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PREFÁCIO 

“O termo ‘jubileu’ indica júbilo, alegria; não apenas júbilo interior, mas 
alegria que se manifesta exteriormente, já que a vinda de Deus é um acon-
tecimento também exterior, visível, audível, palpável, como recorda S. João 
(cf. 1 Jo 1,1). É justo, por conseguinte, que toda a demonstração de alegria 
por essa vinda tenha a sua manifestação exterior. Esta serve para indicar 
que a Igreja rejubila pela salvação” (Carta apostólica Tertio millenio adve-
niente, 16). 

Após 350 de existência da Congregação dos Padres Marianos, a alegria 
jubilar cabe também a  nós. Não é  um mérito nosso, mas um puro dom 
de Deus em Sua Providência. Hoje olhamos com alegria para Aquele que, 
servindo-se do nosso Pai Santo Estanislau, não somente instituiu a  Sua 
obra, mas também a preservou e continua a sustentar na existência. Atra-
vés dos eventos jubilares queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela 
Sua proteção a nós no decorrer da história e a Ele queremos confiar o nos-
so futuro.  

Este livro é  sobretudo fruto do trabalho da Comissão Geral para 
a  preparação do Jubileu dos 350 anos da fundação da Congregação dos 
Padres Marianos da Imaculada Conceição da S.V.M., instituída no dia 2 de 
maio de 2017, e tem o caráter de uma introdução aos festejos do Jubileu. Por 
essa razão, contém o Programa do Jubileu, para que cada um dos coirmãos 
possa familiarizar-se com o plano quadrienal das comemorações e possa 
participar ao menos de algumas delas. 

Mas o  conteúdo principal deste livro são os textos das Conferências 
para os retiros mensais em 2020 e a Carta de início do Jubileu. No final 
encontra-se também a Oração Jubilar, que pode ser adicionada às Orações 
marianas normalmente recitadas após a Liturgia das Horas, bem como, nas 
igrejas, recitada durante a celebração da santa Missa com os fiéis, antes ou 
após a bênção final.  

Ardentemente os estimulo, Caros Coirmãos, a  fazerem uso do re-
curso que vocês estão recebendo. De maneira especial estimulo todas 
as comunidades marianas à prática dos retiros mensais, ao que aliás nos 
obrigam as nossas Constituições, para os quais professamos os votos 
religiosos.  
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Encaminho expressões de sincera gratidão ao Pe. Joseph G. Roesch MIC, 
Presidente da Comissão, bem como a todos os membros da Comissão que 
com ele colaboraram durante os numerosos encontros preparatórios da 
Programação Jubilar. Agradeço à Associação dos Auxiliares Marianos, tan-
to nos Estados Unidos como na Polônia, pela cooperação da elaboração 
do Programa, e sobretudo pelo compromisso da sua significativa ajuda na 
futura realização dos trabalhos. Agradeço também à  Editora dos Padres 
Marianos em Varsóvia pela prestimosa ajuda na publicação deste livro. 

Confio que os diversificados eventos jubilares, para cuja realização será 
útil este livro, contribuirão para a santificação nossa, dