu coração”.

Anunciei com alegria a tua justiça na grande assembleia; vê, não 
conservei fechada a minha boca, Senhor, tu o sabes.
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FonTES:  
Vita Fundatoris 16-17:

Assim, pois, com um conterrâneo e com o mencionado parente, du-
rante uma chuva torrencial chegaram com segurança àquela cidade de 
Lvov, distante quase cem milhas da terra natal. Lvov era considerada 
como a alimentadora de eminentes sábios e era famosa como singular 
amiga da misericórdia. Mas, visto que o deus todo-poderoso e que 
tudo prevê para o futuro deliberou aperfeiçoar Estanislau e prová-lo 
em todos os seus caminhos, decidiu provar ali o Seu escolhido como o 
ouro no fogo. Permitiu que o prefeito não admitisse os rapazes que se 
candidatavam à escola porque não tinham nenhuma recomendação, e 
também porque, embora não lhes faltasse um grande entusiasmo para 
o estudo, eles ainda não sabiam muita coisa. E dessa forma, após dei-
xar o torrão natal e experimentar muitos incômodos na viagem, não 
atingiram ali o seu objetivo, isto é, a dedicação a subsequentes estudos. 

não tendo entre os estranhos ninguém conhecido, vagueando para 
cá e para lá, esgotaram o dinheiro recebido dos pais. o parente, seu 
primo, permaneceu pouco tempo em Lvov, visto que foi aceito para dar 
aulas aos filhos de um bacharel numa vila próxima. E Estanislau perma-
neceu na casa de certo burguês, igualmente com o objetivo de dar aulas 
aos meninos. Pelo que, embora não tivesse sido aceito no colégio por 
falta de ciência, no entanto, por previsão e disposição do misericordio-
síssimo deus foi aceito por dois burgueses de Lvov, para ensinar a leitu-
ra a seus dois filhos. na casa de um deles tinha suficiente alimentação, 
e na casa do outro, um quarto com uma confortável cama. 

Passarei agora à sua cruz, a respeito da qual falei um pouco antes. 
Quando, pois, Estanislau, sendo ele mesmo ainda um menino, com 
muita diligência dedicava-se aos alunos a ele confiados e da forma 
adequada ensinava-lhes as coisas fundamentais para a idade juvenil e, 
distinguindo-se pelo exemplo, pela modéstia e outras virtudes, foi por 
esses burgueses e pelos vizinhos cordialmente aceito, deus permitiu 
que ele fosse acometido primeiramente por uma febre muito alta, que 
durou quase quinze semanas e, quando cedeu, ou antes, quando foi su-
perada graças à solicitude da mãe de família e aos remédios utilizados, 
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todo o seu corpo foi coberto por uma escabiose tão terrível que, por 
despertar a aversão, foi-lhe negada a residência.  

Assim, pois, mal se mantendo vivo, perambulando pelas ruas da ci-
dade e pelas aldeias, pedindo que alguém lhe estendesse a mão presta-
tiva, por caridade foi aceito num abrigo. no entanto, depois de uma ou 
duas semanas, quando a escabiose ampliou-se mais ainda, foi expulso 
também desse abrigo. 

Veio um inverno muito rigoroso, a neve e o frio intenso, e ele dia 
e noite permanecia fora de casa, no desabrigo e no frio. Assim gra-
vemente doente e enfraquecido, abandonado por todos, não tinha ne-
nhum apoio nem ajuda além de deus. Quando sofria esses tormentos, 
somente a deus podia pedir socorro, tendo somente os lábios livres da 
doença, erguendo o olhar ao céu e com gemidos suspirando por um 
socorro que viesse de lá.

E, para que não definhasse inteiramente, deus misericordioso lhe 
prestou ajuda. deu-lhe um desconhecido companheiro, que costumava 
todos os dias levá-lo consigo para fora dos limites da cidade, para que 
passasse a noite num monte de feno. Eles iam até lá de propósito às 
escondidas, quando descia a escuridão, temendo que o proprietário os 
privasse também desse mísero abrigo. Para não morrer de fome, junta-
mente com o companheiro que lhe fora dado por deus andava de porta 
em porta e, cantando, mendigava uma esmola. 

Espantoso é o que agora vou relatar. Bem na véspera do natal a do-
ença intensificou-se mais ainda. Por isso Estanislau nem pôde ir à igreja 
para ouvir a santa Missa, mas quase durante toda a oitava permane-
ceu deitado naquele feno. o único consolo lhe era proporcionado pela 
lembrança do seu Salvador, que, tendo vindo para a nossa redenção, 
descansou sobre o feno, não numa estalagem. Quando em razão da 
fraqueza não podia mexer-se do lugar um passo sequer, uma modesta 
porção de comida lhe era fornecida pelo desconhecido companheiro, 
que o deus bondosíssimo lhe havia dado então como provedor e pai.

Após as festas do natal, quando se sentiu mais forte, dirigiu-se à ci-
dade. Certo dia, altas horas da noite, voltando ao seu lugar de abrigo, ou 
seja, ao feno, estava tão enfraquecido que não pôde seguir adiante. En-
trou furtivamente em certa casa, pertencente a um burguês muito pie-
doso, a um carpinteiro chamado Snopek, e, bem escondido num canto 
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da casa, passou ali aquela noite. de manhã cedo foi visto pela mãe da 
família e por uma empregada, mas deus inflamou os corações delas de 
piedade, de maneira que, movidas pela caridade, elas permitiram que 
ali descansasse.

Enquanto isso, inesperadamente a doença atacou as suas pernas, 
que se cobriram inteiramente de feridas, para as quais não havia ne-
nhum remédio. Além disso, dia a dia a doença se intensificava de tal 
forma que ele parecia estar apodrecendo vivo. já por essa razão poderia 
ser expulso do seu abrigo para não contaminar os outros. deus, no en-
tanto, infundiu nos corações dos moradores da casa tal força de amor 
e misericórdia que eles não sentiam repugnância a ele, mas antes, com 
compaixão e choro, compadeciam-se dele e lamentavam a sua sorte. 

E assim o deus bondosíssimo e misericordioso, ainda na juventude 
o  instruiu e preparou na paciência e no sofrimento para ser o futuro 
fundador de um Instituto religioso que devia proporcionar ajuda aos 
que sofrem no purgatório. deus quis que o próprio Estanislau, primei-
ramente em tudo provado, exercitado e sofrido, aprendesse a participar 
da dor e a compadecer-se das almas em seus pesados tormentos e a ter 
um amor maior ainda a elas, visto que ele mesmo sofreu e experimen-
tou a compaixão, o que se mostrará adiante. 

REFLExão

o caminho de vida de S. Estanislau de jesus e Maria Papczyński é as-
sinalado por variadas formas de sofrimento. Essa dimensão indubita-
velmente passional da sua peregrinação terrena – graças à sua abertura 
ao amor de deus – assume um formato pascal, de passagem para uma 
nova vida. olhemos para essa experiência através da leitura dos textos 
do próprio Pe. Papczyński e dos acontecimentos descritos pelos seus 
biógrafos.

A experiência do mal parece negar drasticamente a bondade 
e o amor de deus. o noviço escolápio Estanislau Papczyński defron-
ta-se com a problemática do mal moral e f ísico já nos mais antigos re-
gistros preservados, nos chamados Secreta conscientiae (Segredos de 
consciência). Após a conclusão dos estudos filosóficos ele escolhe o ca-
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minho da vocação religiosa e faz um retrospecto da vida já passada, 
assinalada por dificuldades, pelo sofrimento e pelo pecado. À luz da fé 
descobre o sentido das suas experiências e envolve no manto da ora-
ção os frutos da reflexão feita: “Sede pelos séculos bendito, Senhor, e 
fazei que após tantas más ações eu pratique as boas na minha vocação, 
quando realmente descubro que por mim mesmo não sou capaz de ne-
nhum bem. E tu, que isto lês, não te espantes que isso tenha sido por 
mim apresentado, porquanto eu acreditava que é coisa abjeta ocultar os 
benef ícios divinos, e a ti eu queria estimular a glorificar a onipotência 
de deus e a Sua solicitude por nós. Ao qual seja dada glória, honra, 
adoração pelos séculos. Amém.” (SC, pp. 1407-08). o autor descobre 
que ao pecador faz companhia o deus bondoso e todo-poderoso, mas, 
se ele consegue praticar qualquer bem, definitivamente isso deve ser 
atribuído somente a deus. Essa visão um tanto pessimista da condição 
humana, com a qual se identifica o noviço Estanislau, pode resultar de 
duas razões: ele faz um consciente esforço para humilhar a si mesmo 
e para prestar contas da vida leiga passada, ou então, à luz do Espírito 
Santo, recebe a capacidade de penetrar nas motivações das suas deci-
sões e dos seus atos, pelo que descobre a sua insignificância e imper-
feição. Ao escrever da impotência subjetivamente sentida de praticar 
qualquer bem no contexto dos efeitos objetivamente abençoados das 
suas ações (conclusão dos estudos, descoberta da vocação religiosa, 
preservação da viva fé), o jovem Estanislau Papczyński pode atribuí-los 
unicamente ao próprio deus. Portanto a pecaminosidade resultante da 
natureza enfraquecida, e não de decisões visadas, não constitui para 
deus um obstáculo para se utilizar do ser humano para a sua salvação 
e a salvação dos outros.

um outro tipo de mal com o qual luta S. Estanislau são os insuces-
sos da vida e a experiência da humilhação dali resultante: “Agradeço, 
portanto, a deus porque foi por vontade Sua que eu era então obri-
gado por meus pais a apascentar o rebanho, visto que (ouso declarar 
isso com a consciência tranquila), permanecendo nas pastagens, em 
meio ao rebanho, eu preservei a consciência pura e santa! Meu Senhor! 
o  que humildemente Vos suplico é que esse tipo de Providência da 
Vossa Majestade – que espero para o futuro e no que acredito – me 
conduza até o final da minha vida, para que Vós sejais glorificado em 
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todas as minhas ações, nos meus pensamentos e nas minhas palavras” 
(SC, p. 1408). um segundo abandono da escola por Papczyński em ra-
zão de um “singular desânimo” resultou na decisão do pai de destiná-lo 
a cuidar do rebanho de ovelhas. os bons resultados até então alcan-
çados nos estudos e o início da escola média, para o próprio estudan-
te e para os pais, eram motivo de orgulho, despertando, além disso, o 
respeito e o reconhecimento das pessoas próximas. A volta para casa 
contrariamente à vontade dos pais podia ter provocado a justa decep-
ção deles e a decisão, antes maldosa, e não orientada pedagogicamente, 
a respeito do futuro do filho. da perspectiva dos doze anos passados 
desde esse acontecimento, ele reconhece a própria decisão e os seus 
efeitos como uma abençoada experiência da Providência divina. Ainda 
que humilhado diante das pessoas próximas, ele mesmo vivenciando o 
caos e a inquietação interior, no final experimenta um profundo con-
solo da alma, e o fruto mais importante, a consciência pura e santa. 
Papczyński reconhece como o bem máximo a preservação do pecado, 
ou seja, a manutenção de um vivo relacionamento com deus, que leva 
a pessoa a atingir a perfeição, utilizando-se, no entanto, de meios que à 
primeira vista podem ser reconhecidos como penosos e dolorosos. de 
ambos os textos reflete-se a luz pascal e o fruto da verdadeira metanoia. 
A experiência das fraquezas pessoais e dos acontecimentos desagradá-
veis dá origem ao testemunho do mal superado pelo poder de deus. 
Embora não haja nesses textos uma alusão à Páscoa de Cristo, percebe-
mos os seus frutos.

o caminho pascal de fé de S. Estanislau Papczyński desvenda-se 
no descobrimento da sua vocação de vida. um jovem educado, com a 
perspectiva de uma carreira de funcionário, talvez num solar da nobre-
za, ou até na corte real, escolhe o caminho da vocação religiosa. A sua 
decisão, certamente dif ícil de aceitar pela sua família, torna-se com-
preensível unicamente na perspectiva de um dom do Espírito Santo, 
isto é, na perspectiva da graça. A respeito da sua vocação religiosa ele 
escreverá em 1675: “Muitos sabem que eu me encontrava na Congre-
gação para mim mais cara que a vida das Escolas Pias, naquela caríssi-
ma Companhia dos Pobres da Mãe de deus. Torna-se muito dif ícil de 
explicar quanto eu apreciava a minha vocação, somente por deus em 
mim acesa (a Deo provectam)”. Ele a considera como a passagem deste 
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mundo para a dimensão da vida divina, como a escolha daquilo que ele 
mesmo chama paraíso terrestre e porto de salvação. nas reflexões pro-
nunciadas em Góra Kalwaria aos escolápios enfatiza que toda vocação 
ao estado religioso é despertada pelo Espírito Santo: “E tu, foi graças ao 
Espírito Santo que recebeste tão grande dom e luz!” Essa constatação 
é o ponto de partida para a interpretação escatológica da vocação re-
ligiosa como o porto ao qual se chega do mui perigoso mar do mundo 
e se evitam grandes borrascas e tempestades dif íceis de superar (cf. IC, 
p. 983). A esse porto-ancoradouro o cristão é conduzido pelo Espírito 
Santo: “Tu também abandonaste o torrão natal pelo ancoradouro que 
pela vocação religiosa te apontou o dedo do Espírito Santo”.

os mencionados Secreta conscientiae, reconhecidos hoje como per-
didos, continham também relatos de numerosas e milagrosas interven-
ções divinas na vida de Estanislau Papczyński. Encontramos uma sínte-
se deles em Vita Fundatoris, escrita pelo Pe. Casimiro Wyszyński com 
base na leitura das notas do Fundador, bem como nos relatos de nume-
rosas testemunhas da sua vida ou daqueles que com elas tiveram con-
tato. dessa descrição ficamos sabendo, por exemplo, da extraordinária 
intervenção de deus quando foi salvo como criança ainda não nascida. 
durante uma travessia pelo rio dunajec de sua mãe Sofia, que estava 
voltando da feira em Sącz, a eclosão de uma repentina tempestade pro-
vocou o acúmulo das ondas no rio, o que era uma ameaça real à vida de 
ambos. Sofia conseguiu somente pedir o socorro do Céu, e o barco, de 
forma inexplicável, imediatamente se encontrou na margem. Quando 
jovem, com o objetivo de continuar os estudos viaja a Lvov. não aceito 
no ginásio dos jesuítas, trabalha como professor de filhos de burgueses 
da cidade. no outono de 1636 contrai uma grave doença, o que o força 
a deixar a casa dos seus empregadores. Enfraquecido por um alta febre, 
sem teto para se abrigar, sem meios de vida e distante da família, per-
maneceu por longas semanas em enorme abandono. nesse estado de 
real ameaça de morte aparece um homem desconhecido, que envolve 
o jovem de desinteressada proteção. Estanislau vai interpretar essa ex-
periência pelo prisma do relato bíblico sobre a companhia do arcanjo 
Rafael ao jovem Tobias. Muitos anos mais tarde, no Cenáculo de Góra 
Kalwaria, ergueu a ele um altar junto ao qual, rezando ou celebrando a 
Eucaristia, alcançou para muitos a graça da cura, e até da volta à vida. 
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A cruz de Lvov tornou-se uma etapa extremamente importante na 
moldagem da personalidade, da fé e da vocação mariana de Estanislau 
Papczyński. Escreve Casimiro Wyszyński: “Assim o deus bondosíssimo 
e misericordioso, ainda na juventude o instruiu e preparou na paciência 
e no sofrimento para ser o futuro fundador de um Instituto religioso 
que devia proporcionar ajuda aos que sofrem no purgatório. Pela pa-
ciência e pela dor preparou o futuro instituidor dessa ajuda, para que, 
ele mesmo sendo submetido aos sofrimentos e à provação, aprendesse 
a compadecer-se das almas em seus extremamente pesados tormentos” 
(VF 17).

Pelo fulcro histórico-salvífico S. Estanislau interpreta um outro acon-
tecimento da sua juventude, ao redigir o seu Segundo testamento (1699). 
Tudo aconteceu em Varsóvia em 1655 ou 1656, no início da vocação 
escolápia. Recorda ele: “Afasto-me desta vida terrena na fé romano-
católica, pela qual estive pronto a derramar o sangue durante a guerra 
com a Suécia, quando contra mim, que vinha da Cidade Velha com um 
companheiro, nas proximidades [da igreja] dos dominicanos, avançou, 
sacando a espada, um soldado herege. Enquanto o meu companheiro 
fugia (embora fosse alemão), eu, tendo-me ajoelhado, apresentei o pes-
coço para o corte, mas por disposição da divina providência ocorreu que 
não sofri nenhum ferimento, embora tivesse sido por três vezes atingi-
do com muita força; no entanto, por quase uma hora e meia senti uma 
profunda dor” (Testamento segundo, p. 1494). A salvação da vida após 
alguns golpes tão violentos permanece no coração do Pe. Papczyński 
como uma das mais visíveis experiências da proteção divina. A exatidão 
da descrição – feita quase meio século após o próprio acontecimento 
– lembra os testemunhos bíblicos de pessoas atingidas pelo poder do 
amor de deus, que preservam na memória os mínimos detalhes, como 
p. ex. a vocação de joão apóstolo (cf. jo 1,27-34) ou o encontro de Saulo 
com o Ressuscitado na entrada de damasco (At 16). o juvenil e impru-
dente zelo do noviço com o tempo seria exposto a grandes provações e 
a uma real noite escura. Apesar disso, ele não abandonará nunca o ca-
minho da vocação. deus lhe revelou a Sua onipotência, e para o futuro 
fundador da ordem da Imaculada Conceição de Maria previu um outro 
tipo de martírio. os últimos dois anos na ordem dos escolápios são por 
ele recordados com dor: “Muitos sabem que eu me encontrava na Con-
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gregação para mim mais cara que a vida das Escolas Pias, naquela carís-
sima Companhia dos Pobres da Mãe de deus. [...] Além disso, eu per-
manecia nesse santíssimo grêmio atado não apenas por laços de amor, 
mas também pelo solene juramento de perseverar nele para sempre. Eu 
queria que aqueles fossem indissolúveis, [enquanto] que este foi dissol-
vido por aquele a quem foi transmitido o poder de atar e de desatar, 
pelo vigário do Santíssimo jesus Cristo e sucessor legal de S. Pedro, pelo 
papa Clemente x. Mas a esse ponto chegou – oh! – através de que via 
crucis! Além disso, atormentavam-me e quase me torturavam enormes 
complicações, escrúpulos, dúvidas, inquietações, receios. Porquanto 
quem teria uma consciência tão frouxa para sem eles passar do estado 
dos votos [religiosos], ainda que simples, ao estado puramente leigo?” 
(FdR, pp. 1456-57). os sofrimentos sentidos da parte dos coirmãos e a 
luta interior pela fidelidade à vontade de deus são por ele vivenciados 
em união com o Salvador sofredor. nesse período surgem as duas cole-
ções de sermões passionais, e no texto do Oferecimento, preparado na 
oração, na primeira frase aparecerá a exclamação que é o fundamento 
da sua fé e a razão do seu serviço a deus: “Em nome de nosso Senhor 
jesus Cristo Crucificado. Amém.” (Oblatio, p. 1422). Apela Àquele que 
até o fim confiou no Pai, que cumpriu perfeitamente a Sua vontade, que 
fez de si o holocausto para a salvação do mundo. no momento talvez 
mais importante da vida de S. Estanislau Papczyński, a sua Páscoa tor-
na-se o Cristo. Anos depois, num comentário às descrições evangéli-
cas da ressureição, será por ele chamado Redivivus. A fonte do adjetivo 
redivivus (novamente utilizado, que volta, renovado, apto para a vida, 
renascido e ressuscitado) é o substantivo redivivum (material velho de 
construção reutilizado). Graças à fidelidade ao Crucificado, S. Estanis-
lau experimentará repetidas vezes a passagem das trevas à luz, da morte 
à vida, ele mesmo tornando-se redivivus – pedra rejeitada, mas no final 
tão útil para o Reino de deus.

Perguntas:
1. Quais acontecimentos da minha vida considero como participação 

na paixão, morte e ressurreição de Cristo? Será que posso hoje dizer 
que o meu caminho de vida e de fé é um caminho pascal?
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2. Qual experiência de sofrimento foi ou é para mim a mais penosa? 
Até que ponto a presença do pecado é para mim uma experiência 
que gera o sentimento de rejeição, de solidão, ou unicamente de má-
goa diante de deus, das pessoas e de mim mesmo? Será que sou 
capaz de vivenciar o meu pecado na presença do amoroso deus, que 
continuamente me procura e por mim espera?

3. Aminha vocação religiosa relaciona-se com a experiência da comu-
nidade: Até que ponto é isso um caminho de alegria, e até que pon-
to de tristeza e de dificuldade? Será que me sinto uma parte dessa 
comunidade, ou talvez uma pessoa de fora? A quem e o que devo 
perdoar, caso ainda não tenha feito isso? A quem e por que devo 
pedir perdão?
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WojCIECh SKóRA MIC
Sulejówek, Polônia

Fevereiro 2022
A vocação do Fundador  

– as dores do parto no Espírito Santo

Bíblia: At 15,36-40; 16,1-10

depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: “Voltemos para visitar 
os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor, para 
ver como estão”. Barnabé queria levar também joão, chamado Marcos. 
Mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panf ília 
os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discor-
dância se agravou a tal ponto, que cada um foi para seu lado. Barnabé 
tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas 
e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor; percorrendo 
a Síria e a Cilícia, ia confirmando as Igrejas.

Paulo foi para derbe e Listra. havia em Listra um discípulo cha-
mado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé, e de pai grego. 
os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis 
então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, 
por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos 
sabiam que o pai dele era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timó-
teo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de jerusalém 
haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As Igrejas 
fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Ti-
móteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo 
os havia impedido de proclamar a Palavra na Ásia. Chegando perto da 
Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de jesus os impediu. 
Então atravessaram a Mísia e desceram para Trôade. durante a noite, 
Paulo teve uma visão: na sua frente estava, de pé, um macedônio que 
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lhe suplicava: “Vem para a Macedônia e ajuda-nos!” depois dessa visão, 
procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos 
convencidos de que deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a 
Boa-nova. 

FonTES:  
Testamento segundo, 1699-1701

Ano do Senhor de 1701. dia 10 de abril. Confirmo tudo o que acima 
foi escrito. Embora a nossa pequenina Congregação já seja uma ordem 
de votos solenes segundo a Regra da imitação das dez Virtudes da Be-
atíssima Virgem Maria, [Regra] que com a máxima humildade aceito 
e segundo a qual quero novamente fazer a profissão solene, reservo-me, 
no entanto, uma melhor disposição quanto às casas, caso ainda esteja 
vivo.

Se, no entanto, com a concordância dos Frades o Frei joaquim for 
novamente confirmado como coadjutor, então eu o obrigo, sob a amea-
ça do terrível julgamento de deus, a que nada mude no hábito, no nome 
da ordem, nem que ouse arruinar impiamente o culto da Beatíssima 
Virgem Maria, a cuja Majestade, ainda que indignos, nos entregamos 
pela recitação de todo o of ício da Imaculada Conceição e de todo o 
Rosário. o mesmo diz respeito à introdução do uso da aguardente, que 
considere como proibida para ele e para todos, visto que essa bebida, 
graças ao oculto amor de deus, é algo estranho para a nossa comuni-
dade.

Embora mal possa assinar com a mão gravemente doente, [faço isso] 
no entanto, com a mente inteiramente sadia e por deus dominada.

Estanislau de jesus e Maria 
Prepósito da ordem da Imaculada 

Conceição da SVM 

REFLExão

A história de vida de S. Estanislau Papczyński – como vimos na re-
flexão anterior – é uma série de doenças, acidentes, insucessos, incom-
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preensões e humilhações. Em grau não inferior está assinalada pelo 
mistério da Cruz a sua missão de Fundador da Congregação dos Ma-
rianos. A leitura dos seus textos preservados, especialmente de Funda-
tio domus recollectionis, permite que nos conscientizemos do caminho 
que percorreu juntamente com a Igreja, desde a primeira inspiração do 
Espírito Santo, que o estimulou à fundação da Sociedade da Imaculada 
Conceição da Santíssima Virgem Maria até o formato definitivo que 
a Congregação assumiu um pouco antes da sua morte. 

A primeira luta que teve de travar foi consigo mesmo, comparando 
a sua fraqueza com a grandeza do dom que parecia ultrapassar intei-
ramente as suas forças. da perspectiva dos poucos anos de existência 
da pequena comunidade religiosa (eremítica), S. Estanislau descreve os 
seus primórdios no opúsculo Fundatio domus recollectionis. As primei-
ras frases nos introduzem na natureza extraordinária desse fato, devido 
à condição do seu ator principal. o Pe. Papczyński confessa sincera-
mente: “Mostrou-se isso da forma mais clara em mim, o mais miserá-
vel, o pecador mais digno de desprezo, o mais desprezível (vilissimus), 
o instrumento mais inadequado [utilizado por deus] para a fundação 
da última e mínima Congregação dos Padres da Santíssima Virgem Ma-
ria sem mácula concebida. havia em mim: o espírito inadequado, a vir-
tude nenhuma, a prudência pequena, tudo pequeno demais, [adequa-
do] antes ao sonho do que ao empreendimento de tão grande tarefa” 
(FdR 145). Se, portanto, alguém julgasse que a origem da postrema et 
minima Congregatio foi um mérito do zelo, da aptidão ou da experi-
ência do Pe. Papczyński, acabaria sendo imediatamente removido do 
erro. Convencido do caráter sobrenatural dos acontecimentos passa-
dos e presentes relacionados com a fundação da ordem, o Fundador se 
chama instrumentum nas mãos do Todo-Poderoso. Mais tarde, na obra 
Inspectio cordis, observará que devem ter passado por uma experiên-
cia semelhante os apóstolos de jesus, em cujas costas Ele depositou o 
destino da evangelização do mundo. Enfatiza que a pobreza pessoal e 
interior deles aponta nitidamente para a majestade do Autor principal. 
de uma forma que lhe é típica, S. Estanislau retira desse fato impor-
tantes implicações ascéticas: “E tu, aprende a avaliar as pessoas não se-
gundo a sua origem, mas segundo as virtudes; não as avalies pela forma 
como proclamam a palavra de deus, mas pela obra que empreendem e 
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que executam. E, finalmente, consciente da tua insignificância (vilitas) 
e indignidade, agradece a deus porque, deixando de lado outras pes-
soas melhores, convocou a ti ao estado religioso, como que ao grêmio 
apostólico” (IC, p. 941). o Padre Papczyński não se identifica com os 
apóstolos como o fundador de uma nova comunidade religiosa, mas faz 
isso em razão da sua vocação ao estado religioso, que – depois da filia-
ção batismal – considera como a maior graça de deus. justamente por 
essa razão, após obter a dispensa dos votos simples na ordem das Esco-
las Pias, imediatamente professa a chamada Oblatio. Eis o relato des-
se acontecimento: “Aquela divina Majestade sugeriu-me, diretamente 
antes da dispensa, que eu – quando daqueles [votos fosse dispensado] 
– nesse mesmo ato, por outros voluntariamente me comprometesse 
diante de deus, o que fiz pelo oferecimento [de mim mesmo] pronun-
ciado de coração, em público, ainda que feito em voz bastante baixa [...]. 
E aquele frade que me concedeu a dispensa em nome do superior geral 
confirmou [esse oferecimento] com a exclamação: ‘Que deus fortaleça 
o que realizou em ti!’” (FdR, p. 1455). 

A partir daquele momento coube a S. Estanislau viver por dois anos 
sem uma comunidade religiosa, o que apenas intensifica nele um desejo 
ainda maior desse estado de vida. o carisma que o estimulou à institui-
ção de uma nova comunidade religiosa estava relacionado com o desejo 
de continuar trilhando o caminho dos conselhos evangélicos. Esse pe-
ríodo de solidão, de expectativa e de provação será por ele encerrado 
com a conclusão retórica: “Efetivamente, fortaleceu”, referindo-se ao 
propósito da divina Providência. A tal ponto está convencido do papel 
primordial de deus no processo da origem da ordem dos marianos que 
no Testamento fará a seguinte observação, como que renunciando ao 
título de fundador: “Esta pequenina Congregação, como seu indigno 
superior, pelos séculos e com a máxima piedade eu a recomendo ao 
meu Senhor, jesus Cristo, e à seletíssima Virgem, Sua Mãe Maria, como 
os verdadeiros e únicos fundadores, diretores, Protetores e Padroeiros 
desta pequenina Congregação da Imaculada Conceição, Auxiliadora 
dos Falecidos” (Pz, p. 1496).

uma outra dimensão da Páscoa do Fundador é a sua participação 
na dramática história da origem da comunidade e a necessidade da 
constante verificação da visão primitiva sob a influência dos aconteci-
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mentos, das novas inspirações e das decisões dos superiores da Igreja. 
A história da fundação da nova ordem e da sua aprovação pode cons-
tituir um singular locus theologicus para a investigação dos caminhos 
de deus, que afinal é livre na escolha das formas de realização dos Seus 
propósitos. Fazendo uma reflexão sobre os primórdios da ordem, o 
Fundador dos marianos chama a atenção para três aspectos da ação 
divina: deus é o Autor do plano e o Executor da obra, valendo-se de 
meios pobres, e com a Sua onipotência afasta todas as circunstâncias 
mais desfavoráveis. observa o Pe. Papczyński: “Apesar das inúmeras di-
ficuldades que se apresentam como obstáculo, a bondade e a sabedoria 
divina iniciam e promovem o que querem, ainda que os meios, segundo 
o julgamento humano, sejam a isso inadequados. Porquanto não existe 
nada de impossível para o Todo-Poderoso” (FdR, p. 1455). A última fra-
se é implicitamente um eco da evangélica confissão do arcanjo Gabriel 
da cena da anunciação (cf. Lc 1,27), bem como da conclusão de jesus do 
ensinamento sobre o celibato pelo Reino de deus (cf. Mt 19,10-12). nos 
mencionados casos a onipotência de deus manifesta-se primeiramente 
no contexto da impotência humana relacionada com a  fiel e ardente 
oração (esterilidade de Isabel). Pode-se também percebê-la no misté-
rio do carisma evangélico da virgindade, cuja aceitação e cujo aprofun-
damento não são dados a todos. o Padre Papczyński trilha ambos os 
caminhos: da experiência da própria fraqueza e da interpretação dos 
misteriosos desígnios divinos.

A ordem da Imaculada Conceição podia ter surgido já no início de 
1671 na diocese de Cracóvia. no entanto foram necessários mais de dois 
anos para que a visão espiritual presente na alma do Santo começasse 
a concretizar-se na diocese de Poznań e em formato eremítico, o que 
se afastava radicalmente do modelo descrito em Norma vitae. Isso não 
impede ao Fundador reconhecer a inesperada presença no eremitério 
de Korabie do bispo jacinto Święcicki e a sua decisão de conferir os 
estatutos eremíticos à pequena comunidade como uma manifestação 
da proteção divina. “Ao meu empreendimento – recorda – não faltou 
a ajuda celestial. Porquanto a divina Majestade enviou para me ajudar 
um mediador, um varão – digo – distinto, piedoso, sábio, o Excelentís-
simo dom Estanislau jacinto Święcicki, Bispo de Spigaci, arquidiácono 
e oficial de Varsóvia, que recebeu do Bispo de Poznań a ordem de que, 
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ao visitar o seu arquidiaconato, visitasse esse eremitério e os eremitas 
que ali encontrasse” (FdR, p. 1465). 

Passaram-se mais anos para que o primitivo ideal de uma Congre-
gação dedicada à propagação do culto da Imaculada Conceição da San-
tíssima Virgem Maria fosse ampliado para o apostolado dos falecidos 
que se encontram no purgatório (sem dúvida em consequência de pelo 
menos três visões das almas do purgatório que o Pe. Papczyński teve) 
e, do lado canônico, para que obtivesse a aprovação segundo o direito 
episcopal em 1679. As etapas iniciais do desenvolvimento da ordem 
estão mui intimamente relacionadas com o contexto eclesiástico e com 
as decisões dos ordinários de Cracóvia e de Poznań. Aquele – apesar 
da visível simpatia e solicitude pelo Pe. Estanislau Papczyński – recusa 
o apoio ao seu projeto; este abre as portas da sua diocese, mas só con-
cederá a aprovação oficial passados nove anos.

não temos acesso direto à concepção primitiva da comunidade, ar-
ticulada na primeira versão da Regra de vida. Aquilo que é a base do 
nosso entendimento sobre a visão inscrita na alma do Fundador per-
manece sendo a Oblatio. Papczyński expressa ali o desejo de fundar 
a Sociedade da Imaculada Conceição e da entrega total de si mesmo 
como religioso a serviço da Igreja. o próprio nome Societas sugere 
que estava pensando numa comunidade apostólica, dedicada à obra 
da evangelização e da santificação do povo de deus, provavelmente 
da sua parte mais pobre e mais negligenciada. Quando – em razão do 
decreto do bispo jacinto Święcicki – a visão primitiva assume um for-
mato eremítico em Puszcza Korabiewska, cujo caráter esse convento 
preservaria até a morte do Fundador, S. Estanislau aceita humildemen-
te a decisão da Igreja como vontade de deus para aquele momento. 
Como que uma recompensa por esse ato de obediência é a institui-
ção da segunda casa religiosa dos marianos em Góra Kalwaria/Monte 
Calvário (então nowa jerozolima/nova jerusalém). o bispo Estêvão 
Wierzbowski, ordinário de Poznań, permite que os marianos assumam 
certas ações apostólicas, que de maneira especial imprimem a visão ca-
rismática do Fundador diante dos peregrinos que vinham ao santuário 
de nova jerusalém. 

Quando ao menos em certo grau começa a realizar-se aquilo que 
havia sido depositado pelo Espírito Santo no coração de S. Estanislau, 
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surge uma nova crise, especialmente após a morte do bispo Wierz-
bowski. desce sobre a Congregação uma nova onda de acusações e 
calúnias, abalando o direito da existência do Instituto de votos simples. 
Infelizmente, dá ouvido a essas acusações o novo pastor da diocese, 
que por pouco não dissolve a ordem. Isso abalou a vocação da maioria 
dos membros, e também o próprio Fundador mergulhou em dúvidas 
quanto à justeza do seu empreendimento. dirigiu-se então aos supe-
rior geral dos escolápios pedindo um conselho: continuar o novo cami-
nho religioso ou voltar à ordem das Escolas Pias? Esse já o terceiro pe-
dido do Pe. Papczyński dirigido à sua ordem precedente mostra como 
era cheia de trevas espirituais e de adversidades interiores a missão de 
fundar a ordem da Imaculada Conceição, como era dolorosa a tare-
fa de carregar a responsabilidade por essa obra que nascia. Somente 
a convicção de que esse era o desejo de deus e a obediência aos guias 
espirituais permitiam que ele seguisse adiante. Profundamente ado-
entado e enfraquecido pela severidade de vida, em 1690 empreendeu 
a tentativa de obter a aprovação pontif ícia. Com esse objetivo, dirigiu-
se pessoalmente a pé até Roma. Talvez seja justamente nessa dramática 
e dif ícil peregrinação do Padre Fundador, que ele realizou no outono 
e no inverno, portanto numa época extremamente desfavorável, que 
mais nitidamente se manifeste o seu grande amor à sua comunidade 
religiosa. Em Roma, desditosamente a sua vinda coincidiu com a morte 
do papa Alexandre VII. Tendo-se certificado de que a Santa Sé não es-
tava disposta a aprovar novas ordens com regra própria (conhecem-se, 
na realidade, poucas exceções), buscou apoio na ordem dos francisca-
nos observantes, que assumiria o desvelo espiritual pela ordem dos 
Marianos. Em razão do nome e da espiritualidade mariana, dentre as 
regras religiosas existentes, a mais próxima pareceu-lhe ser a regra da 
ordem das Monjas da Imaculada Conceição da SVM (das chamadas 
conceicionistas). necessário se tornava apenas obter a aprovação pon-
tif ícia, mas o precário estado de saúde não permitiu ao Pe. Estanislau 
permanecer em Roma até a eleição do novo Santo Padre. Então voltou 
à pátria sem nada.

A escola da confiança no Espírito Santo liga-se com a postura de 
ouvir e de obedecer, “que é onipotente, supera todas as dificuldades 
e sempre leva até o fim aquilo que começa” (IC, p. 684). A união do 
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deus todo-poderoso com o ser humano obediente conduz ao forma-
to das obras pretendido pelo Criador e reconhecido aos poucos pelo 
ser humano. Amadurecendo na postura da obediência religiosa, S. 
Estanislau Papczyński atinge a capacidade de ouvir as inspirações de 
deus e de submeter-se a Ele como que contrariando a si mesmo, o 
que permite não apenas empreender uma obra humanamente impos-
sível, mas também incessantemente corrigir o ideal da comunidade 
religiosa com que sonhou, graças aos sinais do tempo recebidos de 
deus. 

o formato definitivo da Ordo Immaculatae Concepionis Mariae, 
esboçado no decorrer da aprovação pontif ícia em 1699, parecia dis-
tanciar-se sensivelmente da primitiva visão do Fundador. na sua ex-
tensa biografia de Estanislau Papczyński, o Pe. T. Rogalewski apresenta 
duas opiniões divergentes a respeito da reação do Fundador à aprova-
ção obtida. Seguindo a Positio, aponta que ele não estava inteiramente 
satisfeito com o cumprimento da missão que havia confiado ao Frei 
joaquim Kozłowski quando se familiarizou mais de perto com o con-
teúdo dos documentos por ele trazidos. Mas num outro lugar, sem 
fornecer a fonte, escreve da enorme alegria pela grande graça “de ter 
obtido a Regra da Imitação das dez Virtudes” como regra de vida para 
os marianos. A maior decepção podia estar relacionada com o não re-
conhecimento pela Santa Sé da Norma vitae, diversas vezes corrigida 
como a constituição da ordem. Ao professar os votos solenes alguns 
meses antes da sua morte, Papczyński tinha a consciência de que o tér-
mino da sua missão fundadora havia sido assinalado pela divina Provi-
dência.  Em seu Testamento registraria com convicção que “a todos os 
atuais e a cada um dos meus futuros coirmãos e companheiros, para 
sempre confio a mais maravilhosa fundação: a Providência do deus 
Bondosíssimo” (Pz, p. 1499).

Perguntas:
1. Quais das inspirações que surgiram em minha mente e em meu co-

ração que considero como procedentes do Espírito Santo? o que, 
por sua vez, tem-se mostrado como invenção minha?
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2. Com se apresenta o meu discernimento, com a Igreja e dentro da 
Igreja, da minha vocação para o Reino de deus? Como reajo às situ-
ações “conflitantes” da minha visão com o discernimento dos supe-
riores e dos irmãos da comunidade?

3. 3. Por qual(quais) obra(s) na Igreja sinto-me especialmente respon-
sável? Por que as considero como tão importantes?         
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jACEK RyGIELSKI MIC
Londres, Inglaterra

Março 2022
Padre Casimiro Wyszyński:  

a páscoa da fé – detido no caminho da sua piedade

Bíblia: Eclo 44,1-2;7-15

Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através 
das gerações. o Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza 
desde os tempos antigos. Todos esses alcançaram glória entre as ge-
rações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. os que de-
les nasceram deixaram um nome que faz recordar os seus louvores. 
outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não 
tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos 
também, depois deles. Agora, porém, falemos dos homens de bem, pois 
seus gestos de bondade não foram esquecidos; eles permanecem com 
os seus descendentes: seus netos são a sua melhor herança. A descen-
dência deles mantém-se fiel às alianças e, graças a eles, também os seus 
filhos. A descendência deles permanece para sempre, e sua glória não 
lhes será tirada. Seus corpos estão sepultados na paz e seu nome dura 
através das gerações. os povos proclamarão a sua sabedoria e a assem-
bleia vai celebrar o seu louvor.

FonTES:  
Carta circular de 23 de dezembro de 1737

Irmão Casimiro Wyszyński, da ordem da Imaculada Conceição da 
Santíssima Virgem Maria da Congregação Polonesa dos Marianos Su-
perior Geral e Servo. 
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Eis que o Todo-Poderoso, cuja propriedade é erguer do esterco o po-
bre para o colocar entre os príncipes, com os votos de todos os mem-
bros do Capítulo chamou-me do deserto para assumir a tarefa pastoral 
de preparar o caminho da Vossa salvação. Foi Ele que, por inspiração do 
Espírito Santo, induziu os Vossos corações a se submeterem à vontade 
de deus. devo, portanto, assumir o peso de superior em nossa Congre-
gação, para ser como a voz que clama no deserto para endireitar as ve-
redas de deus. Por isso, pela presente carta declaro a minha prontidão 
para cumprir a obrigação do serviço diante de Vós. 

Pela profundeza da divina misericórdia eu Vos suplico, portanto, 
como pai, para que estejamos prontos, puros e justos para a vinda de 
jesus Cristo nosso juiz. Cordialmente recomendo a observância da to-
tal disciplina religiosa, da submissão diante dos superiores, do amor 
fraterno, do cumprimento das antigas e atuais disposições do Capítulo. 

Lembrai-Vos também em Vossas piedosas orações de mim pecador, 
para que devida e corretamente possa cumprir a obrigação sobre mim 
imposta. Permanecei no Senhor. 

Expedida no convento de Skórzec  
no dia 23 de dezembro do Ano do Senhor 1737. 

Ir. Casimiro Wyszyński – Superior Geral 

REFLExão

A imitação de Cristo e o vínculo com Ele faz com que toda pessoa 
escolha o caminho da sua Páscoa pessoal, que se realiza numa comu-
nidade concreta, e sobretudo na comunidade da Igreja. A Páscoa não 
é somente uma simples e tranquila passagem de um ponto ou aconte-
cimento da vida a outro, mas relaciona-se com frequência com a dor, 
com o aniquilamento ou com a total morte e ressurreição, ou seja, com 
a volta à vida por obra de deus numa nova realidade. 

Toda a vida do ser humano tem uma dimensão pascal, o que significa 
que ele tenta sempre “passar” dos apegos desordenados e pecaminosos 
à vida na graça divina e que trava uma incessante luta entre a realização 
do propósito divino para a sua vida e a realização dos seus próprios 
planos, ou dos que têm em relação a nós outras pessoas.
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o Pe. Casimiro Wyszyński, que se distinguiu pela piedade e pela re-
tidão de caráter, teve de lutar entre os planos de seu pai para a sua 
vida (carreira de funcionário) e os seus próprios sentimentos e desejos, 
e com o discernimento da sua vocação de vida. um dos seus desejos 
era realizar uma peregrinação, que era a expressão de uma profunda 
piedade na vida de fé e com frequência se relacionava com a dimensão 
penitencial. A peregrinação possui igualmente a sua dimensão esca-
tológica: a pessoa a caminho de um lugar santo, impelida pelo desejo 
de um encontro mais próximo com deus, é a imagem da peregrinação 
humana pela vida ao reino de deus.

o Pe. Casimiro, quando jovem, resolveu dirigir-se a Roma sem o co-
nhecimento e o consentimento dos pais, mas foi detido no seu caminho 
por seu irmão, a pedido da mãe deles. no entanto esse desejo permane-
ceu nele, embora os reais motivos da decisão de realizar uma peregri-
nação, ainda a um lugar tão distante, nos sejam desconhecidos.

Por isso, alguns anos mais tarde, decidiu novamente realizar uma 
peregrinação a Santiago de Compostela, ao túmulo de S. Tiago. Men-
ciona isso em seu testemunho seu irmão mais velho, Miguel Wyszyński, 
escrevendo que “fez o voto de peregrinar a S. Tiago de Compostela. 
Eu lhe perguntei por quê. Ele não respondeu, apenas me pediu que eu 
providenciasse para ele um mísero traje de peregrino”1. dessa vez, no 
entanto, por intermédio do irmão, pediu a bênção dos pais. o pai con-
cordou com a peregrinação do filho após ouvir a declaração sobre a im-
portância e a irrevogabilidade do voto por ele feito. Em que consistia 
o voto feito e com que se relacionava – nenhuma fonte informa. 

novamente não conseguiu chegar ao objetivo da viagem. dessa vez, 
no caminho da piedade ele foi detido pela doença e, embora já estivesse 
perto da fronteira da Espanha, voltou a Roma, onde obteve a autoriza-
ção para trocar a peregrinação ao túmulo de S. Tiago por uma visita às 
igrejas romanas e pelo cumprimento de atos de caridade. na Cidade 
Eterna encontrou igualmente o Pe. joaquim Kozłowski, que lhe contou 
a história da dispersão da ordem dos marianos e da influência que sobre 

1 Testemunho de Miguel Wyszyński a respeito do irmão. In: Najstarsze świadectwa o Słu-
dze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim, trad. e red. z. Proczek, Warszawa-Stockbridge, 2005, 
p. 22.
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esse fato tivera o noviço josé Wyszyński. o jovem peregrino, impressio-
nado com essa história, declarou: “Então eu quero consertar o que meu 
irmão estragou; peço a Vossa Reverendíssima que me imponha o hábi-
to”2, e no dia 18 de novembro de 1723, na igreja de S. Estanislau bispo 
e mártir, recebeu o traje mariano e o nome religioso Casimiro de S. josé. 

Anos mais tarde, o próprio Pe. Wyszyński comparava o seu encon-
tro com o mariano em Roma com a história de S. Paulo, que foi detido 
no seu caminho a damasco pelo encontro e pela experiência pesso-
al de Cristo Ressuscitado, o que transformou inteiramente a sua vida. 
Analogamente a esse acontecimento, numa carta a seu irmão escrevia: 
“Eu, como um segundo Saulo, permaneço nessa Congregação que foi 
atacada pelos nossos, a saber, pelo nosso irmão josé, enquanto nossa 
Senhora não disse: ‘Francisco [trata-se do segundo nome de batismo 
do Pe. Casimiro – j. R.], por que me persegues?’ não ousando resistir 
ao aguilhão, tive de aceitar o hábito em Roma”3. o Pe. Casimiro insinua 
que no seu caminho de piedade e de fé foi detido pela Mãe de deus, que 
se identificava com a ordem fundada em Sua honra. Esse acontecimen-
to fez com que ele descobrisse a sua vocação, e o objetivo da sua pere-
grinação seguinte não foi outro senão a Pessoa de jesus Cristo, a quem 
desejou imitar a exemplo de Maria. Esse acontecimento fez com que ele 
se tornasse um homem novo e ingressasse numa nova realidade em sua 
peregrinação de fé.

Por um lado, a sua decisão sobre o ingresso na ordem dos marianos 
parece ser espontânea, pouco analisada, como se fosse uma tentativa 
de expiar e consertar os erros cometidos por seu irmão josé enquanto 
se encontrava na ordem. Por outro lado, olhando para a sua vida na or-
dem, para o seu engajamento e a sua intransigência no que diz respeito 
à observância religiosa, o seu amor a deus, à Mãe Santíssima e ao Padre 
Fundador, pode-se constatar que a sua decisão de ser um religioso foi 
profundamente analisada e desejada, e que o fato de não ter chegado ao 
túmulo de S. Tiago, de ter voltado a Roma, e o encontro “casual” com 

2 Testemunho de Miguel Wyszyński sobre o irmão. Ibidem, p. 23.
3 K. Wyszyński, diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii. In: Stróż duchowego dziedzic-

twa marianów. Wybor pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, trad. e red. z. Proczek, Warszawa
-Stockbridge, 2004, p. 322. 
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o Pe. joaquim Kozłowski podiam ser uma obra da Providência divina 
e uma resposta à pergunta a respeito da escolha da ordem ou do cami-
nho de vida. não conhecemos exatamente o motivo da peregrinação 
do Pe. Casimiro ao túmulo do santo, mas sabemos que o voto que ele 
havia feito era irremovível. Talvez o objetivo fosse expiatório, peniten-
cial, mas talvez ele também estivesse à procura do seu caminho de vida, 
porque a carreira de funcionário não era algo que o atraísse. 

A vida e o exemplo do Pe. Casimiro enfatizam fortemente que a pa-
lavra fé está intimamente ligada com o termo Páscoa. Porque a fé é um 
caminho, uma passagem que se realiza em nós com a ajuda da graça do 
Senhor. É uma contínua experiência de dor e de morte para os nossos 
objetivos e planos, por mais piedosos que eles sejam, e o ingresso na 
dimensão do plano divino. o Senhor algumas vezes tenta nos deter em 
nossa caminhada, para que o encontremos de fato, para Ele olhemos 
e permitamos ser por Ele conduzidos. Às vezes, como no caso do Pe. 
Casimiro, é preciso “render-se” para chegar ao apropriado objetivo as-
sinalado por deus. 

Cada um de nós precisa ser em certos momentos parado pelo Se-
nhor, que vem até nós no semelhante, no coirmão, o que absolutamente 
não significa que nos detemos no nosso caminho. Tal detenção, encon-
tro, como no caso de S. Paulo ou do servo de deus Pe. Casimiro, pode 
significar uma mudança de direção ou das tarefas que anteriormente 
executamos. A Páscoa da fé é um processo dinâmico, é um contínuo 
encontro do Cristo Crucificado, que confere sentido a todos os acon-
tecimentos da nossa vida, mesmo quando se trata de uma grande der-
rota ou mudança de direção, detenção ou volta. Em sua Páscoa de fé, 
o  Pe.  Casimiro Wyszyński sempre se confiou à divina Providência e 
aceitou todas as mudanças, mesmo humanamente para ele incompre-
ensíveis, como a vontade de deus, o que sempre trazia em seu ministé-
rio abençoados frutos. 

Perguntas:
1. Será que és capaz de olhar para a tua vida religiosa na perspectiva 

da Páscoa da fé? Que tipo de experiências de ser detido no caminho 
tiveste e como aceitaste isso?
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2. Como tens aceitado as pessoas/os coirmãos que sugeriam/ordena-
vam mudar a direção em tua vida (mudança dos teus planos, da pa-
róquia, da casa religiosa)? Será que és capaz de perceber nas ações 
deles a intervenção do próprio deus?

3. Será que estás sempre pronto a seguir o caminho da Pascoa? Será 
que estás pronto a sempre morrer e a ressurgir para a vida contem-
plando o exemplo dos nossos santos pais?
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ToMASz noWACzEK MIC
Varsóvia, Polônia 

Abril 2022
A páscoa portuguesa

Palavra de Deus: Mc 16,15-18, At 16,6-10

E disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-nova a toda 
criatura! Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será con-
denado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão 
demônios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em serpen-
tes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum; e quando impu-
serem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados”. (Mc 16,15-18)

Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois 
o  Espírito Santo os havia impedido de proclamar a Palavra na Ásia. 
Chegando perto da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito 
Santo de jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para 
Trôade. durante a noite, Paulo teve uma visão: na sua frente estava, de 
pé, um macedônio que lhe suplicava: “Vem para a Macedônia e  aju-
da-nos!” depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a 
Macedônia, pois estávamos convencidos de que deus acabava de nos 
chamar para anunciar-Lhes a Boa-nova. 

FonTES:  
Pe. Casimiro Wyszyński, Diário de atividades em Roma  

e em Portugal. In: Stróż duchowego dziedzictwa marianów  
(Guardião da herança espiritual dos marianos),  

Varsóvia-Stockbridge, 2004, pp. 387-388.

31 de maio [1753]
À noite entramos na embarcação, onde havia muitos outros passa-

geiros. navegamos a noite toda, e por volta da meia-noite passamos 
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por um grande perigo. o vento inclinou a tal ponto a embarcação que 
a água se derramava nela, e o mastro teve algumas sérias rachaduras. As 
mulheres que ali se encontravam começaram a chorar alto. Mas tudo 
se acalmou quando nos recomendamos à proteção da Santíssima Vir-
gem e do nosso Pai Estanislau. uma outra tempestade surgiu durante 
o dia, por volta do meio-dia, mas também esta em breve cessou graças 
à proteção da Mãe de deus. Então as pessoas puderam fortalecer-se 
com comida e bebida. Quando chegou a hora, nós também consumi-
mos o alimento, tendo conosco pão, queijo e vinho. 

junho
1 de junho [1753]

Antes do anoitecer, surgiu no mar uma tempestade maior ainda. 
As pessoas já quase perderam a esperança. Também nós, confian-
do-nos à vontade de deus, estávamos nos preparando para a morte. 
Animou-nos o pensamento de que não seria uma pena naufragar na-
quele santo empreendimento, visto que estávamos realizando aque-
la viagem em razão da honra da Mãe de deus. Até o proprietário 
da embarcação começou a perder a esperança, e parecia que estava 
querendo fugir num barco que geralmente fica preso à embarcação. 
Com certeza o vento nos teria virado se não tivessem tido a ideia de 
baixar as velas. Mais ainda nos ajudou a proteção da Mãe de deus 
e a intercessão do nosso Venerável Servo de deus o Padre Fundador. 
Quando ardentemente nos recomendamos a eles, serenou a tempes-
tade e começou a soprar um vento favorável. Graças a isso, no dia 2 
de junho, duas horas após a meia-noite, chegamos sãos e salvos ao 
porto que se encontrava a 7 milhas de Gênova. E assim nos livramos 
daqueles perigos. Mas eu não invoco outra ajuda a não ser a minha 
de sempre: Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et 
protectio – A  Imaculada Conceição da Virgem Maria seja a nossa 
salvação e proteção. Com frequência eu também recitava o terço 
das dez virtudes da Virgem Maria, fazia o sinal da cruz diante das 
nuvens ameaçadoras e invocava a intercessão do nosso Venerável Pai 
[Estanislau].
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2 de março [1753]
de manhã o proprietário da embarcação, Pedro Muzzi, levou-nos de 

barco até a margem e nada de nós cobrou, visto que estava convencido 
de que havia sido graças a nós que todos tinham saído sãos e salvos 
daquele perigo.

REFLExão

da tradição da nossa Congregação sabemos que o Pe. Casimiro 
Wyszyński alimentava o desejo de proclamar a Imaculada Conceição 
da Santíssima Virgem Maria nos mais distantes recantos do mundo, 
inclusive no Brasil ou na Índia. A exemplo do seu mestre, S. Estanislau 
de jesus e Maria Papczyński, estava pronto a entregar por isso a pró-
pria vida. Com alegria recebeu a notícia sobre o propósito do rei de 
Portugal de estabelecer a nossa ordem naquele país. Acreditava que 
o empreendimento dessa missão permitiria que a Congregação nave-
gasse em águas mais amplas, que lhe daria o impulso para um maior 
envolvimento e desenvolvimento. o Pe. Casimiro, que era uma pes-
soa que pisava firme no chão, familiarizado com a realidade daquele 
tempo quanto ao conhecimento dos membros da Congregação, não 
se deixava levar pela ilusão de que seria fácil estimular os coirmãos ao 
esforço de sair além dos velhos esquemas e do conformismo. o Pe. jan 
Kosmowski, em seu trabalho intitulado Os Marianos 1670-1788, mos-
tra de forma clara o diagnóstico desse estado de coisas apresentado 
pelo Pe. Wyszyński. Vale a pena, nesse breve trecho, chamar a atenção 
para a disposição espiritual do Pe. Casimiro, ligada com a profunda 
intuição da natureza da Igreja, impelida pelo constante apelo à missão: 
“Anunciai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo”. o Pe. Kosmowski traduz o propósito do Ser-
vo de deus nas seguintes palavras: “o Pe. Waszyński estava conscien-
te de que, da mesma forma que a aquisição da igreja em Roma havia 
implicado muitos empenhos e esforços, também o início da missão 
portuguesa se defrontaria com muitas dificuldades e resistências da 
parte dos coirmãos marianos ‘estabelecidos’ nos conventos marianos”. 
Como se verificou, essas dificuldades adviriam não apenas da parte 
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da ordem matriz, mas também da parte de outras pessoas da Igreja, 
magnatas e diversas personalidades de influência, bandoleiros comuns, 
bem como de toda sorte de criminosos. nisso deveriam ser vistos os 
primeiros sintomas da dimensão pascal dos empenhos e da missão que 
o Pe. Casimiro teve de enfrentar e que se relacionam com o sofrimento, 
a mortificação, uma postura bastante desconfortável para aquele que 
conscientemente e em obediência à vontade de deus empreende o ca-
minho de Cristo, do Cordeiro Pascal, que passa pelo sofrimento e pela 
morte em direção a uma vida nova no próprio deus.

Ele também fazia questão de que desde o início essa nova missão se 
baseasse num sólido fundamento humano, e por isso pedia ao então 
superior geral que destinasse para aquela missão dois coirmãos, sacer-
dotes humildes e que fossem pessoas de bons costumes. Mais ainda, o 
Pe. Wyszyński se esforça por preparar o ambiente dos marianos para 
uma compreensão mais profunda do ideal missionário e do engajamen-
to em prol dele. diz até que dois projetos – o processo e a missão em 
Portugal – deviam ser por nós assumidos o mais rapidamente possível, 
como sendo os mais importantes e os mais piedosos – como registra 
em seu Diário. no entanto, a única motivação para o empreendimento 
da missão era a anunciação do Mistério da Imaculada Conceição da 
Santíssima Virgem Maria através da promoção da ordem mariana.

Qual não foi a sua decepção quando, após as dificuldades dos vários 
meses de viagem até Portugal, tendo desembarcado em Lisboa, rapida-
mente se verificou que o convite para a missão até aquele país era uma 
grande mistificação, apoiada além disso pelas correntes políticas da 
época, cujo idealizador havia sido Sebastião josé de Carvalho e Melo, 
o Marquês de Pombal, um influente político e primeiro-ministro da-
quele reino nos anos 1750-1777, que buscava a reforma do Estado no 
espírito do absolutismo iluminista e dos ideais maçônicos, hostis à Igre-
ja e às ordens religiosas. A verdade se mostrou extremamente brutal, 
e foi dif ícil entrar em contato com um tal Pe. Salazar, que pretensamen-
te estava convidando os marianos a Portugal. nem o rei nem qualquer 
outro funcionário real importante tinham o propósito de estabelecer 
a ordem no território português. o despojamento do Pe. Casimiro das 
ilusões, o sentimento de ter sido enganado, privado da autoridade por 
força da qual estava mobilizando os marianos à coragem de assumir 
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o desafio missionário foram certamente dolorosos e humilhantes. no 
decorrer do turbulento relacionamento do Pe. Casimiro com o Pe. Sa-
lazar ocorreram numerosos acontecimentos desagradáveis, que para 
o Pe. Wyszyński foram assinalados pela fome, pela solidão, pela humi-
lhação, pelo sarcasmo e por todo tipo de mortificação, até a alienação. 
o próprio Pe. Salazar, após a morte do Pe. Casimiro testemunhou no 
processo que, provando-o, havia feito dele um mártir.

neste ponto vale a pena lembrar que a mentira e o orgulho de Sa-
lazar, que tinha a ambição de ser o fundador de uma ordem que ri-
valizava com o zeloso devoto da Imaculada Conceição joão de deus, 
encontravam-se nos planos da divina Providência. deus se utilizou 
da pecaminosa impotência de um homem para interceder pelos va-
rões justos que eram o Pe. Casimiro e o mencionado joão de deus, e 
com tanta força entrelaçou o destino de ambos que eles se tornaram 
as pedras angulares da missão mariana em Portugal. joão de deus foi 
a primeira vocação mariana em terra portuguesa, e em razão da sua 
origem nobre e das suas influências tornou-se possível assumir o con-
vento em Balsamão. Infelizmente, essa primeira vocação divina nomen 
omen [o nome é um presságio] para a nossa Congregação também 
vivenciou a sua crise, que terminou com o seu afastamento definitivo 
da comunidade mariana. no entanto, isso ocorreu já após a morte do 
Pe. Casimiro. 

A presente catequese não tem por objetivo recriar os intricados ele-
mentos históricos da aventura portuguesa. Mais em perguntas do que 
numa exposição regular, pretende ela apresentar a feição espiritual do 
próprio Pe. Casimiro em face da atual situação da Congregação, que 
mais uma vez está passando por uma dolorosa fragilidade e uma típica 
Páscoa. Tentemos verificar e brevemente analisar quais os traços pas-
cais que acompanharam a organização da missão em Portugal e quais 
os que com certeza podemos perceber e vivenciar na experiência da 
atual história da Congregação. Em razão de ser esta uma reflexão de 
retiro, será essencial perceber como as dificuldades que atingiram 
o  Pe.  Casimiro da parte da comunidade foram uma parcela daquela 
felicidade que pôde ser definida como a vitória pascal sobre a má von-
tade, a incapacidade, a ignorância, a manipulação e até o ardil humanos 
com o objetivo de impossibilitar o propósito de anunciar o Evangelho 
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até os confins da terra. Em todas as adversidades o Pe. Casimiro recita-
va a breve mas expressiva fórmula: “A Imaculada Conceição da Virgem 
Maria seja a nossa salvação e defesa”. Por isso vale a pena resgatar esse 
elemento básico da nossa espiritualidade mariana, tão zelosamente 
cultivada pelo Pe. Casimiro, e que ao mesmo tempo é o elemento fun-
damental da identidade de um mariano, do qual devem decorrer todas 
as nossas aspirações e ações, tais como as abaixo:

1. A organização de uma missão que extrapolava as fronteiras da 
Polônia daquela época era um empreendimento perigoso em razão da 
resistência ou da indecisão dos próprios marianos. A principal razão 
disso era a incompreensão do ideal missionário e a incapacidade dos 
coirmãos daquela época de ultrapassar os esquemas da vida, em certa 
medida consolidados e estabelecidos. opunha-se decididamente a es-
sas tendências estagnantes o Pe. Casimiro. Ele procurava mobilizar 
determinados coirmãos, e especialmente a administração da ordem, 
para ações em prol de uma saída além dos esquemas e da defesa da 
novidade, de um horizonte mais amplo da visão do mundo e da mis-
são da Congregação. nesse contexto se apresentam as perguntas para 
reflexão:

 Ε Será que não encontramos elementos semelhantes na nossa história 
mais recente?

 Ε o que retém a cada um de nós do corajoso empreendimento do de-
safio para a missão, de sair primeiramente além das conquistas pes-
soais, da instalação pessoal em determinados ambientes, da sensa-
ção de segurança nas funções exercidas – cargos, tipos de ministério 
executado, ambiente que nos dá satisfação, que de alguma forma nos 
valoriza, etc.?

 Ε o que é a vontade de deus para mim hoje? Será que ouço a Sua 
voz, compreendo e aceito a Sua palavra que convoca continuamente 
à conversão?...

2. o temor esquemático diante do oferecimento de si mesmo pode 
ser superado unicamente pela compreensão e pelo descobrimento 
para nós do fundamento pascal do nosso carisma, que é o Mistério da 
Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Maria é uma obra 

Ad-Honorem-2021-portugal.indd   41 2021-12-02   14:34:52



42

da Santíssima Trindade, concebida sem pecado por força dos futuros 
méritos da Paixão e da Ressurreição de Cristo Senhor. desse carisma 
decorre a nossa missão: a apresentação e a formação do ser humano 
na dimensão da vida em comunidade com deus. o programa de for-
mação poderia ser encerrado em alguns pontos simples: permitir ser 
moldado por deus, que, ao aniquilar em nós o pecado, nos arranca 
do poder do espírito mau e nos faz filhos à Sua imagem e semelhan-
ça; apresentar essa ação de deus em mim e ao mundo que me cerca, 
despertando no magoado ser humano a esperança e a alegria porque 
deus está próximo e porque o mal não tem a última palavra neste 
mundo.

3. Vale a pena enfatizar que, se o Mistério da Imaculada Conceição 
de Maria encontra a sua mais apropriada interpretação no Sacrif ício 
de Cristo Senhor, na Santíssima Eucaristia, então a forma de vida de 
um mariano deve ser eucarística, profundamente pascal. Se a Eucaris-
tia é a mais acertada interpretação e ato eficiente do Mistério da Ima-
culada Conceição, convém que todos adotem uma forma eucarística de 
vida: moldando a mente para o conhecimento da plenitude da verdade; 
a vontade para o desejo de um bem maior; o coração para o devotado 
amor e o espírito para a esperança da salvação e a vida no próprio deus. 
A questão mais importante parece ser, então, que os marianos tenham 
em si a determinação apostólica da constante renovação e transforma-
ção espiritual, da renovação no pensar e no agir. o tempo da nossa visi-
tação são as pessoas que desejam a deus, que necessitam de religiosos 
– sacerdotes de um grande formato espiritual, do autêntico testemu-
nho da sua fé e da imagem de um ser humano novo, criado à imagem 
de deus, como foi a Santíssima Virgem Maria no Mistério da Sua Ima-
culada Conceição.

 Ε o meu amor à Eucaristia – como eu o descreveria?
 Ε Como moldo a imagem de mim mesmo, das pessoas que me cer-

cam, do mundo – será que a minha mente busca a verdade, inclusive 
aquela que é o Cristo Pascal?

 Ε Será que a minha vontade deseja o bem? Como eu o conheço, como 
o assumo, por que reluto diante dele, o que me impede de praticar 
o bem?
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 Ε Como eu apresentaria as obras por mim empreendidas do amor que 
decorre da generosidade do coração? 

 Ε Que papel cumpre em minha vida, no empreendimento de uma for-
ma eucarística de vida na comunidade em que vivo? onde encontro 
lugares, espaços para o devotado serviço aos irmãos? Louváveis vitó-
rias sobre a minha própria fraqueza, sobre o pecado? Abertura de es-
paço para a grandeza, o desenvolvimento dos outros, especialmente 
dos coirmãos mais jovens? Como me afasto para partilhar com eles 
o bom fruto da tradição religiosa, da experiência, da sabedoria, para 
lhes ensinar a multiplicar o bem comum – espiritual e material?

 Ε Como vivencio a passagem da minha vida, a doença e a velhice, será 
que as aceito? Qual é a qualidade da minha saída ao encontro com 
Cristo, que com os passos da minha vida que passa vem a mim do 
futuro, para a ele me conduzir?

Confio que que as reflexões acima de alguma forma possam influen-
ciar o tempo jubilar e a vivência da dimensão do lado missionário do 
engajamento da Congregação e de cada um dos seus membros, que 
não poderá ser assumido em qualquer dimensão se deixarmos de lado 
o momento pessoal da conversão. o tempo da conversão é um kairós, 
a passagem de deus, a visitação que, despercebida, pode de imediato 
tornar-se um dom irremediavelmente perdido. A experiência da Pás-
coa portuguesa, e especialmente o exemplo de vida do Pe. Casimiro 
Wyszyński, com o seu horizonte espiritual e intelectual, merece ser 
aceito como uma fala de deus a nós, para novamente acender o caris-
ma divino que em nós se encontra. Quem tem ouvidos ouça o que diz 
o Espírito às Igrejas...

Perguntas:
1. Que tipo de temores reconheço em mim que não me permitem 

abrir-me ao Espírito de deus, que deseja moldar a minha personali-
dade segundo a imagem de Cristo, o Cordeiro Pascal?

2. Será que vejo em mim a necessidade de transformação de mim mes-
mo, de acordo com os apelos dos atuais pastores da Igreja, entre os 
quais o Arcebispo dom jorge Carlos Patrón Wong, os quais ensinam 
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que a semelhança de um sacerdote a jesus não provém apenas do 
fato da ordenação, mas nasce de toda conversão?

3. Será que reconheço a necessidade da conversão para os conteúdos 
carismáticos que são a essência da vocação mariana, para eficaz-
mente corresponder às necessidades das pessoas que nos indagam 
a respeito do caminho da vida?
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ToMASz noWACzEK MIC
Varsóvia, Polônia 

Maio 2022
Padre Vicente Sękowski  

– caminho de fé com o Cristo Pascal

Palavra de Deus: Jo 10,17-18; Mt 6,25-34

É por isso que o Pai me ama: porque dou a minha vida. E assim, eu 
a recebo de novo. ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria 
vontade. Eu tenho poder de dá-la, como tenho poder de recebê-la de 
novo. Tal o encargo que recebi do meu Pai (jo 10,17-18). 

Por isso, eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou 
beber, quanto à vossa vida; nem com o que vestir, quanto ao vosso cor-
po. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo, mais que a rou-
pa? olhai os pássaros do céu: não semeiam, não colhem, nem guardam 
em celeiros. no entanto, o vosso Pai celeste os alimenta. Será que vós 
não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, 
acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão pre-
ocupados com a roupa? olhai como crescem os lírios do campo. não 
trabalham, nem fiam. no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a 
sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. ora, se deus veste 
assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, 
não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais 
preocupados dizendo: “Que vamos comer? Que vamos beber? Como 
nos vamos vestir?” os pagãos é que vivem procurando todas essas coi-
sas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai 
em primeiro lugar o Reino de deus e a sua justiça, e todas essas coisas 
vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia 
de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação! A cada 
dia basta o seu mal (Mt 6,25-34). 
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FonTES:  
Carta do Pe. Vicente Sękowski a Jorge Matulewicz  

perguntando se havia a esperança de restauração do convento, 
Mariampol, 24 de abril de 1909. 

Reverendo Padre Professor!
não tendo de nenhuma parte nenhuma notícia sobre o nosso negó-

cio, vejo-me forçado a escrever ao menos algumas palavras ao Padre 
Professor perguntando o que há ali de novo. Será que existe ao menos 
uma centelha de esperança, ou será preciso desistir e preparar dois cai-
xões: um para mim, e o outro para a Congregação?

Quase por todo o inverno não tenho saído da minha cela, passei dez 
semanas de cama e com isso perdi a energia e, falando à maneira hu-
mana, envolve-me um pequeno desespero. Só essa incerteza da minha 
situação predispõe de forma negativa, embora eu não me renda a esses 
negros pensamentos. o que mais me atemoriza é o pensamento de que 
talvez seja eu a principal causa da queda da Congregação, e nas minhas 
indignas orações a deus ouso Lhe pedir: “Se eu não mereço que a Con-
gregação ressurja durante a minha vida, que alguém se apresente para 
a luta com as dificuldades quase que invencíveis”. 

desde 4 de março vou à igreja, ajudo a ouvir a santa confissão e é isso 
que me sustenta, mas os doentes eu não posso visitar e dos outros ne-
gócios, que exigem certo esforço, não tenho condições de cuidar.

Espero a resposta do Padre Professor ainda que seja para saber o que 
devo fazer de mim mesmo, visto que esses devaneios já muito [me] 
atormentaram.

Por aqui nada de novo, a não ser apenas que a fome ameaça a nossa 
região, as pessoas não têm pão para si nem forragem para os animais, 
e o frio estraga as semeaduras; nem uma florzinha apareceu, nem uma 
arvorezinha floresceu. Se continuar assim, não haverá centeio, trigo 
nem trevo, mas isso se encontra nas mãos de deus.

Peço desculpas por estar perturbando o Padre Professor e interrom-
pendo o Seu trabalho tão fatigante. Peço que aceite de mim os votos 
cordiais de todas as graças do Céu no Seu dia onomástico. 

Servo pe. V. Sękowski,  
mariano 
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REFLExão

os marianos conseguiram familiarizar-se com o fato histórico da 
vida do Pe. Vicente Sękowski como o último superior geral dos chama-
dos “marianos brancos”, que, vendo o término da sua própria vida, pre-
para dois caixões – um para si mesmo e o outro para a Congregação. na 
reflexão sobre a fragilidade da vida, por anos o Pe. Sękowski defrontou-
se com o processo da extinção da ordem como comunidade, primei-
ramente pelo inevitável envelhecimento dos seus membros, a seguir 
pela falta f ísica de candidatos, e ainda pelo desaparecimento natural 
da comunidade de oração, do testemunho comunitário da experiência 
espiritual, do discernimento baseado na fé partilhada com os coirmãos 
e da ação, que pudesse avivar o dever evangelizador e missionário de 
anunciar que deus existe, que ama e que é bom. Por isso não é de ad-
mirar que em tais circunstâncias o caminho espiritual trilhado por um 
dos nossos eminentes superiores gerais se tivesse tornado nitidamente 
uma contemplação de Cristo ingressando em jerusalém, onde se acu-
mulariam a rejeição, a traição, o sofrimento, a morte e, da perspectiva 
dos discípulos da época – a incerteza da ressurreição, que então ainda 
lhes era desconhecida.

da mesma forma para o Pe. Sękowski – não era conhecido o futu-
ro, embora a informação transmitida por gerações de marianos sobre 
os mencionados dois caixões – para ele mesmo e para a Congregação 
– mande supor que o então Pai da ordem contava seriamente com 
a possibilidade da morte da obra que a divina Providência havia ini-
ciado através do nosso Pai Santo Estanislau Papczyński. E justamente 
o fato da divina Providência me parece neste ponto importante para 
compreender o caminho pascal da fé do Pe. Sękowski. Apresentando, 
então, à reflexão a sua experiência espiritual, quero propor aos Irmãos 
a Providência divina, sem a qual não temos condições de empreender 
a dimensão pascal do nosso dia a dia, do relacionamento comum, das 
obras que realizamos, bem como de muitos outros acontecimentos pes-
soais e comunitários. 

dessa perspectiva, tentemos olhar para a verdade da divina Provi-
dência, primeiramente à luz da razão iluminada pela fé e, a seguir, para 
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o seu significado prático para nós seres humanos, para a Congregação, 
para as nossas posturas comunitárias.

A fé na Providência divina moldou em grande medida a vida do 
nosso Fundador. não é por acaso que ele deixa em herança aos seus 
filhos espirituais, inclusive ao Pe. Sękowski, esse atributo de deus, não 
podendo contar na fundação da humilde obra da nova comunidade re-
ligiosa com a proteção das poderosas estirpes da nobreza da época, das 
casas principescas ou das famílias reais. o Pe. Sękowski, por sua vez, 
de forma dramática é submetido a uma provação quando se defronta 
com o fantasma da total extinção da ordem. no entanto, de uma forma 
como que intuitiva, ele renova a entrega de si mesmo, ou seja, de toda a 
Congregação à providencial intervenção divina. Talvez fosse verdadei-
ro interpretar os dois caixões por ele apresentados como uma espécie 
de “sinal – provocação” em direção a deus, para que salvasse a Con-
gregação do aniquilamento. Com frequência aludimos a essa experiên-
cia também atualmente, especialmente diante de muitas dificuldades 
humanamente insuperáveis, percebendo na Providência a chave para 
a compreensão das nossas ações.

A fé na Providência diz o seguinte: deus governa o mundo e deus 
interfere nos acontecimentos no mundo e os utiliza para revelar e re-
alizar a Sua salvífica vontade diante da criação, de maneira especial 
diante do ser humano. dessa forma, os sinais do tempo são simultane-
amente a voz de deus. Essa voz é reconhecível não apenas no curso dos 
acontecimentos do mundo, mas também nas pessoas, na comunidade 
à qual pertenço, nas disposições com que me defronto e também pelos 
reconhecidos momentos das Suas divinas intervenções na história da 
minha vida pessoal, sem deixar de levar em conta o ambiente do qual 
me origino.

Assim, pois, na reflexão pascal sobre a vida própria e da Congrega-
ção, podem com certeza ser atribuídos ao Pe. Sękowski esses entrechos 
providenciais nos quais ele procura, à luz da fé na Providência, inter-
pretar a história e o futuro da ordem. Porquanto nada é subtraído à 
ação da Providência divina: “Até mesmo os cabelos de vossa cabeça es-
tão todos contados” (Lc 12,7). diante de tal ótica, a Providência se tor-
na uma forma de pensamento e um estilo de vida – a fé prática adotada 
na vida. Acaso não será isso um apelo hoje para renovar a fé prática em 
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deus, para assumir seriamente o discernimento individual e comunitá-
rio da Sua vontade a fim de cumpri-la para o próprio proveito salvífico 
e para a salvação do mundo inteiro? E, se nos permitimos tais pergun-
tas, parece ser igualmente justo indagar se nos nossos tempos a virtude 
da fé na Providência não tem sido perdida. Que papel desempenhou ou 
desempenha a fé na Providência para aqueles coirmãos na fé – leigos 
e religiosos – que, tendo que enfrentar dificuldades e com frequência 
dif íceis provações na vida, esmorecem e desistem da realização da san-
ta vocação a uma proximidade quase íntima de deus, porque lhes falta 
a confiança na divina Providência, a qual diz que “sabemos que tudo 
contribui para o bem daqueles que amam a deus, daqueles que são 
chamados segundo seu desígnio” (Rm 8,28)?

olhando para os últimos anos de vida do Pe. Sękowski, gostaríamos 
de aprender a forma de sairmos vencedores das dif íceis lutas da vida, 
como superá-las. A fé na Providência divina é uma virtude que atual-
mente tem sido quase que totalmente perdida, mas que parece estar 
presente na luta pascal do último mariano branco.

do ponto de vista da razão iluminada pela fé, seria preciso dizer su-
cintamente que deus, por ser deus, em razão da Sua glória, tem que ser 
o deus de uma Providência que tudo envolve e que conduz tudo a um 
determinado fim. A divina Providência existe. Isso significa que os gol-
pes que nos atingem, as situações de vida em que nos encontramos não 
são governados pelo cego acaso, não acontecem casualmente. Eles são 
previstos pelo bom deus, por Ele permitidos e devem nos conduzir 
e contribuir para o nosso bem, para a nossa santificação, em definitivo 
para a nossa eterna felicidade. nada acontece por acaso, tudo provém 
da bondade de deus. o bom-senso nos sugere que deus é o nosso Cria-
dor. nós o conhecemos como o ser supremo, perfeito. Lembremo-nos 
de que quando nos criou estava buscando um objetivo perfeito, que 
é a Sua magnificência e glória, o que ao mesmo tempo assinala o objeti-
vo final e supremo da nossa vida – devemos honrar e glorificar a deus. 
nós o honramos pelo conhecimento e pelo amor, para o que servem 
a razão e o livre-arbítrio que nos proporcionou: “Amarás o Senhor, teu 
deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu 
entendimento!” (Mt 22,37). A obra – que é o mundo, e principalmente 
o ser humano – deve honrar e glorificar o seu mestre. Porquanto tudo 
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é como que o Seu vestígio, como se expressou Tertuliano: ornamentum 
majestatis eius – “ornamento da Sua majestade”.

Paradoxalmente, até nas pessoas pecadoras reflete-se a Sua Glória, 
pela bondade, paciência e justiça. E aqui é importante lembrar-nos de 
que, sendo imagem de deus, possuindo o livre-arbítrio e a razão, pode-
mos descobrir os vestígios de deus no mundo visível, como que entre-
gando à Sua disposição o conhecimento e a liberdade: “Eu sou o Senhor, 
esse é o meu nome; a outro não darei a minha glória, nem cedo aos 
ídolos o louvor que me pertence” (Is 42,8). o amor e o conhecimento 
de deus são uma fonte de felicidade para nós. A felicidade do céu, em 
sua essência, é o perfeito conhecimento e o amor de deus. no entanto 
na vida temporal a humildade deve reconhecer que esse conhecimen-
to e amor de deus é extremamente imperfeito, e por isso imperfeita 
é a nossa felicidade aqui. deus, ao buscar em tudo a Sua glória, busca 
também a nossa felicidade.

Interpretando a divina Providência do ponto de vista do seu sig-
nificado prático para a nossa vida, seria preciso dizer que a fé nela 
preserva as pessoas, por um lado, da dormência espiritual e, por outro 
lado, da supervalorização da própria ação, inteligência, aptidão, esper-
teza, engenhosidade prática. A fé na divina Providência permite a nós 
seres humanos preservar a apropriada medida das coisas e com isso 
protege a nossa humanidade do orgulho, que é no fundo a rejeição de 
deus, especialmente no caso de acontecimentos desconfortáveis, que 
não atendem aos nossos propósitos, de projetos que fogem ao nosso 
controle. Parece que a fuga das pessoas de hoje, com frequência de nós 
mesmos – religiosos, dos problemas reais para a ação, os devaneios ou 
a diversão constitui um sinal inquietante da perda da fé na divina Pro-
vidência. Mais uma vez – a divina Providência protege a nossa busca 
da ação diante do marasmo e da supervalorização da nossa própria 
força. É uma garantia de equilíbrio e de harmonia. Quem crê na Pro-
vidência busca em tudo a vontade de deus e se esforça por cumpri-la.

Assim, pois, o caminho de fé com o Cristo Pascal nos conduz à es-
perança de que as dificuldades do tempo presente não têm a palavra 
final. deus, de forma providencial, guia o destino de cada um de nós 
– de toda a Congregação. Além disso, contemplando a figura do Pe. 
Sękowski aprendemos que no coração de todo mariano vive toda a 
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Congregação – o seu ontem, agora e amanhã, e que em cada um de nós 
existe um potencial vocacional cujo testemunho é a conversão pessoal 
e a fé na divina Providência.

Perguntas:
1. Que associações surgem em meu coração e em minha mente quan-

do ouço falar do Cristo Pascal? o que isso significa para mim?
2. no contexto pascal, que pensamentos e sentimentos provocou em 

mim a leitura da carta do Pe. Vicente Sękowski ao Beato jorge Ma-
tulewicz?

3. Como reajo a situações que se me apresentam como desesperadoras, 
como as interpreto, como as aceito ou rejeito?
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ToMASz noWACzEK MIC
Varsóvia, Polônia

junho 2022
A missão do renovador – rumo à visão divina

Palavra de Deus: Hb 11,1-3;32-40 

A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de 
realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom 
testemunho de deus. Pela fé compreendemos que o universo foi or-
ganizado pela palavra de deus, de sorte que as coisas visíveis provêm 
daquilo que não se vê. [...] Que mais devo dizer? não teria tempo 
de falar ainda sobre Gedeão, Barac, Sansão, jefté, davi, Samuel e os 
profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, fo-
ram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, 
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobra-
ram a saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os 
exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela 
ressurreição. outros foram torturados ou recusaram ser resgatados, 
para chegar a uma ressurreição melhor. outros ainda sofreram a pro-
vação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, 
foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada, levaram 
vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimi-
dos, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era 
digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas 
da terra. no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido 
um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que 
deus estava prevendo algo melhor para nós: não queria que eles che-
gassem, sem nós, à plena realização.
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FonTES:  
Beato Jorge Matulewicz, Diário espiritual, 86;  

Jan Bukowicz MIC, Wprowadzenie do Dziennika duchowego 
(Introdução do Diários espiritual). In: Beato Jorge Matulewicz, 

Diário espiritual, Editora dos Padres Marianos, 1988, p. 16.

há muito tempo não tenho escrito nada neste caderninho. durante 
esse tempo tive que sofrer muito. Que tudo seja para a glória de deus. 
Que todas essas dores, tormentos espirituais, sofrimentos e opressões 
juntos sirvam de penitência pelos graves pecados da minha vida passa-
da. nunca supus, ao me tornar religioso, que as pessoas me perturba-
riam tanto no acompanhamento dos passos de Cristo. Se eu, ao menos, 
fosse realmente um perfeito imitador de Cristo! Mas falta-me muito 
para isso. Quanto já tem sido falado, quantos obstáculos se apresenta-
ram! o que então devem ter sofrido os santos, os Vossos verdadeiros 
servos, Senhor, os verdadeiros imitadores de Vosso Filho! Graças Vos 
sejam dadas, Senhor, por me terdes consolado, nesse tempo da amar-
gura da minha vida, com inúmeras graças e extraordinários consolos 
espirituais. (Beato jorge Matulewicz, Diário espiritual, 86, Editora dos 
Padres Marianos, 1988). 

o Padre Matulewicz já era então um experiente diretor espiritual, 
atraindo almas que buscavam uma vida espiritual mais profunda, entre 
as quais não faltavam religiosas das congregações ocultas do Frei ho-
norato Koźmiński. Com ele mesmo o Pe. Matulewicz se encontra há 
vários anos em estreito contato, e atualmente se ocupa também de um 
grupo de padres diocesanos, organizados segundo as suas orientações 
na oculta Associação dos Padres Marianos. Esses sacerdotes desejam 
levar uma vida próxima da religiosa, com a prática da pobreza e perió-
dicos encontros de caráter ascético. (Pe. jan Bukowicz MIC, Introdução 
ao Diário espiritual. In: Beato jorge Matulewicz, Diário espiritual, Edi-
tora dos Padres Marianos, 1988, p. 16).

o Padre Alexandre Wóycicki, reitor da universidade Estêvão Batory 
em Vilnius, assim escreve a respeito da influência do Pe. Matulewicz 
sobre os estudantes da Academia Religiosa: “no Padre Matulewicz reu-
niram-se um belo caráter sacerdotal, a ciência moderna, o tino e o ide-
alismo. Graças a esses valores, o Pe. Matulewicz granjeou diante dos 
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acadêmicos uma autoridade e uma simpatia que ninguém ainda teve 
desde o tempo do reitor Pe. Symon. [...] nenhum dos seus sucessores 
teve sobre os jovens aquela proveitosa influência que ele teve”. (Ibidem, 
p. 17).

REFLExão

o que significa a data de 29 de agosto de 1909, na qual ocorre o en-
contro, em Varsóvia, do bispo dom Casimiro Ruszkiewicz, represen-
tante da Santa Sé para as congregações ocultas, e do Pe. jorge Matu-
lewicz, que na presença do último superior geral da ordem, Pe. Vicente 
Sękowski, professa os votos religiosos, com o Pe. Francisco Buczys, 
igualmente presente naquele encontro, é admitido no noviciado, e tudo 
isso acontece com a aprovação do Papa Pio x? nós reconhecemos essa 
data como o momento da renovação da Congregação dos Marianos. 
Menos de dois anos depois, em abril de 1911, morre o Pe. Sękowski, 
e no seu lugar, em julho, é escolhido para ser superior geral da ordem 
o Pe. jorge Matulewicz. Que visão da Igreja, e especialmente da reno-
vada comunidade religiosa, partilha o novo superior geral da ordem 
com os seus companheiros, e a seguir coirmãos na vocação mariana? 
Em que elementos ela constitui uma volta ao carisma fundador do Pe. 
Estanislau Papczyński, e em quais é um criativo desenvolvimento seu? 
de que forma reconhecemos a presença de deus nessa visão e que tipo 
de desafio prático é ele para nós hoje, em mais um ano de reflexões so-
bre os quatro séculos de tradição da nossa Congregação? 

o objetivo da presente conferência não é uma análise histórica do 
fenecimento e da renovação da nossa comunidade religiosa. Interessa-
nos muito mais a incessantemente nova passagem de deus no presente 
da Congregação, o que vivenciou o Beato jorge Matulewicz. Tentemos, 
numa síntese, propor alguns elementos da presença de deus no nosso 
hoje.

os textos apresentados do Diário espiritual do Pe. jorge encerram 
primeiramente um esboço de certas lutas de natureza espiritual que 
lhe fazem companhia. Sabemos que, além dos sofrimentos provocados 
pela tuberculose óssea, de que nunca se curou, adicionaram-se ainda 
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as obrigações episcopais, que no dif ícil processo da recuperação da in-
dependência da Polônia tinham que defrontar-se com a renhida luta 
travada entre as facções políticas da época e com a aversão entre os 
poloneses, lituanos e bielorrussos, estimulada pelas forças contrárias 
a uma harmoniosa convivência de coletividades e nações que poderia 
ressuscitar uma Pátria livre. Lembramo-nos de que o Pe. jorge, espe-
cialmente como bispo de Vilnius, para uns era demasiadamente po-
lonês, para outros demasiadamente bielorrusso, e em outras ocasiões 
era ainda acusado de se posicionar com demasiada firmeza ao lado dos 
lituanos. Talvez tenha sido isso que abriu em seu coração o caminho de 
ser apenas um servo da Igreja, onde a referência comum na edificação 
das relações humanas é a fraternidade alcançada por força do santo 
batismo, bem como a perspectiva da eternidade, que se abre diante de 
todo ser humano que leva a vida de acordo com a Lei de deus, o que se 
atinge através da ascese, isto é, de uma séria busca da santidade. Como 
pastor da Igreja, compreendia a essência do seu ministério, que tinha 
por objetivo a edificação da unidade. Com toda a probabilidade ele en-
tendia que nas bases desse processo deve realizar-se um sólido trabalho 
intelectual e espiritual. não lhe são estranhas as salas da universidade, 
não foge das pessoas cultas, significativas, que apresentavam um alto 
nível de formação espiritual e que possuíam um traço idealístico. Ve-
mos em volta do Pe. jorge figuras como a do Pe. Buczys, nas quais ele 
enxergava figuras de que deus se utilizaria para a renovação da ordem. 
Era em torno dessas personalidades que tecia a visão do ressurgimen-
to da missão carismática da Congregação fundada pelo Pe. Estanislau 
Papczyński. Ainda que a compreensão da essência do carisma fundador 
tivesse passado na experiência do Pe. jorge e certamente dos seus mais 
novos e próximos coirmãos por uma peculiar evolução, não se lhe pode 
negar o entusiasmo na busca do seu aprofundamento, e especialmente 
é preciso perceber o momento da obediência à Igreja, que com as deci-
sões da Sé Apostólica purificava os seus planos renovadores, ao mesmo 
tempo preservando e fortalecendo o sadio cerne da visão carismática 
da ordem deixada pelo Pe. Estanislau Papczyński, na qual, segundo a 
amadurecida fórmula das nossas atuais Constituições: “o Mistério da 
Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria é a essência do ca-
risma da Congregação e, desde o início da sua existência, o sinal espe-
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cial, a força e a alegria da vocação mariana” (C 2). no artigo seguinte 
do nosso estatuto religioso lemos a respeito da missão que resulta da 
essência carismática da nossa comunidade: “... para que na Vinha do 
Senhor, com o máximo esforço, piedade e entusiasmo: professem, pro-
clamem e cultuem o Mistério da Imaculada Conceição da Santíssima 
Virgem Maria, amparem os próximos da morte e os falecidos que so-
frem no purgatório e difundam o Reino de deus na terra, servindo a 
Cristo e à Igreja” (C 3).

o Beato jorge foi capaz de perceber o traço mariano, especialmente 
no ministério “pro Christo et Ecclesia”, o que lhe permitiu moldar a 
sensibilidade aos sinais do tempo. nele, como pastor, moldava-se a vi-
são do amor e do serviço à Igreja de Cristo, a Esposa gerada do lado 
perfurado do Cordeiro Pascal. de forma carismática propôs o cami-
nho mariano, primeiramente aos seus amigos mais próximos, com os 
quais partilhava paixões intelectuais, espirituais e idealistas. Enxergou 
as necessidades da Igreja, do povo simples – dos operários abando-
nados e  explorados, empenhando-se pela devolução a eles da justiça 
elementar, para que ninguém tivesse que proceder contrariamente à 
ordem divina; para que, como cristão, dotado da dignidade de filho de 
deus, não tivesse que proceder contrariamente a essa dignidade: enga-
nar, roubar, explorar os outros e até matar. Percebia as pessoas jovens, 
em cujos talentos e em cujo entusiasmo, e em cuja responsável e perse-
verante formação intelectual e espiritual via as novas elites da Polônia 
que renascia. não deixou de lado também os chamados leigos na Igreja, 
o que se cumpriu da forma mais plena na missão dos irmãos religiosos 
marianos, que o Pe. jorge previu, para que eles levassem o Evangelho de 
Cristo aonde as portas para o ministério sacerdotal estavam fechadas, 
ao mesmo tempo fazendo uso do seu profissionalismo em profissões 
aprendidas e apoiadas pela experiência, sem excluir para eles absolu-
tamente o trabalho intelectual. A visão divina levava o bispo de Vilnius 
à edificação da unidade, como testemunho da missão bem compreen-
dida de um discípulo de Cristo: “para que eles sejam um” (jo 17,11b). 
Vemos esse testemunho da unidade na forma da realização dos ideais 
com que viveu o Pe. jorge. Torna-se dif ícil imaginar a reunião em torno 
da sua própria pessoa de personalidades significativas daquele tempo 
sem a  abertura a  elas, sem o honesto conhecimento, sem as paixões 
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e os interesses com elas compartilhados, sem o engajamento em prol do 
ideal da renovação do ser humano e do seu ambiente cultural. Apresen-
ta-se aqui como um empreendimento típico a questão da justiça social 
e a sua elaboração da perspectiva da doutrina da Igreja. não deixava de 
ser significativo, e  talvez até fundamentalmente importante, o desejo 
do Pe. jorge de estar perto de deus, de se tornar uma pessoa espiritual, 
um religioso unido com deus. Parece que a Igreja aprovou essas aspira-
ções e apresentou o nosso Padre Renovador no esplendor da santidade 
como um modelo a ser imitado. A prática do honesto discernimento, 
da curiosidade intelectual e da paixão espiritual, da partilha da vida 
com os outros e da sua inteligente inserção nos planos divinos parecem 
ser ainda elementos atuais para a eficácia dos apostolados por nós reali-
zados. Talvez se encontre ali a fonte para fazê-los novamente atraentes 
para as pessoas de hoje – para os fiéis, para os que duvidam e até para 
os escandalizados. 

o grande número das obras que realizamos pode sofrer em razão da 
falta de sucessores que as possam continuar e criativamente desenvol-
ver, e um sinal expressivo disso é a falta de vocações. no entanto exis-
tem fontes de esperança. Além das mencionadas acima, relacionadas 
sobretudo com a conversão pessoal, vale a pena também perceber as 
pessoas congregadas em volta dessas obras. Trata-se de pessoas com 
frequência idealistas, que sinceramente buscam a deus e o Seu Reino. 
As paróquias, as múltiplas obras ou santuários por nós administrados 
possuem o seu carisma específico, de alguma forma moldado, seja pela 
prévia presença de outros sacerdotes diocesanos ou religiosos, seja por 
um determinado ambiente cultural, social ou geográfico, e finalmente 
pelas obras estabilizadas, tais como abrigos, editoras ou associações. 
na medida em que elas se inscrevem muito bem na missão da nossa 
comunidade, p. ex. no serviço à vida desde a concepção até a morte na-
tural, com facilidade perceberemos que, além dos mais necessitados de 
proteção, dos agonizantes e dos doentes, existe ainda uma multidão in-
teira de operários qualificados – médicos e enfermeiras, bem como vo-
luntários – que têm a vontade de viver, são jovens, ambiciosos, muitas 
vezes idealistas e necessitados do nosso testemunho e do nosso apoio. 
Será que empreendemos criativamente a formação desses ambientes? 
Será que não nos assusta a necessidade de adiar a moralização em prol 
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do aprofundamento intelectual do caráter, das aspirações e também das 
necessidades desses leigos responsável e competentemente envolvidos, 
concentrados junto aos nossos centros pastorais, contando com o en-
contro de uma mente e de um espírito abertos, capazes de ouvir e de 
compreender? 

Pelo exemplo da sua vida o Beato jorge nos apresenta perguntas bá-
sicas, que se encontram no final desta reflexão e às quais hoje devemos 
responder. no entanto, prestemos atenção ao fato de que o potencial 
de que ele dispunha não pode ser comparado com aquele que temos 
à disposição hoje. já isso aponta para a grandeza da confiança em deus, 
que encontra as ferramentas e as pessoas adequadas para a realização 
dos Seus salvíficos propósitos. hoje é o tempo de corajosamente acei-
tar o desafio, ainda que ele se relacione com a superação da preguiça 
espiritual, de uma típica acédia do nosso tempo, porque o potencial de 
que hoje dispomos parece ser incomparavelmente maior para sincera-
mente amar a Igreja de Cristo, buscando novos caminhos de serviço às 
pessoas que a constituem.

“Senhor, deus nosso... Congregai-nos de todas as tribos, de todos 
os povos e nações para que glorifiquemos o Vosso nome, lutemos em 
Vossas batalhas e com o coração ardente sirvamos à Vossa Igreja por 
todos os dias da nossa vida, na justiça e na santidade. Por Cristo, Se-
nhor nosso”.

Perguntas:
1. o que é a visão divina em mim? Como deus me envia com essa visão 

ao mundo atual? 
2. onde se encontram os lugares da verdadeira realização da visão di-

vina, e onde se encontra o temor diante do engajamento que exige o 
criativo esforço?

3. Será que temos o potencial para a realização da grandeza da visão da 
Igreja que o Pe. Matulewicz definiu para os seus coirmãos e será que 
isso de fato é real?
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KAzIMIERz PEK MIC
Lublin, Polônia

julho 2022
A vida do beato Jorge Matulewicz:

o poder de Deus na experiência do sofrimento

Bíblia: 2Cor 12,1-10: 

Será preciso gloriar-se? na verdade, não convém. no entanto, passa-
rei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em 
Cristo, que, há quatorze anos, foi arrebatado até ao terceiro céu – se 
com o corpo ou sem o corpo, não sei, deus sabe. Sei que esse homem 
– se com o corpo ou sem o corpo, não sei, deus sabe – foi arrebatado 
ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que homem nenhum é capaz de 
falar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas, quanto a mim mes-
mo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. no entanto, se eu 
quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. 
Mas evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia supe-
rior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. 

E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, 
foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbo-
fetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 
três vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: 
“Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plena-
mente”. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para 
que a força de Cristo habite em mim; e me comprazo nas fraquezas, nos 
insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa 
de Cristo. Pois, quando sou fraco, então sou forte. 
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FonTES:  
Diário espiritual, Oração, 104

Eu Vos dou graças, bondosíssimo Senhor, pelas cruzes. Aqui me 
açoitai, aqui me castigai, somente não me afasteis de Vós e perdoai-me 
a imprudência dos anos da juventude e as culpas da minha vida anti-
ga. Vós sois o deus de grande misericórdia, olhai, pois, com os Vossos 
olhos misericordiosos para mim, indigna criatura, e perdoai-me tudo 
com que contra Vós pequei. Senhor, Vós vedes o meu coração, Vós sa-
beis que Vos amo e desejo amar-Vos cada vez mais. Se perceberdes em 
mim ainda que seja uma única veia que não pulse com o Vosso amor, 
arrancai-a e destruí-a. Senhor, em Vós inteiramente confio, fortalecei 
a minha esperança. Em quem posso mais confiar, sendo um mendigo 
espiritual e nu, se não em Vossa bondade, ó Senhor, se não no coração 
do Vosso amantíssimo Filho, cheio de amor e misericórdia, se não na 
poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria? Senhor, creio em 
tudo que revelastes, naquilo que ensina a santa Igreja católica. Creio 
em tudo que encerra a Bíblia Sagrada e a Tradição dos santos Padres. 
Senhor, Vós vedes o meu coração e sabeis que desde o momento em 
que me tornei sacerdote jamais quis, até na mínima coisa, afastar-me 
da Vossa verdade revelada, da doutrina da Vossa santa Igreja. Apoiado 
pela Vossa graça, estou pronto, como me parece, a entregar a vida por 
toda verdade revelada.

no entanto, também nisso me sinto culpado em muitos casos. Ha-
bui zelum Dei sed non secundum scientiam. Cegado pelo orgulho, ousei 
intrometer-me em assuntos e tarefas que não compreendia, ousei to-
mar a palavra em assuntos que não estudei, que não analisei bem, e por 
isso também errei e talvez possa ter induzido os outros ao erro. Senhor, 
não chameis a juízo o Vosso servo (cf. Sl 143,2), mas compadecei-Vos de 
mim, concedei-me o perdão. olhai para o meu coração contrito e per-
doai todas as minhas culpas, todas as ações imprudentes, toda palavra 
pronunciada sem refletir. Consertai os meus erros e os escândalos que 
eu possa ter dado aos outros.
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REFLExão
Submetei-vos à santificação  

– beato Jorge Matulewicz-Matulaitis.

Rikiuokites ir aukokites! ou seja, “Cerrai fileiras e dedicai-vos” – dis-
se o Beato jorge Matulewicz aos marianos no momento da sua ago-
nia em janeiro de 1927. o verbo lituano “rikiuotis” é empregado para 
dar ordens no exército ou no esporte, para se posicionar numa única 
fileira. Em sentido figurado significa “estai prontos”, “apresentai-vos”. 
o outro verbo, “aukokites”, significa um apelo a oferecer-se ou a de-
dicar-se. Essa recomendação foi direcionada a um só, mas pensando 
em todos. o primeiro verbo aponta para o dinamismo, e o segundo, 
para a ação. no entanto essas palavras só se tornaram compreensíveis 
quando após a morte do Beato jorge foram descobertas as suas notas 
intituladas Reflexões – Iluminações – Inspirações – Decisões, que em 
1953 foram publicadas com o título Diário espiritual. Chama a atenção 
a versão latina de jo 17,19 registrada nas notas, que traduzida significa: 
“Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados 
na verdade”. Trata-se de palavras de jesus Cristo da Última Ceia. À luz 
dessas palavras, “cerrar fileiras e dedicar-se” não significa apenas um 
apelo à mobilização das possibilidades humanas, à prontidão e à ação, 
mas também um apelo para submeter-se à santificação. Portanto toda 
a esperança se encontra na oração de jesus. Ela consolida o pensamento 
pascal sobre a vida. Ela é a promessa que a permanência no nome do 
Senhor conduz à vida eterna, à luz e à liberdade. o pecado e as suas 
consequências não determinam para sempre a história da pessoa indi-
vidual e da comunidade. 

o Beato jorge estimulava primeiramente a si mesmo: “dize então 
a ti mesmo se queres ser um bom religioso ou não. Ingressa corajosa-
mente no caminho que deus te aponta e somente então preocupa-te 
com a forma de evitar as dificuldades ou de superá-las” (d. 15). da mes-
ma forma registrou em outro lugar: “Acontece com frequência que pela 
glória de deus preocupamo-nos demasiadamente com as dificuldades 
que realmente existem, ou mesmo com aquelas que podem aparecer 
no futuro. Preocupamo-nos porque nos faltam os meios necessários. 
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Começamos então a pensar na forma de afastar essas dificuldades e em 
como obter os meios necessários” (d 14). 

o Beato de Mariampol escreveu essas palavras um ano após ter pro-
fessado os primeiros votos em agosto de 1909. Ele já havia passado por 
muitas dificuldades. nascido como o oitavo filho numa família aldeã 
não abastada, perdeu o pai com a idade de três anos, e sua mãe faleceu 
quando ele tinha dez anos. A isso se adicionou a doença dos ossos, que 
com diversa intensidade perdurou durante a vida toda. Em tal estado 
tinha que caminhar mais de 5 quilômetros até o ginásio em Mariampol, 
na Lituânia. 

A posterior partida para o seminário em Kielce esteve relacionada 
com a mudança do sobrenome de Matulaitis para Matulewicz. dois 
anos depois as autoridades da Rússia imperial fecharam essa institui-
ção. ordenado finalmente em São Petersburgo, por motivos de saúde, 
pouco pôde trabalhar na pastoral. nos anos seguintes, o tratamento de 
saúde esteve ligado com a viagem para estudar em Friburgo, na Suíça, 
mas com nome e sobrenome mudados. E não terminaram nisso as ad-
versidades. houve outras quando foi superior geral, quando foi bispo 
e visitador apostólico. Aos 38 anos de idade professou os votos numa 
congregação em que havia restado somente um mariano.

no entanto a oração de jesus no Cenáculo estimulava o Beato jorge 
à oração pessoal: “Fazei com que eu renuncie cada vez mais a mim mes-
mo e Vos ame cada vez mais. ó jesus, eu Vos amo e desejo amar-Vos. 
Concedei-me a graça de eu Vos amar cada vez mais. ó jesus, conce-
dei-me a coragem e a fortaleza, para que pela elevação do Vosso nome 
e pelo bem da Vossa Igreja eu não ceda diante de quaisquer dificuldades, 
obstáculos, nem caia no desalento; para que caminhe corajosamente, 
para que intervenha em qualquer lugar onde se possa trabalhar e sofrer 
por Vós” (d 41). naquele tempo ele se sentia estimulado à oração so-
bretudo pela palavra de deus, apesar de apreciar a leitura dos livros de 
muitos mestres: “Permiti, Senhor, que hoje, quando se intensifica a ou-
sadia dos inimigos do Vosso santo nome, quando se multiplicam todos 
os tipos de dificuldades, adversidades, ciladas e armadilhas, se fortaleça 
e intensifique ao mesmo tempo o nosso zelo, a coragem, o engenho, a 
sabedoria, a coragem e a perseverança. o nosso lema deve ser: ‘Tudo 
posso naquele que me dá força’ (Fl 4,13)” (d 18).
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A oração do Beato jorge envolvia as questões pessoais, mas também 
toda a Igreja, e dentro dela a comunidade mariana, à qual ele incansa-
velmente convidava sobretudo os padres. Trata-se de uma prova de que 
a Páscoa de Cristo capacita ao pensamento e à ação comunitária: “o 
que desejava Cristo? Fundar o Reino de deus na terra, isto é, a nossa 
santa Igreja. Por qual caminho se dirigia a isso? Pelo caminho da total 
abnegação, das dificuldades, da pobreza, da humilhação, da persegui-
ção, do sofrimento. E trilhou esse caminho enquanto não inclinou a Sua 
cabeça, pregado à cruz. o que resulta disso? A obrigação para cada um 
de nós de, tendo voluntária e inteiramente renunciado a si mesmo, sem 
restrições entregar-se e sacrificar-se pela Igreja” (d 2). A contemplação 
da cruz de Cristo faz com que as dificuldades pessoais não se transfor-
mem em desesperadoras: “Sinto quase a mesma coisa quando aperto 
ao coração e ao peito a Vossa santa cruz. Graças Vos dou, Senhor, por 
tudo. deus, meu deus, como Vos amo e desejo amar-vos! Permiti que 
eu possa trabalhar e sofrer por Vós, pela Vossa santa Igreja e pelo seu 
chefe visível – o Santo Padre” (d. 42).

A oração de jesus Cristo no Cenáculo distingue-se pelo fato de que, 
na perspectiva da ameaça da vida e da morte, primeiramente Ele agra-
dece pela situação em que se encontra. Parece que esse Espírito de 
Cristo fazia com que o Beato jorge não pensasse em grandes planos 
e obras, mas que se concentrasse em coisas pequenas de forma grande: 
“Sejam-Vos dadas, meu deus, a glória e a ação de graças. Sejam dadas 
glória e ação de graças a jesus Cristo, que nos ensina a carregar toda 
cruz. Graças dou igualmente à Santíssima Virgem, Intercessora e Auxi-
liadora de todos os oprimidos. Quantas vezes se apossou diante de mim 
o desalento diante dos vários tipos de obstáculos que se apresentavam! 
Era como se alguém tivesse cortado as minhas pernas, seguir adiante 
parecia ultrapassar as minhas forças. Mas Vós, Senhor, continuamen-
te me fortalecíeis. Quando me envolveram as trevas, Vós, a exemplo 
de Vosso Filho jesus Cristo, me iluminastes o caminho como a me-
lhor das estrelas. Vós me revigoráveis incessantemente e consoláveis 
com grandes graças. Meu deus, com que então eu, miserável, poderei 
retribuir-Vos pelo que por mim fizestes e me concedestes? Tomarei a 
cruz de Vosso Filho, que Ele se dignou bondosamente me impor, e vou 
carregá-la. ó jesus, permiti que eu me entregue à Vossa Igreja e à sal-
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vação das almas, pelo Vosso sangue resgatadas, para que Convosco 
conviva, Convosco trabalhe, Convosco sofra e – como confio – jun-
tamente Convosco morra e reine” (cf. 2Cor 7,3; Rm 8,17) (d. 81); “Eu 
Vos ofereço, Senhor deus, todos os meus trabalhos, as dificuldades, 
as preocupações, os dissabores, os pesos, as cruzes. Concedei, ó deus, 
que por Vós e pela Vossa Igreja eu possa mais ainda trabalhar, esforçar-
me e sofrer. Concedei que eu me consuma como uma vela sobre o altar, 
do calor do trabalho e do fogo do amor para Convosco e a Vossa Santa 
Igreja” (d 95). 

A permanência do Beato jorge em oração permitia perceber as obras 
que deus realizou nele como pecador: “durante esse tempo, permitis-
tes que me atingissem muitas cruzes, mas ao mesmo tempo também 
me concedestes graças numerosas e especiais. Sede por isso mil vezes 
louvado [...]. Senhor, como sois doce! Quem poderia expressar isso? Se 
assim consolais e Vos dignais visitar um indigno pecador, o que deve ter 
acontecido com os Vossos verdadeiros servos, com os santos? Senhor, 
não me rejeiteis, tende compaixão de mim. Fazei com que eu me en-
contre no número dos Vossos servos” (d 102). 

A contemplação das obras de deus, e não apenas dos próprios insu-
cessos, faz com que aumente a coragem diante dos desafios e com que 
se dissipe o espírito do ceticismo e do recuo: “Qual é a melhor tática na 
busca desse objetivo [da entrega a Cristo e à Igreja]? Parece-me que não 
tanto a tática defensiva, mas antes a tática ofensiva, agressiva, conquis-
tadora” (d 3). 

nas 53 notas do Beato jorge pode-se perceber como a boa oração 
permite olhar para nós mesmos em grande sinceridade e verdade, es-
pecialmente em relação aos outros: “no entanto, também nisso me 
sinto culpado em muitos casos. Tive o zelo de deus, mas não um zelo 
esclarecido (Cf. Rm 10,2). Cegado pelo orgulho, ousei intrometer-me 
em assuntos e tarefas que não compreendia, ousei tomar a palavra em 
assuntos que não estudei, que não analisei bem, e por isso também errei 
e talvez possa ter induzido os outros ao erro” (d 104). 

Vale a pena também observar como no superior iniciante ia nascen-
do a ideia de cumprir o seu papel na comunidade. o conselho que ele 
encontrou para si pode também ser útil ao subalterno: “Quando eu via 
os erros e os defeitos dos subalternos, durante a leitura espiritual – ex-
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plicando as constituições – eu procurava muitas vezes falar disso ou da 
virtude contrária, julgando que aqueles que estavam errados cairiam 
em si e se corrigiriam. Raramente eu tinha coragem de falar sobre isso 
de forma nítida e clara a quem estava errado. Tratava-se, no entanto, de 
uma falsa gentileza e delicadeza. Convenci-me de que alguns subalter-
nos não compreendem aquilo que se diz a respeito deles; para que apli-
quem isso a si, é preciso apontar os seus erros diretamente, e somente 
então eles os perceberão. Faço o propósito, portanto, de combater essa 
minha imprudente delicadeza e cortesia, ou antes – a rigor – o meu 
amor-próprio, o temor, o receio, e apontar de forma direta e clara os 
defeitos e as fraquezas de cada um, para que possa emendar-se. no 
entanto vou fazer isso da forma cortês e delicada, não diante de todos, 
mas em separado” (d 96).

Espírito divino, santificai-me!
Espírito divino, santificai-nos! 

Perguntas:
1. Que sentimentos, vivências ou pensamentos provocaram em mim 

os conteúdos em que o Beato jorge fala dos seus sofrimentos e da 
sua aceitação na fé?

2. Qual é a minha abordagem do sofrimento: primeiramente do meu, 
pessoal, e depois, do sofrimento encontrado na vida dos outros, es-
pecialmente dos coirmãos?

3. Como avalio a minha capacidade de sacrificar-me pelos outros? 
Como vejo a capacidade dos meus coirmãos de se sacrificarem pelos 
outros a serviço da Igreja? Será que percebo essa ligação entre o sa-
crif ício e a união, ao que convoca o Beato: “Cerrai fileiras e dedicai-
vos”?
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KRzySzToF zIAjA MIC
Lublin, Polônia 

Agosto 2022
Harbin – as marcas dos marianos na Ásia (1928-1948)

Da fé, pela morte, com a esperança  
de abençoados frutos no futuro1

Bíblia: Da Carta aos Hebreus 11,8-19

Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para 
uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para 
onde iria.

Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em 
tendas, com Isaac e jacó, os coerdeiros da mesma promessa. Pois espe-
rava a cidade de sólidos alicerces que tem deus mesmo por arquiteto 
e construtor.

Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da 
idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou 
fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado 
pela morte, nasceu a multidão “comparável às estrelas do céu e inume-
rável como os grãos de areia na praia do mar”. 

Todos estes morreram firmes na fé. não chegaram a desfrutar a re-
alização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe e se de- 
clararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. os que 
assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem 

1 na redação do texto utilizamo-nos de:  M. Wojciechowski MIC, Marianie w harbinie. 
In: j. Bukowicz MIC; T. Górski MIC (red.), Marianie 1673-1973, Roma, 1975, pp. 244-268; 
j. Kosmowski MIC, Mariańska misja obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w harbinie (1928-
1948). In: Studia Marianorum, t. 13, Warszawa, 2011; j. Szymański, opieka duszpasterska nad 
Polakami w harbinie. Studia Polonijne, t. 38, Lublin, 2017, pp. 37-59. 
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referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para 
lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. 
Por isto, deus não se envergonha deles, pois até preparou uma cidade 
para eles.

Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac em sacrif ício; ele, o de-
positário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido 
dito: “É em Isaac que terá começo a tua descendência”. Ele estava con-
vencido de que deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim 
recuperou o filho – o que era uma prefiguração [da morte e da ressur-
reição de Cristo]. 

Da Carta aos Romanos 1,16-17;4,18-25 

Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é a força salvadora 
de deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também 
para o grego. nele se revela a justiça de deus, que vem pela fé e conduz 
à fé, como está escrito: “o justo viverá pela fé”.   

Esperando contra toda esperança, ele formou-se na fé e, assim, tor-
nou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: “Assim será tua 
posteridade”. não fraquejou na fé, à vista do seu f ísico desvigorado por 
sua idade, quase centenária, ou considerando o útero de Sara já inca-
paz de conceber. diante da promessa divina, não vacilou por falta de 
fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a deus: estava plenamente 
convencido de que deus tem poder para cumprir o que prometeu. 
Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele.

Afirmando que “foi levada em conta para ele”, a Escritura visa não só 
a Abraão, mas também a nós: a fé será levada em conta como justiça 
para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a jesus, nosso 
Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nos-
sa justificação. 
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douTRInA dA IGREjA  
Da Encíclica Lumen Fidei do Santo Padre Papa Francisco  

(nn. 8-10) 

Abraão, nosso pai na fé
8. A fé desvenda-nos o caminho e acompanha os nossos passos na 

história. Por isso, se quisermos compreender o que é a fé, temos de ex-
planar o seu percurso, o caminho dos homens crentes, com os primei-
ros testemunhos já no Antigo Testamento. um posto singular ocupa 
Abraão, nosso pai na fé. na sua vida, acontece um fato impressionante: 
deus dirige-lhe a Palavra, revela-se como um deus que fala e o chama 
por nome. A fé está ligada à escuta. Abraão não vê deus, mas ouve a 
Sua voz. deste modo, a fé assume um caráter pessoal: o Senhor não é 
o deus de um lugar, nem mesmo o deus vinculado a um tempo sagra-
do específico, mas o deus de uma pessoa, concretamente o deus de 
Abraão, Isaac e jacó, capaz de entrar em contato com o homem e esta-
belecer com ele uma aliança. A fé é a resposta a uma Palavra que inter-
pela pessoalmente, a um Tu que nos chama por nome.

9. Esta Palavra comunica a Abraão uma chamada e uma promessa. 
Contém, antes de tudo, uma chamada a sair da própria terra, convi-
te a  abrir-se a uma vida nova, início de um êxodo que o encaminha 
para um futuro inesperado. A perspectiva, que a fé vai proporcionar 
a Abraão, estará sempre ligada com este passo em frente que ele deve 
realizar: a fé “vê” na medida em que caminha, em que entra no espaço 
aberto pela Palavra de deus. Mas tal Palavra contém ainda uma pro-
messa: a tua descendência será numerosa, serás pai de um grande povo 
(cf. Gn 13, 16; 15, 5; 22, 17). É verdade que a fé de Abraão, enquanto 
resposta a uma Palavra que a precede, será sempre um ato de memória; 
contudo esta memória não o fixa no passado, porque, sendo memória 
de uma promessa, se torna capaz de abrir ao futuro, de iluminar os pas-
sos ao longo do caminho. Assim se vê como a fé, enquanto memória do 
futuro, está intimamente ligada com a esperança.

10. A Abraão pede-se para se confiar a esta Palavra. A fé compreen-
de que a palavra – uma realidade aparentemente efêmera e passageira 
–, quando é pronunciada pelo deus fiel, torna-se no que de mais se-
guro e inabalável possa haver, possibilitando a continuidade do nosso 
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caminho no tempo. A fé acolhe esta Palavra como rocha segura, so-
bre a qual se pode construir com alicerces firmes. Por isso, na Bíblia 
hebraica, a fé é indicada pela palavra ‘emûnah, que deriva do verbo 
‘amàn, cuja raiz significa “sustentar”. o termo ‘emûnah tanto pode sig-
nificar a fidelidade de deus como a fé do homem. o homem fiel recebe 
a sua força do confiar-se nas mãos do deus fiel. jogando com dois 
significados da palavra – presentes tanto no termo grego pistós como 
no correspondente latino fidelis –, São Cirilo de jerusalém exaltará a 
dignidade do cristão, que recebe o mesmo nome de deus: ambos são 
chamados “fiéis”. E Santo Agostinho explica-o assim: “o homem fiel é 
aquele que crê no deus que promete; o deus fiel é aquele que concede 
o que prometeu ao homem”.

REFLExão
O contexto da fé de Abraão no decorrer  

da missão dos marianos em Harbin

A vocação de Abraão e a sua história foram amplamente apresen-
tadas pelo autor inspirado no Livro do Gênesis. A esse respeito fala 
também S. Paulo na Carta aos Hebreus e na Carta aos Romanos. Vou 
abordar isso de forma provocativa: será que precisamos mais uma vez 
debruçar-nos sobre textos conhecidos do Livro Sagrado, talvez um 
pouco batidos? ou talvez sejamos antes levados a pensar: essas frases 
bíblicas não introduzirão nada de novo na minha vida cristã, religiosa 
e sacerdotal? nós conhecemos bem esses textos. E ainda: será que eles 
ainda possuem alguns condicionamentos para nós – que vivemos na 
passagem do século xx para o século xxI? Será que queremos ser pes-
soas de fé, buscando uma “nova terra”, desejando uma nova e numerosa 
descendência, proveniente do dom da bênção divina? o que e a quem 
procuramos? ou talvez pensemos: “vamos dar um jeito”, “nada mais se 
pode fazer”, “por que se esforçar”?... ou talvez de outra forma: dese-
jamos somente uma existência confortável e um rápido sucesso? Tal-
vez estejamos buscando apenas a nós mesmos, e percebemos no ou-
tro somente um adversário e uma ameaça? Será que que ainda temos 
a vontade, como Comunidade, de peregrinar pela terra incendiada pelo 
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sol e enxugar da testa o “abençoado suor” do esforço, do cansaço, e de 
suportar pelo Reino de deus os desconfortos terrenos? nessa aglo-
meração de indagações, lembremo-nos antes do que nos ensina jesus: 
“E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim” (Mt 
10,38); “não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem 
destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para 
vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os 
ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração” (Mt 6,19-21). 

“A Sagrada Escritura é a palavra de deus enquanto foi escrita por 
inspiração do Espírito Santo; a sagrada Tradição, por sua vez, transmite 
integralmente aos sucessores dos Apóstolos a palavra de deus confiada 
por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos, para que eles, 
com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difun-
dam fielmente na sua pregação” (Dei Verbum, n. 9). Muitos podem não 
concordar comigo, no entanto, com a teimosia de um maníaco afirmo 
que na abordagem de toda a história da nossa Congregação, bem como 
da instituição da missão mariana em harbin (1928-1948) os textos so-
bre a vocação de Abraão possuem uma mensagem fundamental, profé-
tica e pascal. A história rapidamente tem feito essa avaliação. 

A convocação por deus à Mandchúria, no início do século passa-
do, de um pequeno grupo de marianos para realizar a Missão oriental, 
de notável caráter ecumênico, possui um significado notável, sem pre-
cedentes. Ela abriu uma nova página no “livro” já bastante volumoso 
e rico dos acontecimentos da Congregação. uma coisa é certa: aos ma-
rianos que assumiram esse desafio, fez companhia o espírito da fé e do 
zelo apostólico na busca de pessoas para Cristo e para a Igreja. 

o atual sucessor de S. Pedro, o papa Francisco, sugere-nos: “Se 
quisermos compreender o que é a fé, devemos contar a sua história, 
o caminho das pessoas crentes, a respeito do qual em primeiro pla-
no testemunha o Antigo Testamento”. o pai do nosso caminho de fé 
– o carismático Patriarca do “Antigo Testamento”, o Profeta que falou 
por inspiração do Espírito de deus é Santo Estanislau de jesus e Maria 
Papczyński – o fundador da ordem dos Marianos. É ele que se encon-
tra na dianteira dos religiosos brancos, que até o Pe. Vicente Sękowski – 
o único mariano branco que após a dissolução da ordem permaneceu 
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no convento de Mariampol, foram os portadores e os porta-vozes da fé, 
os criadores da tradição mariana que difundiam o culto da Imaculada, 
que rezavam pelos falecidos e que promoviam a ação pastoral. 

Abraão fica espantado com o chamado divino. uma surpresa se-
melhante para a ordem que renascia e que formava as suas fileiras foi 
o convite para trabalhar na China.

Abraão foi convocado a emigrar (cf. Gn 12-22). Era o incessante sai!, 
que se realiza em níveis diversos, cada vez mais profundos. Sai de tua 
terra! Ele teve de partir da sua terra tendo uma única orientação: “para 
a terra que eu vou te mostrar” (Gn 12,1). Até então era a família de 
Abraão que decidia o roteiro da viagem e o lugar do estabelecimento – 
agora é Alguém outro que assume a direção. Abraão “partiu, sem saber 
para onde iria” (hb 11,7), via diante de si apenas os próximos metros 
do caminho percorrido – sentia que somente deus conhecia o destino. 
Sabia também que nunca mais voltaria, que morreria na terra desco-
nhecida, vivendo como emigrante em meio a um povo estranho. Sem-
pre como estranho, nunca como “seu”..., tendo-se declarado estrangeiro 
e peregrino na terra que habitava (cf. hb 11,13). Abraão permite que 
deus radicalmente o “desenraize” de tudo que alguém tem como caro 
e próximo, até de uma nítida visão do futuro. 

Sai da lógica da mente – diz deus a Abraão! “olha para o céu e conta 
as estrelas, se fores capaz! [...] Assim será tua descendência” (Gn 15,5). 
Essas palavras foram ouvidas por um homem sem filhos, que tinha 75 
anos quando saiu de harã... Parece que deus havia esquecido as leis da 
fisiologia: o velho Abraão, a velha Sara. Eles nunca poderiam ter um fi-
lho! Mas não, Ele não esqueceu, Ele simplesmente é capaz de suspender 
as leis que instituiu para apresentar ao ser humano a verdade de que 
“para deus nada é impossível” (Lc 1,37). 

“A teus descendentes darei esta terra”... (Gn 15,18). de fato, pode-
se dar um trecho de mato ou de deserto para alguém se estabelecer, 
mas como se pode prometer uma terra habitada por muitos povos va-
lorosos?! E o que vai acontecer com aqueles que ali já residem? Como 
acreditar numa promessa que parece ser impossível?! um filho a um 
indivíduo idoso, uma terra já habitada para os seus descendentes – será 
isso uma promessa, ou antes uma estranha brincadeira?
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Abraão acreditou e essa sua disposição foi levada em conta como 
justiça para ele. Sai da lógica da mente e do coração! “Toma teu filho 
único, Isaac, a quem tanto amas” (Gn 22,1). o coração do pai deve ter 
estremecido de dor, mas a ordem divina devia ser para ele uma pro-
vação de fé não menos dolorosa para ele. não, não era porque deus 
estava exigindo a morte do filho. na cultura local isso era algo total-
mente compreensível, matar filhos em sacrif ício era uma prática pre-
sente em diversas religiões daquele ambiente. Por isso, o problema hoje 
levantado de um “deus cruel” com certeza não existiu para Abraão: ele 
devia fazer o mesmo que faziam os seus vizinhos. A dificuldade resi-
dia em algo diferente: deus parecia estar negando a si mesmo. havia 
prometido, afinal, que de Isaac nasceria a inumerável descendência de 
Abraão, e agora aquele Isaac devia sofrer a morte! no entanto, Abraão 
demonstra aqui uma fé simplesmente insana: cumpre fielmente todas 
as ordens. o livro do Gênesis nem tenta entrar em seus pensamentos; 
fará isso séculos depois o autor da Carta aos Hebreus, fornecendo pos-
sivelmente a única interpretação possível dessa incomum confiança: 
“Ele estava convencido de que deus tem poder até de ressuscitar os 
mortos” (hb 11,19). “deus não mente: se afirma que Isaac será o pai 
de uma descendência, isso vai acontecer, mesmo que eu o ofereça em 
sacrif ício!”. Assim se cumpriu a “peregrinação espiritual” de Abraão, 
o caminho purificador para as culminâncias da fé.

harbin devia o seu começo à construção da Ferrovia Transiberiana 
russa, cuja construção foi iniciada em 1908. Por força de acordos espe-
ciais, a cidade era administrada pelos russos e apresentava um caráter 
eminentemente russo. Após a Revolução, tornou-se o maior centro de 
emigração russa, que era, na sua maioria, a elite da Rússia pré-revolu-
cionária. A chamada “emigração branca” fixou residência num velho 
bairro russo de harbin conhecido como “fortaleza dos russos brancos”. 
Em harbin estabelecia-se em massa certo elemento radical: conde-
nados a trabalhos forçados, fugitivos da Sibéria (inclusive poloneses) 
e  das desativadas prisões imperiais, sobreviventes de exércitos inter-
vencionistas. Mas com o tempo, após a consolidação do comunismo, 
vinham à cidade em grande número cidadãos soviéticos de convicções 
comunistas. A sociedade de harbin no período das missões marianas 
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era um cadinho de nacionalidades, raças, religiões, seitas as mais varia-
das, de profissões religiosas e orientações políticas – com frequência 
conflitantes quanto ao aspecto religioso, político e nacional. Entre esses 
grupos, ocupava o primeiro lugar a religião ortodoxa, que contava nos 
anos vinte cerca de 100 mil fiéis. À Igreja católica pertenciam cerca de 
4 mil almas (sem contar a paróquia chinesa, que levava uma vida in-
teiramente distinta). os católicos possuíam dois santuários paroquiais, 
um seminário menor e duas capelas – a do seminário e a  da escola, 
bem como duas escolas médias dirigidas pelas irmãs franciscanas e 
ursulinas. Após a instituição da missão bizantino-eslava, essas escolas 
passariam à jurisdição do seu ordinário e na obra dessa missão empre-
enderiam uma estreita colaboração com os marianos.

Em harbin as relações entre os russos e os poloneses eram impreg-
nadas de hostilidade e não havia tentativas de melhorá-las – pelo con-
trário, de propósito era mantido o isolamento entre essas coletividades. 
Para os russos, um católico era um polonês, enquanto que o conceito 
ortodoxo significava russo. A passagem para o catolicismo era conside-
rada pelos russos como uma infâmia, traição da igreja e da pátria.

A situação religiosa entre os russos tornou-se objeto do interesse 
da Pontif ícia Comissão Pro Russia, que atuava sob o patrocínio do 
papa Pio xI, o qual estava empenhado na aproximação com os orto-
doxos e com a sua conquista para o catolicismo. Por exemplo, uma 
das tarefas que com ênfase ele recomendava que fosse cumprida pelo 
clero era “proporcionar a ajuda espiritual e material às pessoas pobres 
da Europa oriental”. Informado da situação em harbin, Pio xI reco-
mendou à Comissão Pro Russia que instituísse canonicamente o or-
dinariato de harbin para os russos – o que ocorreu no dia 20 de maio 
de 1928. Para sede do ordinariato foi designada a cidade de harbin, e 
nela, a capela de S. Valdemiro, que a partir daquele momento foi ele-
vada à categoria de igreja paroquial. A autoridade sobre os católicos 
do rito oriental era exercida pelo Pe. Gerardo Piotrowski, Adminis-
trador Apostólico para os católicos de toda a Sibéria. Piotrowski não 
era apreciado pelos russos, era considerado como um clássico parti-
dário da latinidade, polonizador que desprezava a Igreja ortodoxa, o 
que confirmava as piores suposições dos russos e privava a missão de 
quaisquer possibilidades de um trabalho positivo e proveitoso entre 
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eles. Inicialmente, desconhecendo a situação, A Santa Sé apoiou a 
atividade de Piotrowski.

Para o cargo de ordinário do rito bizantino-eslavo foi convocado 
em 1928 o Pe. Fabiano Abrantowicz – mariano do convento de druia. 
o Padre Fabiano era bielorrusso. Conhecia bem a Igreja ortodoxa e os 
russos em razão de contatos diretos. no entanto, o seu ardente dese-
jo era permanecer na Belarus e trabalhar em druia, entre os compa-
triotas. A partir do momento da sua partida da Europa, ele se tornou 
um “emigrante de deus”. Ao se decidir pela missão em harbin, Abran-
towicz permitiu a deus ser “desenraizado” de todos os seus propósitos 
e anseios até então acalentados.

Pio xI enfatizava que o objetivo da missão que surgia não era con-
verter os ortodoxos, mas dar a eles a possibilidade de um contato com 
o autêntico catolicismo, para que o conhecessem e avaliassem o seu 
valor, porque somente dessa forma seria possível quebrar o muro dos 
preconceitos construído durante o governo dos tzares. o Pe. Abran-
towicz aceitou integralmente tal linha de procedimento. Ele compreen-
dia que as dificuldades residiam geralmente na base da nacionalidade, 
da cultura e dos complicados preconceitos históricos. Em seus pontos 
de vista ele era radical, achava que não se podia falar aos ortodoxos da 
conversão deles, da sua volta à verdadeira fé e da renúncia aos erros, 
porque isso os ofendia e afastava as pessoas que não compreendiam as 
pequenas diferenças teológicas. Tratava-se de uma novidade ecumê-
nica, absolutamente rejeitada pela grande maioria do clero. naquele 
tempo os religiosos católicos tratavam o rito ortodoxo como heréti-
co, e o bizantino-eslavo eles de alguma forma procuravam tolerar. Esse 
problema era antigo e muito sério. 

A missão mariana em harbin funcionou de 1928 a 1948. desde o iní-
cio ela trazia em si as profundas marcas da postura do bíblico Abraão: 
do caminho de fé por ele percorrido, de um profundo diálogo com deus, 
de uma nova terra... deus era o idealizador de tudo. já após a transpo-
sição da fronteira com a China (apesar de o Pe. Abantowicz possuir os 
necessários documentos a ele enviados pela Santa Sé), começaram a 
surgir os problemas. Ele se defrontou com uma enorme desconfiança 
e com dificuldades. nenhuma ordem queria conceder-lhe hospedagem 
e pernoite. Somente após a intervenção da Santa Sé os jesuítas permi-
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tiram que por um breve período de tempo ele se detivesse em Shangai. 
Após chegar a Pequim, foi imediatamente detido pelos chineses. Foi 
acusado de espionagem. Quando foi posto em liberdade, vivenciou o 
drama da rejeição e da incompreensão. Experimentou em seu interior 
a purificação, o despojamento – realizou-se nele o mistério pascal de 
Cristo, que no final devia terminar no definitivo sacrif ício da vida. 

na correspondência daquele período do Pe. Fabiano transparece 
uma sombra de pessimismo quanto aos efeitos e ao sentido da conti-
nuidade do trabalho. Ao cardeal Sincero ele escrevia que aquela missão 
não devia ser iniciada, porque “permaneceram aqui somente as cinzas 
do grande incêndio que irrompeu há três anos, mas, visto que o decre-
to da instituição do ordinariato oriental foi oficialmente proclamado, 
já não existe a possibilidade de voltar atrás”. Como única saída, o Pe. 
Fabiano via a possibilidade do trabalho planejado a longo prazo, cujo 
objetivo não seria a conversão, mas a aproximação e a cicatrização das 
feridas entre os cristãos separados e desavindos.

no decorrer dos vintes anos de existência da missão em harbin, gra-
ças a padres e irmãos da Congregação dos Marianos, bem como a ou-
tras pessoas envolvidas nessa obra, cabe a ela um profundo reconheci-
mento e respeito. Porque, apesar dos problemas e das dificuldades que 
se acumulavam, das crises que se intensificavam, eles procuraram rea-
lizar fielmente o caminho da fé e da vocação mariana, bem como, pelo 
ministério cumprido, representar dignamente a Congregação naquela 
realidade. Após a partida do pe. Fabiano da harbin a Roma em 1939, as-
sumiu as tarefas dele o Pe. André Cikoto. no dia 20 de outubro de 1939 
ele foi nomeado eparca para os russos do rito bizantino-eslavo e para 
todos os católicos do rito oriental e recebeu a dignidade de arquiman-
drita. Ele chegou a harbin no dia 11 de dezembro daquele mesmo ano. 
Trabalharam ali também com ele: o Pe. josé hermanowicz, o Pe. Tomás 
Podziawo, o Ir. Antônio Aniśkiewicz, o Pe. Ladislau Mazonas, o Ir. Bro-
nislau Ivanauskas, o Ir. Antônio zaremba, o Ir. Estanislau Bohowicz e o 
Pe. Cosme najłowicz. 

Analisando superficialmente os vinte anos da missão mariana em 
harbin, é preciso enfatizar profundamente o valor humano e religioso
-espiritual (ecumênico) dessa atividade. Esse ministério dos marianos 
teve um caráter atípico. não se realizou ali em sentido estrito o traba-
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lho paroquial, visto que não havia paroquianos, se não forem levadas 
em conta as cento e poucas pessoas (juntamente com os alunos) per-
tencentes ao núcleo de S. nicolau. não foi realizado ali também um 
trabalho tipicamente missionário, visto que se evitava o proselitismo. 
Sob a assistência espiritual dos marianos encontravam-se três institui-
ções de ensino: o Liceu S. nicolau, o Colégio das ursulinas e o Ginásio 
das Franciscanas. Em cada uma dessas instituições encontrava-se uma 
capela pública do rito oriental, acessível não apenas aos jovens que es-
tudavam e aos católicos do rito oriental, mas a todos os interessados. 
Era também promovida a ação caritativa e a assistência aos órfãos.

Tinha um caráter excepcional o Liceu S. nicolau, que no final do 
funcionamento da missão em harbin era em princípio a única obra 
pela qual os marianos ali haviam permanecido. Se no início da sua 
atividade (que se iniciou por um orfanato, depois transformado em 
internato) esse posto não era tratado seriamente, no final dos anos 
trinta do século passado era motivo de orgulho fazer parte dos adep-
tos dessa escola. Até os comunistas expressavam-se de forma lisonjeira 
a respeito dos métodos ali adotados e dos pedagogos. A escola estava 
progredindo, mas a sua existência foi ameaçada em 1937. o fascistoide 
Estado mandchuriano iniciou uma luta com o sistema escolar privado. 
no entanto as autoridades civis estavam convencidas de que as esco-
las dos marianos, das ursulinas e das franciscanas funcionavam com 
base em direito pontif ício e por isso não foram fechadas. Foram alunos 
dessa escola dois futuros marianos: o Pe. Apolo Katkoff e o Pe. Glem 
Briancianinoff.

Para se opor à propaganda ortodoxa e para um melhor esclareci-
mento da doutrina católica o Pe. Abrantowicz começou a publicar o pe-
riódico oriental-católico Katolitcheskiy Vestnik [Mensageiro Católico] 
como órgão oficial do ordinariato Russo Bizantino-Eslavo na China. 
Além do periódico acima, a missão mariana em harbin promovia ou-
tras publicações: almanaques, brochuras e livros, que lançavam muita 
luz sobre as obscuras questões religiosas. Inicialmente lidas a contra-
gosto e consideradas pelos ortodoxos como propaganda, com o correr 
do tempo essas publicações adquiriram um significado e um reconhe-
cimento cada vez maior. Serviam à causa da reconciliação e do ecume-
nismo. 
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no final de dezembro de 1934 foi instituída em harbin uma casa re-
ligiosa, e em 1937 foi aberto um noviciado para candidatos à Congrega-
ção. Em 1941 a missão comprou uma propriedade de 5 hectares situada 
35 quilômetros ao sul de harbin. Lá foi construída uma casa residencial 
com alguns anexos. A propriedade era utilizada para a produção de 
legumes, a criação de gado e a fruticultura.

Em 1948, a situação religiosa em harbin sofreu uma drástica dete-
rioração. na solenidade da Imaculada Conceição da SVM daquele ano 
a missão em harbin foi fechada. os padres foram detidos pelos comu-
nistas chineses, entregues aos soviéticos e enviados à Sibéria.  

Será que a missão mariana em harbin teve um sentido, visto que 
funcionou apenas por 20 anos e de repente foi encerrada? hoje em dia 
as pessoas pensam no rápido sucesso e em grandes realizações. Mas 
a  Igreja absolutamente não precisa entrar em tal lógica. A lógica da 
Igreja é o Evangelho: “... porquanto ele é o poder de deus para a salva-
ção de todos os que creem...”. de certa forma a Igreja e, por consequên-
cia, também a nossa Congregação deve, segundo deus, afastar-se da ló-
gica do cálculo e do proveito imediato! Por quê? Para trilhar o caminho 
de fé de Abraão, permanecer no espírito profético do Padre Fundador 
e do Padre Renovador. Para prestar atenção à história dos heróis maria-
nos, que do mistério da cruz e da ressurreição de Cristo hauriam forças 
inesgotáveis e, esperando contra toda esperança, tinham a esperança 
dos abençoados frutos do seu trabalho. Eles eram como o Abraão do 
Antigo Testamento – sentiam que o trabalho da sua semeadura, em-
bora não produzisse em sua totalidade os frutos durante a vida deles, 
era uma semente para a futura história da Congregação dos Marianos. 
Vale a pena neste ponto chamar a atenção para o futuro interesse dos 
marianos pelo trabalho no oriente no rito bizantino-eslavo. nos anos 
1968-2007, em Kostomloty, nas margens do Bug, no rito bizantino-es-
lavo trabalhou o Pe. Romão Piętka.

Com o tempo a história mostrou que o trabalho relacionado com 
o rito oriental surgiu em condições tão dif íceis, e com resultados ini-
ciais tão parcos foi envolvendo espaços cada vez maiores e cada vez 
mais pessoas. As testemunhas da missão enfatizam “a santidade, o he-
roísmo e a intransigência” do Pe. Fabiano Abrantowicz, morto na pri-
são em Butyrki no dia 2 de janeiro de 1946; do Pe. Tadeu Podziawo, 
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enviado a trabalhos forçados, e do Pe. André Cikoto, morto nos cam-
pos de concentração siberianos em 1952. As testemunhas enfatizam 
também o “caráter excepcional e incomum” dos demais membros da 
missão mariana. na vida deles, cumpriram-se literalmente as palavras 
dirigidas por jesus a Pedro: “Quando eras jovem, tu mesmo amarravas 
teu cinto e andavas por onde querias; quando, porém, fores velho, es-
tenderás as mãos, e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde 
não queres ir” (jo 21,18). Era o “Monte Moriá” que se transformou no 
Gólgota de Cristo. Essa morte deve ser uma abençoada semeadura para 
uma fé mais profunda ainda, para uma fé heroica dos marianos, bem 
como um constante estímulo à edificação da unidade cristã.

A atividade dos marianos em harbin esteve inteiramente de acordo 
com a lógica do Coração de deus – desinteressada, repleta de amor às 
pessoas, que justamente eram os ortodoxos russos. Esse dif ícil traba-
lho, dificultado da parte dos católicos e dos ortodoxos, apresentava o 
caminho de uma vida verdadeiramente cristã e elaborava um clima de 
respeito mútuo. Graças a esse trabalho os ortodoxos conscientizaram-
se de que a ortodoxia deles não era excepcional, e os católicos se con-
venceram de que a igreja romana não é apenas a latina. 

Perguntas para reflexão:
1. Será que sou capaz de aceitar a lógica de deus em minha vida, con-

cordar com a aparente perda e permitir que as minhas ações frutifi-
quem somente no futuro?

2. Qual é o meu relacionamento com as “outras” profissões religiosas, 
nacionalidades, culturas? 

3. Até que ponto cultivo em mim a herança ecumênica dos marianos 
do século xx? Será que sou uma pessoa ecumênica?
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jAn SERGIuSz GAjEK MIC
Minsk, Belarus

Setembro 2022
O Padre Cristóvão Maria Szwernicki e o seu caminho pascal

Palavra de Deus: De 1 Cor, 15-1-6:

Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que rece-
bestes, e no qual estais firmes. Por ele sois salvos, se o estais guardando 
tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em 
vão... de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha 
recebido, a saber: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as 
Escrituras, foi sepultado e, ao terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as 
Escrituras; e apareceu a Cefas e, depois aos doze. Mais tarde, apareceu 
a mais de quinhentos irmãos de uma vez.

FonTES:  
Pe. Cristóvão Szwernicki  

– Das Cartas da expedição missionária pela Sibéria

no dia 16 de junho celebrei a santa Missa a céu aberto, na margem 
direita de uma das ilhas do Amur, distante de Chabarówka 117 verstas, 
e situada entre as estações Chueme ou Chuela e da, ou Czyryna. Ten-
do chegado ao anoitecer a essa ilha, encontrei entre os soldados que 
segavam o feno oito católicos, e entre eles um doente; e comigo tinham 
vindo dois, que levei comigo de dois pontos onde também segavam e 
por onde eu também estava passando. Porque eu desembarcava em to-
dos os lugares onde esperasse encontrar ao menos um católico. Todos 
esses dez de forma alguma podiam ser levados comigo no meu barco 
para os conduzir à estação mais próxima a fim de ouvir a santa Missa, 
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e a maior dificuldade era a que se apresentava com os doentes. de ma-
neira que julguei que seria mais conveniente, in tanta necessitate, apre-
sentar a céu aberto o sacrif ício ao trono do Altíssimo, do que privar 
aqueles pobres católicos, e especialmente o doente, de receber o Corpo 
e o Sangue do nosso Salvador. Tanto mais fui induzido a isso, porque 
alguns daqueles católicos havia alguns anos não se tinham confessado, 
e insistentemente e com lágrimas me suplicavam a confissão e a refei-
ção do celestial alimento. Ao anoitecer, portanto, com a ajuda daqueles 
fiéis, escolhi um bonito lugar em meio à alta, verde e florescente vege-
tação. Limpamos o lugar, estendemos um tapete, espalhamos em volta 
belas e aromáticas flores, cercamos o espaço em forma de um barraco 
com ramos floridos de lilás e jasmim, chamamos isso de capela e enfei-
tamos o altar da forma mais solene e ao mesmo tempo mais simples. Ao 
anoitecer, juntos rezamos diante daquele altar! E na manhã seguinte, ao 
nascer do sol, já novamente estávamos ajoelhados diante daquele altar, 
suplicando a misericórdia divina. Após um breve sermão sobre a im-
portância da santa penitência, ouvi em confissão os pobres soldados, 
e durante a santa Missa os fortifiquei com o celestial alimento do Corpo 
e do Sangue de Cristo.

Esse serviço realizou-se em pleno sentido da forma mais solene. 
de um lado, com efeito, majestaticamente se elevava o sol, cujos raios 
dourados e cintilantes refletiam-se e nadavam nas correntes do Amur, 
que então, rolando tranquilamente enormes massas de água, não tur-
vou nenhuma ondulação da sua superf ície igual e brilhante como um 
espelho. os passarinhos, gorjeando e cantando, acompanhavam-nos 
quando piedosamente cantávamos: “deus Santo” e “deus é o nosso re-
fúgio”. Até os peixes, quando de vez em quando chapinhavam sobre 
a superf ície do Amur, parecia que demonstravam e expressavam como 
que a sua alegria. o sussurro do vento, algumas vezes roçando as fo-
lhas das árvores, confundia-se no eco dos pequenos e invisíveis seres 
com o cântico nosso e o trinado dos pássaros, enchendo o ar de doce 
harmonia. o céu, coberto de um lado por nuvenzinhas de púrpura, do 
outro era limpo e escuro-argênteo, formando a cúpula daquele enorme 
santuário.

Sentimentos inexprimíveis abalavam então o coração da gente, não 
permitindo de forma alguma ser envoltos em palavras. Por isso, duran-
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te Santíssimo sacrif ício, os suspiros que brotavam do fundo da alma vi-
nham acompanhados de lágrimas de alegria, de gratidão e de profunda 
emoção. Involuntariamente, acumulavam-se diversos pensamentos; eu 
pensava na minha indignidade e indolência no serviço divino, porquan-
to comparava o incansável entusiasmo aqueles dedicados varões ungi-
dos do espírito de deus, daqueles mártires voluntários, missionários 
católicos, que muitas vezes num santuário semelhante, da mesma for-
ma que eu então, apresentavam preces e sacrif ícios ao trono de deus. 
oh, como eu me encontrava distante deles!... Eles pobres como Cristo, 
como os Apóstolos, e eu o contrário, porque tinha tudo ao meu servi-
ço; eles repletos de zelo e dedicação, e eu – infelizmente! – percebia 
em mim muito pouco desses santos sentimentos; eles se expunham ao 
desconforto e a diversos tipos de perigo, a cada passo do seu apostola-
do, e a mim nada disso ameaçava, ao menos da parte das pessoas. Meu 
deus! Meu deus! Tornai-me um digno imitador deles, inflamai o meu 
coração de amor para Convosco e para com as pessoas, meus irmãos. 

REFLExão

1. As palavras do querigma que o Apóstolo Paulo registrou na Pri-
meira Carta aos Coríntios permanecem atuais em todo tempo e em 
todo lugar. Elas constituem o âmago do Evangelho, que a Igreja deve 
anunciar em todo tempo e em todo lugar. o ensinamento do Apóstolo 
Paulo descreve o Mistério Pascal de Cristo (Paschale Mysterium Chris-
ti) – fonte de uma nova vida para a comunidade dos crentes.

A Páscoa de Cristo: a paixão, a morte, a ressurreição e a transmis-
são (traditio) do Espírito Santo (cf. jo 20,22) – é o caminho pascal que 
a Igreja atualiza nos santos sacramentos. Mas essa atualização na di-
mensão pastoral não é simples. Muitas vezes ela exige do pastor de al-
mas a coragem e a perseverança para fielmente trilhar o caminho pas-
cal do Cristo crucificado e ressuscitado.

2. Encontramos um exemplo de perseverante e fiel caminhada pelo 
caminho pascal de Cristo na vida e no ministério pastoral do mariano 
Padre Cristóvão Maria Szwernicki (1814-1894), especialmente na sua 
missão pascal na Sibéria (a partir de 1852). 
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É compreensível que o ministério de pároco numa imensa paróquia 
siberiana com sede em Irkutsk (capital da Sibéria oriental) tenha sido 
uma verdadeira via crucis – porquanto se tratava do ministério de um 
exilado. o Padre Cristóvão trilhou esse caminho não apenas com per-
severança e paciência, mas também com criatividade. E o objetivo des-
se ministério era levar o Evangelho sobre Cristo Crucificado e Ressusci-
tado aos fiéis privados de apoio espiritual da parte de sacerdotes.

o caminho do variado apoio espiritual à dispersa comunidade de 
fiéis foi a sua via crucis – um caminho que – através dos sacramentos – 
os conduzia ao Sacrif ício Pascal de Cristo, ou seja, à santa Missa. Esse 
caminho conduziu o Padre Cristóvão aos mais distantes recantos da 
sua “paróquia” e ao heroico esforço de edificar um santuário em Irkut-
sk. 

3. nas décadas passadas, na nossa Congregação dos Marianos têm 
sido empreendidos estudos aprofundados sobre a biografia do Padre 
Cristóvão Maria (ele mesmo assim se assinava). uma especial grati-
dão pela realização de pesquisas históricas cabe ao Pe. dr. joão Kos-
mowski MIC. (Com impaciência aguardamos a sua biografia sobre o 
Padre Cristóvão). Precisamos muito conhecer com mais exatidão todos 
os esforços pastorais daquele “pároco da Sibéria” do período da brutal 
perseguição da Igreja católica pelo Império Russo. no período do jubi-
leu Mariano, isso nos permitirá uma grata recepção das grandes obras 
divinas que foram realizadas pelos nossos eminentes e valorosos coir-
mãos, mesmo por aqueles do distante passado.

4. Mas a Providência divina fez com que uma ampla e prática re-
cepção das obras e das ações do Padre Cristóvão Maria possa ser por 
nós encontrada no imenso Império Soviético em tempos de nós já mais 
próximos. 

Essa foi a “missão” dos marianos nas prisões e nos campos de tra-
balhos forçados soviéticos. Cumpriram essa missão os Servos de deus 
Fabiano Abrantowicz, André Cikoto, Ladislau Mazonas, joão Mendri-
ks, bem como os corajosos missionários josé hermanowicz e Tomás 
Podziawa. A Providência divina confiou-lhes a missão de um especial 
testemunho nas áreas pelas quais anteriormente havia passado o ca-
minho pascal do Padre Cristóvão. nessas mesmas áreas, também eles 
trilharam o caminho pascal da Cruz e da Ressurreição. 
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5. o testemunho pascal em diversos lugares do soviético “império do 
mal”, no dificílimo período do totalitarismo comunista, foi criativamen-
te continuado por marianos da Belarus – pelos padres josé Frąckiewicz, 
Luciano Pawlik, Boleslau zając, Ladislau Carniauski.

desse dif ícil período após a Segunda Guerra Mundial é preciso 
mencionar os marianos da Lituânia (Pe. Estanislau Mazeika, Pe. Pranas 
Raciunas, Pe. Venceslau Aliulis) e da Letônia (Vítor Pentjuss e Ladislau 
Vanags), que criativamente continuaram o caminho pascal do Padre 
Cristóvão. Também eles – pessoalmente ou através de criativos mensa-
geiros (entre os quais esteve o Pe. joão Lenga) – chegavam às distantes 
áreas da Sibéria, da Ásia Central e do Cáucaso. (Com o apoio deles 
e com os conselhos deles, foi dado também a mim visitar com o minis-
tério sacerdotal aquelas distantes áreas do Império Soviético nos anos 
80 do século passado.)

o inquebrantável testemunho pascal que nos dif íceis anos do to-
talitário regime soviético apesentou na ucrânia o Pe. joão olszański 
(bispo nos anos 1991-2003) produziu belos frutos em forma de muitas 
vocações marianas. 

na criativa continuação do caminho pascal do Padre Cristóvão deve 
também ser inscrita a corajosa e “ilegal” atividade pastoral dos padres 
Sigismundo Proczek, josé Pietuszko, Antônio łoś, Romão Piętka. Em 
meio a muitas ações perigosas, estiveram eles perseverante e criativa-
mente envolvidos no contrabando da Bíblia e da literatura religiosa, 
sem a qual seria dif ícil catequizar os fiéis – prepará-los para a cons-
ciente vivência do Sacrif ício Pascal de Cristo. 

6. não sem uma profunda reflexão sobre os insondáveis caminhos 
da divina Providência é preciso lembrar que o Padre Cristóvão Maria 
foi detido em 1846 pela polícia imperial russa, acusado de contraban-
dear livros para o Império Russo. Esse mesmo “procedimento”, já nos 
anos posteriores à guerra, foi continuado pelos acima mencionados 
marianos. 

o Paschale Mysterium Christi constitui a fonte de uma nova vida 
para os fiéis, fonte de força para a corajosa e criativa caminhada pelo 
caminho do Cristo Crucificado e Ressuscitado. nesse caminho não so-
mos os primeiros nem os últimos, mas o importante é que o trilhemos 
com perseverança, coragem e criatividade...
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Pontos para reflexão:
1. Lembrar (recordar) os coirmãos que participaram do nascimento da 

minha província, do meu vicariato. Em que se manifestou o seu “ca-
risma pascal”?

2. Em que, em que esferas e em que bases podemos hoje ser testemu-
nhas do Paschale Mysterium Christi?

3. na exortação Evangelii gaudium, o Papa Francisco convoca os fiéis 
(e os sacerdotes) a um corajoso engajamento na nova etapa da evan-
gelização; como posso e quero ser anunciador e testemunha do Cris-
to Crucificado, que liberta do pecado, da tristeza, do vazio interior, 
do isolamento (EG 1)?
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ALIAKSAndR ShAMRyTSKI MIC
zhodzina, Belarus 

outubro 2022
Os mártires de Rosica  

– amadurecimento para a união com o Bom Pastor

Bíblia: Jo 10,11-18

Eu sou o bom pastor. o bom pastor dá vida por suas ovelhas. o assa-
lariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo 
chegar e foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assa-
lariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Co-
nheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me 
conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho 
ainda outras ovelhas, que não são deste redil; também a essas devo con-
duzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só 
pastor. É por isso que o Pai me ama: porque dou a minha vida. E assim, 
eu a recebo de novo. ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria 
vontade. Eu tenho poder de dá-la, como tenho poder de recebê-la de 
novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. 

FonTES:  
Mártires da fé: Os marianos perseguidos pelo nazismo  

e pelo comunismo

na terça-feira 16 de fevereiro de 1943 teve início a repressão. As pes-
soas foram reunidas na igreja. os padres as acompanharam voluntaria-
mente. Eles confessavam, distribuíam a Comunhão, batizavam, aceita-
vam a profissão de fé católica dos ortodoxos, preparavam para a morte. 
Eles mesmos podiam sair livremente da igreja.
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os soldados separavam as pessoas mais jovens e sadias, aptas para 
o trabalho, e as levavam para a estação ferroviária, enquanto que as 
crianças, os idosos e os fracos eram transportados em trenós até as 
edificações de madeira próximas, fechadas nelas e fuziladas ou mor-
tas com granadas. os corpos dos mortos eram cobertos de gasolina 
e queimados. Muitas pessoas foram queimadas vivas. os que fugiam 
eram atingidos por tiros, e as crianças eram jogadas no fogo com as 
baionetas. 

Assim pereceu na quarta-feira, 17 de fevereiro à tarde, o Pe. Antô-
nio Leszczewicz. Quando era retirado, disse às irmãs: “Sejam corajosas 
e rezem”. Altas horas da noite voltou o Pe. jorge Kaszyra, que havia sido 
levado algumas horas antes, e disse: “o Pe. Leszczewicz já está morto, 
e amanhã também eu estarei morto”. durante a noite toda permane-
ceu em oração, deitado de bruços e rezando. uma das irmãs religiosas, 
que ali esteve presente, recorda: “no dia 18 de fevereiro, quinta-feira, 
o Pe. Kaszyra trouxe o Santíssimo Sacramento da igreja e o distribuiu 
a nós. Às 10 horas ele foi detido, recebeu a ordem de embarcar num 
trenó e foi transportado em meio a muitas outras carroças. Ele se des-
pediu de nós, voltou-se para o lado de druia e disse: “Rezem e peçam 
perdão a deus pelos meus pecados, porque dentro de alguns minu-
tos eu já estarei diante do tribunal de deus”. no primeiro veículo ia 
o Pe. Kaszyra. Subiram ao alto e viraram para a direita. Momentos de-
pois eclodiu o fogo e todo o barraco foi envolvido pelas chamas. 

REFLExão

A Páscoa é uma violenta e radical passagem de deus, que retira 
aquele que a vivencia de uma situação de vida e o introduz num esta-
do radicalmente novo. Ela provoca o abandono definitivo daquilo que 
é velho e a total abertura àquilo que é inteiramente novo.

os israelitas, na sua vivência da Páscoa, foram retirados por deus 
do Egito e libertos de longos anos de escravidão. A Páscoa de Cristo foi 
a Sua morte na cruz e ao mesmo tempo a Sua revelação como o Cordei-
ro vencedor, que, tendo perdido a vida em Seu corpo, vivenciou a res-
surreição. 
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Cristo, Ele mesmo estando no caminho pascal, estimula a que in-
gresse nele todo aquele que n’Ele crê. Começa sempre o Seu convite 
para a viagem comum com as palavras: “Se alguém quer vir após mim...”. 
Assinala com isso que o ingresso no caminho pascal só é possível gra-
ças a uma decisão plenamente livre de uma adesão a Ele. o mais im-
portante sinal de que já estás trilhando esse caminho é a incondicional 
renúncia a ti mesmo em nome do semelhante, a exemplo de Cristo.

no decorrer dos séculos, esse convite do Salvador para vivenciar 
juntamente com Ele a Páscoa pessoal foi aceito por milhares de crentes. 
Entre eles, encontram-se igualmente os nossos dois coirmãos, os Bea-
tos Antônio Leszczewicz e jorge Kaszyra.

na biografia do Pe. Antônio, um sinal evidente de uma violenta pas-
sagem pascal do Senhor, que provocou mudanças radicais em sua vida, 
foi o ingresso, com 25 anos de sacerdócio, na Congregação dos Maria-
nos. Esse passo transformou-se numa decidida resposta da sua parte 
à forte voz de deus que o conclamava a uma total entrega a Ele, até 
o sacrif ício da própria vida. 

Vivenciou igualmente, mas numa dimensão diferente, uma seme-
lhante e transformadora passagem pascal de Cristo o Pe. jorge. na opi-
nião dos coirmãos, ele não era uma pessoa muito corajosa. nas lem-
branças a seu respeito, aparece o fato da sua vida em que ele, por medo 
dos bolcheviques, fugiu a pé, primeiramente de Raśna nas margens do 
Bug, perto de Brest, até Skórzec, e a seguir, quando os bolcheviques se 
aproximaram de Siedlce, seguiu adiante, até a Lituânia. Mas o significa-
tivo é que, quando os superiores decidiram que ele auxiliasse no traba-
lho o Pe. Leszczewicz em Rosica, em condições dif íceis, e até perigosas 
para a vida, ele imediatamente concordou com essa decisão e viajou até 
lá, ainda que para o seu caráter temeroso isso evidentemente não fosse 
fácil. Viajou e permaneceu até o fim. Isso aconteceu porque a identifi-
cação com a morte e a ressurreição de Cristo pela consagração pode 
infundir na pessoa o espírito da coragem e do sacrif ício e algumas vezes 
conduz a uma fidelidade até a entrega da própria vida no martírio. 

A decisão comum dos padres Leszczewicz e Kaszyra a respeito da 
imitação de Cristo em Seu sacrif ício pascal foi tomada no início de 
1943. As testemunhas recordam que, quando os padres ficaram saben-
do do plano dos nazistas de exterminar a população de Rosica e da 
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região, definiram nitidamente o seu procedimento subsequente, com 
uma clara alusão às palavras de Cristo: “Talvez se possa, em tal oca-
sião, deixar as pessoas? não, onde estão as ovelhas, devem também 
estar os pastores”. Permanecendo até o fim com as pessoas, de acordo 
com a doutrina de Cristo, os mártires marianos demonstraram a sua 
profunda união espiritual com o Senhor, que em Seu sacrif ício pascal 
entregou a vida pela salvação da humanidade. 

um dos principais frutos da Páscoa sempre é a união. A saída pascal 
do povo escolhido do Egito e as seguintes comemorações anuais desse 
acontecimento contribuíram tanto para a união das pessoas no âmbito 
das suas famílias como da nação inteira. E a Páscoa de Cristo trouxe 
a fraternidade universal, visto que Ele, pela Sua morte e ressurreição, 
derrubou o muro que é o pecado que separa o ser humano de deus 
e dos seus irmãos. 

Passando pela vida dos nossos mártires, Cristo infundiu também ne-
les o espírito da união mútua e da fraternidade. o seminarista mariano 
henrique Tomaszewski recorda a sua viagem de druia a drysa, situada 
a cerca de 30 quilômetros de Rosica, para avisar que já havia partido 
para ali, de druia, uma expedição punitiva, e a situação era muito pe-
rigosa. Ao que o Pe. Antônio, com um sorriso e um leve nervosismo, 
disse: “Tenho que voltar. Ali estão as pessoas. Além disso, eu deixei na 
igreja o Santíssimo Sacramento. não posso permitir que seja por eles 
profanado. Lá também ficou o Pe. jorge. Como posso deixá-lo sozinho 
numa situação tão perigosa?”

A passagem pascal de Cristo pela vida dos beatos marianos uniu-os 
igualmente com a população de Rosica, reunida na igreja paroquial e 
condenada ao extermínio. diferentemente dos moradores da cidade-
zinha, os padres tinham o direito de livremente entrar na igreja e dela 
sair, bem como, a qualquer momento, podiam sem obstáculos afastar-
se de Rosica. Eles, no entanto, permaneceram até o fim, para exercer 
o seu ministério sacerdotal: celebravam Missas, distribuíam a Comu-
nhão, confessavam, batizavam as crianças e os adultos, consolavam 
aqueles que caíam em desespero, traziam pão para as crianças. no final 
caminharam juntamente com as pessoas e por deus para a morte.

o toque pascal do Salvador infundiu nos padres Antônio e jorge 
o e espírito da fraternidade universal. Comprova isso o fato de que os 
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beatos não faziam distinção entre as pessoas em razão da sua profissão 
religiosa. Administravam os sacramentos a todos os detidos na igreja, 
a todos que os pedissem. Amparavam da mesma forma tanto os cató-
licos como os ortodoxos. Certa pessoa ortodoxa, após a vivência do 
extermínio de Rosica, declarou: “Estou certa de que, se os padres qui-
sessem salvar-se, sem dúvida facilmente poderiam obter a libertação. 
Mas eles estavam convencidos de que o seu lugar era ali, de que eram 
muito necessários às pessoas, e por isso permaneceram,  por Cristo e 
pelos semelhantes”.

Perguntas:
1. Como vejo o meu caminho de fé e de amadurecimento na entrega de 

mim mesmo ao serviço da Igreja? Até que ponto estou pronto a re-
nunciar ao que é meu, ainda que sejam coisas pequenas, enquanto 
que os nossos beatos Mártires souberam entregar aquilo que tinham 
de mais precioso, ou seja, a sua vida?

2. Como me esforço por apresentar aos fiéis, aos conhecidos, aos ami-
gos as figuras dos nossos Mártires como modelo de entrega da vida 
pela fé e a serviço do semelhante?

3. Qual a consciência que tenho de que os nossos tempos estão assi-
nalados pela necessidade de um testemunho de fé que acarreta pre-
juízos, talvez não necessariamente a perda da vida, mas a perda da 
imagem, a opinião dos outros, o sarcasmo, a zombaria,  o temor da 
humilhação pública etc.?
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MACIEj zAChARA MIC
Lublin, Polônia

novembro 2022
Os Mártires do regime comunista  

– por amor a Cristo e à Igreja

Bíblia: 2Mc 6,18-31

Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homem de idade avan-
çada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer 
carne de porco, forçando-o a abrir a boca. Mas ele, preferindo mor-
te gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente 
para o suplício. Antes, porém, cuspiu, tal como deveriam fazer os que 
têm a coragem de rejeitar aquilo que não é lícito comer, nem por amor 
à própria vida. os que presidiam esse ímpio sacrif ício, tomando-o à 
parte, pediam-lhe, pela antiga amizade com ele, que mandasse vir carne 
permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne 
sacrifical prescrita pelo rei. Assim agindo, ficaria livre da morte e goza-
ria da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, 
porém, tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, do prestígio 
que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da 
conduta excelente desde a infância, e digna sobretudo da santa legisla-
ção estabelecida por deus. E, coerentemente, respondeu que o man-
dassem logo para o mundo dos mortos. E continuou: “não é digno da 
nossa idade o fingimento. Isto levaria muitos jovens a se persuadirem 
de que Eleazar, aos noventa anos, passou para os costumes pagãos. E 
por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles se-
riam enganados por mim, enquanto, de minha parte, eu só ganharia 
mancha e desprezo para a minha velhice. de resto, se no presente eu es-
capasse da penalidade humana, não conseguiria, nem vivo nem depois 
de morto, fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida 
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agora, com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice. E aos 
jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com 
prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis”. dito isto, encami-
nhou-se decididamente para o suplício. os que o conduziam, mudaram 
em raiva a benevolência antes demonstrada, considerando que eram de 
um louco as suas palavras. Começando a morrer, sob a força dos golpes, 
disse entre gemidos: “o Senhor, que tem a santa ciência, sabe que eu, 
podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu cor-
po ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma, por 
causa do seu temor”. Foi assim que ele partiu desta vida, deixando sua 
morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os 
jovens, mas para a grande maioria do seu povo. 

FonTES:  
Vita consecrata (85-86)

A importância da vida consagrada para o mundo contemporâneo
85. no nosso mundo, onde frequentemente parecem ter-se perdi-

do os vestígios de deus, torna-se urgente um vigoroso testemunho 
profético por parte das pessoas consagradas. Tal testemunho versará, 
primariamente, sobre a afirmação da primazia de Deus e dos bens fu-
turos, como transparece do seguimento e imitação de Cristo casto, po-
bre e obediente, votado completamente à glória do Pai e ao amor dos 
irmãos e irmãs. A própria vida fraterna é já profecia em ato, numa so-
ciedade que, às vezes sem se dar conta, anela profundamente por uma 
fraternidade sem fronteiras. Às pessoas consagradas é pedido que ofe-
reçam o seu testemunho, com a ousadia do profeta que não tem medo 
de arriscar a própria vida.

uma íntima força persuasiva da profecia vem-lhe da coerência entre 
o anúncio e a vida. As pessoas consagradas serão fiéis à sua missão 
na Igreja e no mundo, se forem capazes de se reverem continuamente 
a si próprias à luz da Palavra de deus. Poderão assim enriquecer os 
outros fiéis com os dons carismáticos recebidos, deixando-se por sua 
vez interpelar pelas provocações proféticas vindas dos outros elemen-
tos eclesiais. nesta permuta de dons, garantida por uma plena sintonia 
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com o Magistério e a disciplina da Igreja, resplandecerá a ação do Es-
pírito, que “conduz [a Igreja] à verdade total e unifica-a na comunhão 
e no ministério, enriquece-a e guia-a com diversos dons hierárquicos e 
carismáticos”. 

Uma fidelidade até ao martírio
86. neste século, como noutras épocas da história, homens e mulhe-

res consagrados testemunharam Cristo Senhor, com o dom da própria 
vida. Contam-se aos milhares aqueles que, escorraçados para as cata-
cumbas pela perseguição de regimes totalitários ou de grupos violen-
tos, hostilizados na atividade missionária, na ação em favor dos pobres, 
na assistência aos doentes e marginalizados, viveram, e vivem, a sua 
consagração num sofrimento prolongado e heroico, chegando muitas 
vezes até ao derramamento do próprio sangue, plenamente configura-
dos com o Senhor crucificado. A alguns deles, a Igreja já reconheceu 
oficialmente a sua santidade, honrando-os como mártires de Cristo. 
Eles iluminam-nos com o seu exemplo, intercedem pela nossa fidelida-
de, esperam-nos na glória.

deseja-se vivamente que a memória de tantas testemunhas da fé 
perdure na consciência da Igreja, como incentivo à sua celebração 
e imitação. os Institutos de vida consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica contribuam para esta obra, recolhendo os nomes e os teste-
munhos de todas as pessoas consagradas que possam ser inscritas no 
Martirológio do século xx.

REFLExão

A jovem irmã religiosa irlandesa Clare Crockett ShM (1982-2016), 
falecida há alguns anos com fama de santidade, tinha o pressentimento 
de que morreria jovem. Conversando com uma de suas coirmãs, disse 
que não temia a morte em idade jovem, mas poder morrer sem servir, 
não se doando totalmente a si mesma e não cumprindo a vontade do 
Senhor. Vale a pena citar essas palavras da jovem irlandesa no contexto 
da reflexão sobre a vida e a morte dos nossos mártires marianos do 
período comunista, os padres Fabiano Abrantowicz, André Cikoto, Eu-
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gênio Kulesza, Ladislau Mazonas e joão Mendriks. Eles morreram pre-
maturamente, não tendo atingido uma idade provecta e, embora as suas 
biografias sejam bastante distintas, cada um deles entregou a sua vida 
por amor a Cristo e servindo aos irmãos. Cada um deles, sem saber que 
lhe seria dado apresentar a Cristo o supremo testemunho, que é o mar-
tírio, amadureceu para isso no decorrer da sua vida, aprendendo de 
diversas formas a entregar a própria vida por amor a Cristo e à Igreja. 

o Pe. Fabiano Abrantowicz (1884-1946) ingressou na nossa Congre-
gação como um homem e um sacerdote maduro, aos 42 anos de vida e 
18 anos de sacerdócio. Tinha uma posição consolidada na Igreja (dou-
torado em filosofia em Louvain, cooperação com o bispo dom łoziński 
na organização da diocese de Minsk, e a seguir da de Pinsk, uma série 
de importantes cargos eclesiásticos), que, vendo à maneira humana, 
perdeu ao ingressar na Congregação. Como mariano, serviu na difi-
cílima missão do rito oriental em harbin, defrontando-se com muitas 
adversidades e não vendo os espetaculares frutos da missão em forma 
de conversões em massa ou de passagens dos ortodoxos ao catolicismo. 
o Pe. Abrantowicz organizou um orfanato para meninos russos, com 
o tempo transformado em liceu, no qual tanto os educandos como os 
funcionários eram ortodoxos. não se tratava de uma ação de prose-
litismo sob a capa da beneficência, mas do testemunho do generoso 
coração do Pe. Fabiano e da prontidão de servir ativamente a todos. um 
complemento do sacrif ício do Pe. Abrantowicz foi a brutal investigação 
da nKVd em Lvov e em Moscou e a sua morte numa prisão moscovi-
ta. na investigação o Pe. Fabiano apresentou muitos esclarecimentos 
a respeito da sua atividade, convencido de que as acusações contra ele 
decorriam do simples desconhecimento dos investigadores. Alguém 
pode reconhecer isso como ingenuidade, mas era uma demonstração 
da simplicidade de uma pessoa de coração honrado, que não queria 
enxergar a má vontade nem entre os seus perseguidores. 

o Pe. André Cikoto (1891-1952) serviu à Congregação por seis anos 
como superior geral. Todo aquele que cumpre na Igreja a função de 
superior participa da missão conferida a Pedro de confirmar os irmãos 
na fé (cf. Lc 22,32). A essa missão de confirmar os irmãos na fé o Pe. 
Cikoto foi fiel até o fim da sua vida. durante a investigação numa pri-
são na Sibéria em 1949, ele ajudou ao Pe. Tomás Podziawa a superar 
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um momento de crise na fé. Quando, durante o interrogatório do Pe. 
Cikoto, foi trazido o esmorecido Pe. Podziawa, o qual começou a falar 
que deus não existe e que o investigador conhecia todos os seus pen-
samentos, o Pe. Cikoto corajosamente o advertiu a recompor-se. Então 
o Pe. Cikoto estremeceu e recitou diante dos investigadores a profissão 
de fé, superando definitivamente o momento de crise. o Pe. Cikoto 
cumpriu também a missão de confirmar os irmãos na fé diante dos 
companheiros de prisão no campo de concentração, clandestinamente 
confessando e celebrando para eles a Eucaristia. Preocupou-se igual-
mente com as suas diversas necessidades temporais. nas cartas escri-
tas no campo de concentração à Ir. Apolônia Pietkun SjE pedia que ela 
enviasse fumo, de cuja falta tão dolorosamente se ressentiam os outros 
prisioneiros. dessas cartas transparece uma grande paz e serenidade 
de espírito, testemunhando que o Pe. Cikoto aceitava todo lugar de sua 
permanência como um campo para entregar a própria vida por Cristo 
e pelos irmãos. 

As palavras dirigidas ao apóstolo Pedro, para que, ele mesmo, tendo 
vivenciado o fortalecimento, fortalecesse os seus coirmãos cumpriram-
se muito ao pé da letra na vida e no ministério do Pe. Eugênio Kulesza 
(1891-1941). nos anos do seu sacerdócio ele vivenciou momentos de 
desânimo, teve também dúvidas quanto à sua vocação mariana e che-
gou a fazer uma tentativa de passar à ordem dos paulinos. Tendo su-
perado esse período de crise, entregou-se dedicadamente ao trabalho. 
Passou os últimos três anos da sua vida em druia, onde primeiramente 
foi superior da casa e diretor do ginásio, e após a eclosão da guerra dedi-
cou-se inteiramente à pastoral, granjeando o grande amor das pessoas 
do lugar. Como informou em seu testemunho a Ir. joana Żuk SjE, quan-
do no dia 30 de junho de 1941 o Pe. Kulesza, com outros dois padres, 
foi detido por soldados soviéticos, as pessoas do lugar, lamentando em 
altas vozes, pediam que eles fossem soltos. o Pe. Kulesza também cho-
rou ouvindo esses lamentos e, perguntado pelo soldado por que esta-
va chorando e por que as pessoas estavam assim gritando, respondeu: 
“Porque nós nos amamos muito uns aos outros”. os dois outros padres 
detidos foram libertos após o interrogatório, mas o Pe. Kulesza foi fuzi-
lado naquele mesmo dia. 
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o Pe. Ladislau Mazonas (1881-1945) foi pastor de almas, pedagogo, 
líder escoteiro e redator da revista Saltinis (A Fonte), publicada em Ma-
riampol. Por algum tempo trabalhou na paróquia lituana em Londres, 
e a seguir, por alguns anos, na missão em harbin. o trabalho editorial 
e as missões no exterior serviram depois para as autoridades soviéticas 
de motivo para que fosse acusado de atividade antissoviética e para que 
fosse condenado à morte. A sentença não foi executada, mas o Pe. Ma-
zonas morreu de esgotamento no hospital da prisão em Moscou. nos 
anos 1941-1942 o Pe. Mazonas esteve num campo de concentração em 
Krasnoiarsk, juntamente com três marianos poloneses: o Pe. joão Pr-
zybysz e dois seminaristas, Boleslau jakimowicz e Estanislau Bogucki. 
Após a libertação do Pe. Przybysz, os seminaristas marianos reuniram-
se em torno do Pe. Mazonas. Se lembrarmos como era forte então o an-
tagonismo entre os lituanos e os poloneses, antagonismo que se fazia 
sentir igualmente na nossa Congregação, vale a pena perceber e en-
fatizar essa comunidade mariana lituano-polonesa no campo de con-
centração, na qual os irmãos apoiavam-se mutuamente na fidelidade 
à vocação e ao seu compromisso durante a perseguição.

o Pe. joão Mendriks (1907-1953), mais que a própria vida, apre-
ciava a fidelidade ao Evangelho e às pessoas entre as quais se encon-
trava como sacerdote. durante a ocupação alemã da Letônia, teve que 
ocultar-se, visto que, fiel à disciplina da Igreja, havia negado o sepul-
tamento católico a um policial a serviço dos alemães e que vivia em 
notório concubinato. Após a guerra, com a implantação da ocupação 
soviética, foi enviado a Vorkuta, onde serviu como sacerdote aos outros 
prisioneiros. Pereceu durante um ataque do exército soviético contra o 
acampamento, no qual os exilados haviam promovido uma greve, exi-
gindo uma melhoria nas condições de vida. o Pe. Mendriks enfrentou 
a morte conscientemente, sabendo do ataque que devia ocorrer e   di-
zendo que devia estar junto com aquelas pessoas e prepará-las para a 
morte. Segundo relatos de testemunhas oculares, ele foi atingido por 
tiros mortais quando estava pronunciando a fórmula da absolvição. 

uma síntese da vida desses nossos coirmãos podem ser as palavras 
de S. Paulo: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 
desde agora, está reservada para mim a coroa da justiça” (2Tm 4,7-8). 
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Perguntas:
1. Será que me sinto pronto a entregar a vida por Cristo e pela Igreja, 

não necessariamente por uma morte violenta, mas talvez pela lenta 
morte para mim mesmo? o que vejo como a mais profunda ameaça 
para tal visão da minha vocação?

2. Até que ponto somos na comunidade mutuamente testemunhas da 
fé? Até que ponto os superiores das comunidades locais têm o senso 
de responsabilidade pelo desenvolvimento da fé dos seus coirmãos?

3. onde encontramos os lugares e as posturas de “deserção” da tarefa 
de acompanhar as irmãs e os irmãos na fé? Se assim for, como expli-
camos isso e com que fundamentamos isso?

4. Qual dos novos Servos de deus – mártires do regime soviético se 
torna a mim o mais próximo? o que no seu caminho de vida, de vo-
cação e de fé me inspira?
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PAWEł nAuMoWICz MIC
Góra Kalwaria – Marianki, Polônia

dezembro 2022
O kairós da beatificação e da canonização

– a páscoa da Congregação rumo  
à identidade carismática

Bíblia: Ef 1,3-14

Bendito seja o deus Pai de nosso Senhor jesus Cristo, que nos aben-
çoou com toda bênção espiritual nos céus, em Cristo. nele, deus nos 
escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros 
diante dele, no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, 
ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de jesus Cristo, para 
o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-ama-
do. nele, e por seu sangue, obtemos a salvação e recebemos o perdão 
de nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que deus derramou pro-
fusamente em nós, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele 
nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio bene-
volente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na pleni-
tude dos tempos: reencabeçar tudo em Cristo, tudo o que existe no céu 
e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de 
acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, pre-
destinados a ser, para louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo 
nossa esperança. nele, também vós ouvistes a palavra da verdade, a 
Boa-nova da vossa salvação. nele acreditastes e recebestes a marca do 
Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, até o res-
gate completo e definitivo, para louvor da sua glória. 
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FonTES:  
Vita consecrata 36-37 

36. no seguimento de Cristo e no amor pela sua Pessoa, existem 
alguns pontos referentes ao crescimento da santidade na vida consa-
grada, que atualmente merecem ser colocados em particular evidência.

Antes de mais, exige-se a fidelidade ao carisma de fundação e su-
cessivo patrimônio espiritual de cada Instituto. Precisamente nessa fi-
delidade à inspiração dos fundadores e fundadoras, dom do Espírito 
Santo, se descobrem mais facilmente e se revivem com maior fervor os 
elementos essenciais da vida consagrada.

na verdade, cada carisma tem, na sua origem, um tríplice encami-
nhamento: primeiro, encaminhamento para o Pai, no desejo de pro-
curar filialmente a sua vontade através de um processo contínuo de 
conversão, no qual a obediência é fonte de verdadeira liberdade, a cas-
tidade exprime a tensão de um coração insatisfeito com todo o amor 
finito, a pobreza alimenta aquela fome e sede de justiça que deus pro-
meteu saciar (cf. Mt 5,6). nesta perspectiva, o carisma de cada Instituto 
impelirá a pessoa consagrada a ser toda de deus, a falar com deus ou 
de deus – como se diz de S. domingos –, para saborear como o Senhor 
é bom (cf. Sal 34/33,9), em todas as situações.

os carismas de vida consagrada implicam também um encaminha-
mento para o Filho, com quem induzem a cultivar uma íntima e fe-
liz comunhão de vida, na escola do seu serviço generoso a deus e aos 
irmãos. deste modo, “o olhar, progressivamente cristificado, aprende 
a separar-se da exterioridade, do turbilhão dos sentidos, isto é, de tudo 
aquilo que impede ao homem aquela suave disponibilidade a deixar-se 
agarrar pelo Espírito” e permite assim partir em missão com Cristo, 
trabalhando e sofrendo com Ele na difusão do seu Reino.

Todo o carisma comporta, enfim, um encaminhamento para o Espí-
rito Santo, enquanto dispõe a pessoa a deixar-se guiar e sustentar por 
Ele, tanto no próprio caminho espiritual como na vida de comunhão e 
na ação apostólica, para viver naquela atitude de serviço que deve ins-
pirar toda a opção de um autêntico cristão.

Com efeito, é sempre esta tríplice relação que transparece em cada 
carisma de fundação, naturalmente com os traços específicos dos vá-

Ad-Honorem-2021-portugal.indd   98 2021-12-02   14:34:53



99

rios modelos de vida, precisamente pelo fato de predominar naquele 
“um profundo ardor do espírito de se configurar com Cristo, para tes-
temunhar algum aspecto do seu mistério”, aspecto esse que se há de 
encarnar e desenvolver na mais genuína tradição do Instituto, segundo 
as Regras, as Constituições e os Estatutos.

Fidelidade criativa
37. deste modo, os Institutos são convidados a repropor corajosa-

mente o espírito de iniciativa, a criatividade e a santidade dos fundado-
res e fundadoras, como resposta aos sinais dos tempos visíveis no mun-
do de hoje. Este convite é, primariamente, um apelo à perseverança no 
caminho da santidade, através das dificuldades materiais e espirituais 
que marcam as vicissitudes diárias. Mas é, também, um apelo a con-
seguir a competência no próprio trabalho e a cultivar uma fidelidade 
dinâmica à própria missão, adaptando, quando for necessário, as suas 
formas às novas situações e às várias necessidades, com plena docili-
dade à inspiração divina e ao discernimento eclesial. Contudo, há que 
manter viva a convicção de que a garantia de toda a renovação, que 
pretenda permanecer fiel à inspiração originária, está na busca de uma 
conformidade cada vez mais plena com o Senhor.

neste espírito, torna-se hoje premente em cada Instituto a necessi-
dade de um renovado referimento à Regra, pois, nela e nas Constitui-
ções, se encerra um itinerário de seguimento, qualificado por um caris-
ma específico e autenticado pela Igreja. uma maior consideração pela 
Regra não deixará de proporcionar às pessoas consagradas um critério 
seguro para procurar as formas adequadas para um testemunho capaz 
de responder às exigências atuais, sem se afastar da inspiração inicial.

REFLExão

O significado do carisma e do Fundador. Como muito bem se perce-
be nos acima citados documentos da Igreja, todos os religiosos, inde-
pendentemente de pertencerem a um determinado instituto, devem ser 
fiéis a Cristo e ao Seu Evangelho, à Igreja e à sua missão no mundo, ao 
ser humano num lugar e num tempo determinados. A diversidade das 
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pessoas consagradas expressa-se na fidelidade ao carisma e ao funda-
dor do próprio instituto. Essa fidelidade deve em cada geração buscar 
formas de expressão adequadas ao lugar e ao tempo concreto.

A Imaculada Conceição de Maria na vida do Pe. Fundador e dos seus 
discípulos. Ao menos desde o momento da ato da Oblatio (11 de de-
zembro de 1670), o fundamento, o centro e o mais importante ponto de 
referência para a vida e a ação de Santo Estanislau e para a Congregação 
dos Padres Marianos por ele fundada tem sido o mistério da Imaculada 
Conceição da Santíssima Virgem Maria. Sem exagero, o Pe. Papczyński 
pode ser chamado um profeta da Imaculada Conceição da SVM. hoje 
chamamos esse mistério de “essência do carisma da Congregação”, bem 
como “sinal, força e alegria da vocação mariana”. 

o nosso Santo Fundador, e depois dele os seus discípulos, repetiam 
com frequência: Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus 
et protectio. A Imaculada Conceição de Maria encontrou-se no título 
e na missão da Congregação. Em razão desse mistério, e não apenas 
como sinal de consagração religiosa, os marianos deviam utilizar um 
hábito branco, todos os dias recitavam o pequeno of ício em honra da 
Imaculada Conceição de Maria e em todos os seus centros deviam ins-
tituir a  Confraria da Imaculada Conceição. desse carisma único de-
corre a  tríplice missão dos marianos: difundir o culto da Imaculada 
Conceição de Maria, rezar pelos falecidos e promover o amplamente 
compreendido apostolado (a chamada “ajuda aos párocos”). Tudo isso 
para que todo ser humano, criado à imagem e semelhança de deus 
e pelo batismo transformado em Seu templo místico, pudesse, como 
santo e puro, glorificar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, tanto na vida 
temporal como na eternidade. 

Por mais de duzentos anos, os mais importantes pontos de refe-
rência para os marianos têm sido a Imaculada Conceição de Maria e 
o exemplo do Padre Fundador. Percebe-se isso claramente na legisla-
ção, nos rituais, nas cerimônias, nas orações, nos costumes etc. daque-
le tempo. Em honra da Imaculada Conceição os marianos trajavam 
o  hábito branco e o escapulário da Imaculada Conceição, recitavam 
todos os dias o of ício da Imaculada Conceição, na solenidade da Ima-
culada Conceição renovavam os votos, fundavam Confrarias da Ima-
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culada Conceição, adicionavam invocações especiais na ladainha de 
nossa Senhora (“Virgem sem pecado concebida” e “Rainha da nossa 
desvalida Congregação”), pronunciavam especiais jaculatórias (p. ex. 
“Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio”, 
“In Conceptione tua Virgo Immaculata fuisti”, “ora pro nobis Patrem 
cujus Filium peperisti”) etc. Cumprindo a sua missão, queriam ser san-
tos e puros diante da face de deus. o superior geral recém-eleito, ajo-
elhado diante do altar do Santíssimo Sacramento, prometia defender 
e difundir o culto da Imaculada Conceição, bem como ser obediente 
à Regra e à Santa Sé. 

A renovação e a reforma no século XX. no início do século xx, em 
razão de incessantes perseguições que persistiam havia quase cem 
anos (e intensificadas a partir de 1864), a Congregação parecia estar 
inapelavelmente condenada à morte. Mas então ela foi renovada e re-
formada pelo Beato jorge Matulewicz, que com isso lhe atribuiu novos 
objetivos. As principais tarefas específicas vieram a ser a educação, o 
aperfeiçoamento e a santificação pessoal e do povo de deus, enquanto 
que a difusão do culto da Imaculada Conceição e a oração pelos faleci-
dos foram reconhecidas como especiais formas de piedade (antes indi-
viduais que comunitárias). o próprio Matulewicz reconheceu que dos 
antigos marianos havia herdado somente o nome, e que tudo o mais 
devia ser formulado de novo (c. Diário espiritual, 27 e carta de Matu-
lewicz a Antônio Staniukynas do dia 8 de fevereiro de 1912). Privados 
do traje religioso, os marianos distinguiam-se a tal ponto daqueles de 
antes da reforma que muitas pessoas questionavam a continuidade da 
Congregação. É suficiente lembrar a esse respeito as cartas dos ma-
rianos enviados pelo Beato jorge aos Estados unidos, ou a do bispo 
Przeździecki (1875-1939), que havia aceitado na diocese de Podlasie os 
coirmãos do Pe. Matulewicz e que desejava ao mesmo tempo renovar 
os marianos do Pe. Papczyński, que havia conhecido e apreciado antes 
da reforma.

já durante a sua vida, e mais ainda após a sua morte, o Padre Matu-
lewicz tornou-se para muitos marianos a pessoa mais importante na 
história da Congregação. Em meados do século xx alguns marianos 
viam-no simplesmente como o seu fundador, enquanto tratavam o Pa-
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dre Papczyński como um resquício do passado, que nada tinha a dizer 
ao ser humano contemporâneo.

o Vaticanum II. o Concílio Vaticano II e os papas seguintes têm 
convocado os religiosos à fidelidade ao carisma fundador, à própria 
identidade, ao patrimônio espiritual do instituto, bem como a uma co-
rajosa apresentação da inventiva iniciativa e da santidade dos seus pró-
prios fundadores como respostas aos sinais do tempo e às necessidades 
do mundo (cf. os documentos acima). os estímulos do Magistério da 
Igreja funcionaram como um bom impulso a novas pesquisas e a uma 
redescoberta da identidade própria, do carisma e da espiritualidade dos 
marianos, do seu próprio fundador como pai e inspirador. nas Cons-
tituições promulgadas e publicadas e 1988 já se percebe uma espécie 
de volta ao carisma fundador, bem como a ênfase do lugar central do 
mistério da Imaculada Conceição para a identidade e a espiritualidade 
dos marianos.

Pesquisas teológicas. Apesar de já joão Paulo II ter chamado a Ima-
culada Conceição de Maria de uma maravilhosa síntese da fé cristã, 
durante anos esse mistério tem sido, e com frequência ainda continua 
sendo limitado a um dos privilégios de Maria, e o culto da Imaculada 
Conceição é reduzido ao culto mariano. o Padre Papczyński não es-
creveu um tratado a respeito da Imaculada Conceição de Maria nem 
a respeito de nenhum outro tema. Ele foi sobretudo um pastor de al-
mas, não um teórico ou um professor. no entanto, um estudo aprofun-
dado dos escritos e da atividade do Padre Fundador permitem ver em 
sua doutrina os temas que atualmente estão presentes na doutrina dos 
últimos papas e dos teólogos contemporâneos a respeito da Imaculada 
Conceição de Maria: a misericórdia do deus uno e Trino;  o mistério 
pascal de Cristo, misericordioso Salvador e modelo de vida;  o Espírito 
Santo Vivificador e Santificador; o primado da graça e a cooperação do 
ser humano; a imitação (sequela) de Cristo e a identificação (imitatio) 
com jesus, com Maria e com os santos; a Imaculada como obra e tem-
plo da Trindade; Maria cheia de graça e do Espírito Santo, Mãe de deus 
e Mãe da Igreja; o homem novo, templo místico de deus; a Igreja, es-

Ad-Honorem-2021-portugal.indd   102 2021-12-02   14:34:53



103

posa de Cristo e instrumento da salvação; o amor como o fundamento 
da criação e da redenção, como a base de toda vocação e de toda vida; 
o amor e a misericórdia diante do semelhante; a necessidade do apoio 
aos falecidos e aos agonizantes. 

no século xxI o significado do mistério da Imaculada Conceição de 
Maria para os marianos e para o mundo, bem como o seu lugar central 
no carisma da Congregação têm penetrado cada vez mais firmemente 
na consciência dos filhos espirituais do Padre Estanislau. nesse carisma 
começaram a ser percebidos já não somente elementos mariológicos, 
escatológicos e apostólicos, mas também trinitários, pascais, eclesiais, 
bíblicos, espirituais, protológicos, caritológicos e muitos outros.

Milagrosas intervenções divinas. As buscas de uma renovada síntese 
e compreensão do carisma foram intensificadas de forma extraordinária 
no século xxI pelas intervenções do próprio deus – pelos milagres que 
foram aceitos no processo da beatificação e da canonização de S. Esta-
nislau Papczyński. o primeiro milagre (a ressurreição de um feto sem 
vida) reflete com extraordinária força o esplendor do mistério da Ima-
culada Conceição de Maria. o segundo milagre (a cura de uma mulher 
mortalmente doente durante o Tríduo Pascal) é um reflexo do mistério 
da Páscoa de Cristo (da Sua Paixão, Morte e Ressurreição). Trata-se de 
milagres que apontam enfaticamente para a dignidade e a santidade de 
toda vida humana, desde a concepção até a morte natural. 

os marianos recebem continuamente diversos testemunhos do 
mundo inteiro que falam de milagrosas intervenções de deus por inter-
cessão de S. Estanislau: concepções de filhos por cônjuges diagnostica-
dos com permanente e irreversível esterilidade; recuperação da fé; mul-
tiplicação da aptidão nos estudos; reconciliação; libertação de diversos 
vícios; numerosas curas da alma e do corpo. o breve espaço de tempo 
(9 anos) entre a beatificação e a canonização, o culto continuamente 
crescente de S. Estanislau e os cada vez mais numerosos milagres pela 
sua intercessão testemunham enfaticamente que é hoje o tempo de no-
vamente proclamar e realizar o carisma dado ao nosso Padre Fundador 
e, por ele, à nossa Congregação.
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A intervenção da Igreja através da beatificação e da canonização.  
na carta apostólica que proclamava o Pe. Estanislau Beato (16.09.2007), 
Bento xVI enfatizava que o nosso Fundador foi continuamente inspira-
do e fortalecido pelo salvífico amor de deus uno e Trino: na vida e no 
apostolado, na fundação e no fortalecimento da Congregação. Trata-se 
do mesmo amor que se revelou no mistério da Imaculada Conceição 
de Maria e que se derramou nos corações das pessoas, graças à Páscoa 
do Senhor. Bento xVI lembrou também os três objetivos que o Padre 
Papczyński, como Fundador da Congregação, transmitiu à sua primeira 
comunidade. 

na homilia da Missa de beatificação em Licheń, o legado pontif í-
cio card. Tarcisio Bertone enfatizou que o Padre Estanislau desejava 
que a Imaculada Conceição de Maria distinguisse a Congregação dos 
Marianos, que fosse o seu fortalecimento e a sua alegria. Bertone es-
clareceu também que o novo Beato cultuou no mistério da Imaculada 
Conceição o poder salvífico de Cristo; e em Maria Imaculada: a beleza 
do homem novo, entregue inteiramente a Cristo e à Igreja, a obra-pri-
ma da criação divina, a confirmação da dignidade de todo ser humano. 
no decreto de canonização de S. Estanislau o papa Francisco afirmou 
que o novo Santo fundou a Congregação dos Marianos para promover 
o culto da Imaculada, cooperar com os párocos no apostolado, sufragar 
os falecidos. 

Inspirações carismáticas dos superiores gerais. no processo do 
descobrimento e do aprofundamento do carisma da Congregação e 
do amor ao Fundador desempenharam um papel muito importante 
os superiores gerais do século xxI: Mark Garrow (1999-2005), jan 
Rokosz (2005-2011) e Andrzej Pakuła (2011-2017 e 2017-). Foram 
eles que estimularam as pesquisas carismáticas durante os capítulos 
e as visitações gerais; organizaram encontros de formação dos supe-
riores das províncias e dos vicariatos gerais; organizaram conventos 
e simpósios; instituíram adequadas comissões e grupos de discussão, 
bem como acompanharam os seus trabalhos; elaboraram e difundi-
ram materiais de formação (p. ex. para os dias de recolhimento) em 
diversas línguas a respeito da identidade dos marianos, do carisma e 
do Fundador.
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neste ponto é preciso assinalar que somente os três mencionados 
superiores gerais, de forma regular e sistemática, dedicaram à identida-
de e ao Fundador da Congregação uma importante parte das cartas cir-
culares por ocasião da Solenidade da Imaculada Conceição de Maria. 
Explicaram de forma muito ampla e competente o mistério da Imacula-
da Conceição de Maria, apresentaram coerentemente o Pe. Papczyński 
como o único Fundador da Congregação e citaram os seus escritos. 
Fizeram alusões a outras importantes personalidades da Congregação, 
a começar pelo Pe. Matulewicz. Sempre no contexto do carisma, escre-
veram a respeito da vida espiritual, da oração, do apostolado, da mis-
são, da misericórdia divina, do sufrágio pelos falecidos etc. Essas cartas 
tinham uma nítida marca carismática e formativa, da mesma forma que 
as cartas relacionadas com as etapas seguintes do processo da beatifica-
ção e da canonização do Fundador. 

Vale a pena mencionar aqui que em meados do século xx os su-
periores gerais abordavam para o dia 8 de dezembro antes assuntos 
correntes da Igreja e da Congregação. o carisma era definido muito 
estreitamente com: mariano, apostólico e escatológico. Reportando-
se à Imaculada Conceição, os autores daquelas cartas escreviam sobre 
Maria unicamente como modelo de vida, Mãe e Auxiliadora. Em re-
gra citavam o magistério da Igreja, às vezes o Pe. Matulewicz, mais ra-
ramente ainda o Pe. Papczyński. Percebe-se que os escritos deste lhes 
eram simplesmente quase desconhecidos. Talvez isso não seja de ad-
mirar se considerarmos que a primeira edição crítica de todas as obras 
do Pe.  Papczyński em latim surgiu somente nos anos 1998-2001. A 
tradução de todos os escritos para a língua polonesa viu a luz do dia 
em 2007. nas demais línguas da Congregação, os escritos do Fundador 
continuam a ser acessíveis unicamente em trechos (por sorte, algumas 
vezes bastante extensos).

Capítulos gerais. joão Paulo II (cf. Vita consecrata 42) apelou a que 
os capítulos e diversos tipos de reuniões dos membros da Congregação 
discernissem incessantemente, à luz do Espírito Santo, como adequa-
damente preservar e atualizar, nos diversos contextos históricos e cul-
turais, o próprio carisma e o próprio patrimônio cultural. Esse mesmo 
apelo, mas concretamente ao capítulo geral dos marianos, foi repetido 
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por joão Paulo II em 1987 e 2005. Sem dúvida os últimos capítulos ge-
rais da nossa Congregação, a começar por Ariccia em 1997, até 2017 
em Roma, contribuíram muito para uma melhor compreensão e vivên-
cia do nosso carisma. 

Em diversos tipos de documentos dos sucessivos capítulos, muitas 
vezes tem sido enfatizado que o centro e o coração do nosso carisma 
é o mistério da Imaculada Conceição de Maria; que o Pe. Estanislau 
Papczyński é o pai e o fundador da Congregação dos Marianos; que en-
tre os seus discípulos e continuadores desempenhou um notável papel 
de renovador e reformador jorge Matulewicz; que os beatos mártires 
de Rosica, Antônio Leszczewicz e jorge Kaszyra, podem servir-nos de 
inspiração especialmente na pastoral ecumênica e no aprofundamen-
to da consciência escatológica dos fiéis; que o mistério da Imaculada 
Conceição relaciona-se intimamente com o mistério da divina Mise-
ricórdia e dele decorre; que Maria Imaculada é “a primeira apóstola da 
misericórdia divina” e que os marianos devem envolver-se na difusão 
do culto da Misericórdia divina e nas obras de caridade; que o sufrágio 
pelos falecidos é uma das mais importantes formas de realização do ca-
risma mariano; que a vida religiosa e comunitária e todo o apostolado 
dos marianos devem decorrer do carisma da Congregação e concreti-
zá-lo. 

o último capítulo geral (2017) declarou que a Congregação reco-
nhece como o seu início o ato da Oblatio, realizado pelo Fundador em 
1670, e não – como tem sido aceito durante a maior parte do século 
xx – a visitação canônica do eremitério de Korabiewo, promovida pelo 
bispo Przeździecki em 1673.

Autoconsciência da Congregação nas Constituições e no Diretório de 
2018. o remate da reflexão sobre o carisma da Congregação e o papel 
de S. Estanislau Papczyński vieram a ser as Constituições e o diretório 
adotados no capítulo de 2017 e promulgados em 2018. A Imaculada 
Conceição de Maria como o centro do nosso carisma tem sido apresen-
tada de forma ampla e bela, de acordo com o atual pensamento teológi-
co e a doutrina dos últimos papas. 

no início das Constituições foi introduzido o Preâmbulo – Invocatio 
Dei, no qual os marianos declaram que, “em nome de deus uno e Tri-
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no e para a Sua glória, por amor e veneração ao mistério da Imaculada 
Conceição da Mãe do Salvador, sob a Sua proteção e a Seu exemplo, fiéis 
à santa Igreja, para a santificação própria e a salvação dos semelhantes”, 
adotam as Constituições como a regra de vida segundo o Evangelho de 
Cristo. já nessa declaração se percebe como as formulações inscritas 
na identidade da Congregação desde os tempos do seu Fundador estão 
perfeitamente harmonizadas com a atual doutrina da Igreja a respeito 
da Imaculada Conceição.

Foi submetida às maiores mudanças e complementações a primeira 
parta das Constituições – Patrimônio e espiritualidade da Congrega-
ção, que encerra as mais importantes referências ao carisma dos ma-
rianos. Após o primeiro artigo, relacionado com a natureza e o lugar da 
Congregação na Igreja (comunidade apostólica de religiosos e irmãos 
religiosos segundo o direito pontif ício), foi introduzido o artigo segun-
do, que fala da essência do carisma (cf. acima), que de forma extraordi-
nariamente concisa e clara apresenta o mistério da Imaculada Concei-
ção de Maria como a essência do carisma da Congregação. no artigo 
terceiro, a respeito da missão da Congregação, após mais de cem anos 
desde a reforma do Pe. Matulewicz, voltou-se à missão original da Con-
gregação, presente em sua vida e legislação desde a fundação até 1910. 
de acordo com as mudanças do artigo terceiro das Constituições, foi 
reformulado o artigo primeiro do diretório – Ministérios e obras, o que 
pode ser reconhecido como uma “nova renovação revolucionária”.

A primazia da graça e da ação de deus uno e Trino (evidente no 
mistério da Imaculada Conceição) é apresentada pelos três artigos se-
guintes das Constituições: 4) Consagrados para a glória da Santíssima 
Trindade; 5) Seguindo os passos de Cristo; 6) Moldados pelo Espírito 
Santo (artigo inteiramente novo).

os artigos seguintes das Constituições (7-11) falam de forma mais 
detalhada sobre a missão dos marianos: sobre o conhecimento, o amor, 
a vivência e a proclamação do mistério da Imaculada Conceição; so-
bre o sufrágio pelos falecidos; sobre a unidade com a Igreja e o serviço 
à Igreja em todos os lugares e de todas as formas. no artigo sétimo foi 
registrado uma espécie de breve tratado sobre a Imaculada Conceição.

os quatro artigos seguintes das Constituições (12-15) e o artigo se-
gundo do diretório apresentam os traços característicos dos marianos, 
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o seu lema (o Pro Christo et Ecclesia do Pe. Matulewicz) e o seu brasão 
(novo nas Constituições e o diretório). o artigo relacionado com os 
traços característicos de um mariano foi profundamente reformulado 
em relação ao registro anterior, procedente do Renovador e enrique-
cido com as marcas oriundas do carisma, p. ex.: a busca da inspiração 
no mistério da Imaculada Conceição de Maria; a abertura ao Espírito 
Santo e à força decorrente do mistério pascal de Cristo; a submissão 
à direção da divina Providência; a demonstração do amor à Igreja, aos 
coirmãos vivos e falecidos e a todas as pessoas. 

Após a principal Padroeira da Congregação, Maria Imaculada, pela 
primeira vez foram adicionados como padroeiros os santos e beatos 
marianos. no artigo 20 das Constituições – Devotiones peculiares, a di-
fusão do culto de Maria Imaculada foi mudada para a devoção à Ima-
culada Conceição de Maria; no lugar das formas de piedade comuns a 
toda a Igreja (piedade eucarística e frequente santa Comunhão) foram 
introduzidas ações mais específicas da nossa Congregação: concentra-
ção no mistério pascal de Cristo, oração pelos falecidos e agonizantes, 
oração pela Igreja peregrina, culto da  Providência divina e do Espírito 
Santo; foi mantida a devoção até então existente ao Sacratíssimo Cora-
ção de jesus (desde os tempos do Renovador) e à Misericórdia divina 
(desde 2005). o artigo 20 das Constituições está desenvolvido nos cin-
co artigos seguintes do diretório (4-8).

já pela própria estrutura da primeira parte das Constituições pro-
mulgadas em 2018 percebe-se muito bem o lugar central do mistério 
da Imaculada Conceição na vida e na missão dos marianos. de uma 
compreensão muito ampla desse mistério, do carisma e da vida religio-
sa como tal procedem os artigos sobre a Trindade, que com a Sua gra-
ça antecipa toda ação humana; sobre jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, 
o único Salvador e o modelo que devemos seguir; sobre o Espírito San-
to, Santificador, Consolador e fonte de toda boa ação (cf. Constituições 
4-6). Maria Imaculada, a primeira remida, semente da nova humanida-
de, é para os marianos o modelo e a Auxiliadora na edificação da Igreja, 
no serviço aos vivos e aos falecidos (cf. Constituições 7-9). Tanto na 
vida espiritual como no apostolado, os marianos desejam promover no 
mundo inteiro o mistério da Imaculada Conceição, inclusive pelos seus 
traços característicos e sinais exteriores, de acordo com toda a tradi-
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ção da Congregação (cf. Constituições 10-15); de maneira especial eles 
veneram Maria Imaculada, os beatos e os santos marianos (sobretudo 
o Fundador). 

nas Constituições renovadas de 2017 o mistério da Imaculada Con-
ceição de Maria tornou-se o ponto de referência para a vida, a piedade, 
a missão e a legislação da Congregação. Foi também de forma adequada 
incluído na fórmula dos votos religiosos (cf. Constituições 192). 

Desafios. o kairós da Congregação e a Páscoa em direção à sua iden-
tidade carismática não se encerraram com a promulgação das Consti-
tuições e do diretório renovados. os conteúdos descobertos por uns 
devem ser com o tempo assimilados por todos. devem também en-
contrar o seu reflexo na vida e na missão dos marianos, nas orações, 
nos ritos, nas tradições e nos livros específicos da Congregação. Esse 
processo já se iniciou, mas muita coisa ainda se encontra diante de nós. 
o kairós e a Páscoa da Congregação continuam. Cada um de nós, cada 
um daqueles que vierem deve encontrar o seu lugar na missão carismá-
tica da Congregação, deve cumprir a missão que lhe foi confiada por 
deus. 

Perguntas:
1. Em que sentido o mistério da Imaculada Conceição de Maria serve 

de inspiração e de luz para mim pessoalmente, para a minha vida 
religiosa e para o meu apostolado?

2. Que mudanças, quanto ao conhecimento e à propagação do carisma 
da Congregação, vejo no século xxI na comunidade da minha casa, 
do vicariato, da província ou da Congregação? E quais as que perce-
bo entre as pessoas de fora da Congregação?

3. o que posso fazer para que o carisma do Fundador e da Congrega-
ção ressoe melhor em minha vida e em meu apostolado? na vida e 
no apostolado da minha comunidade?            
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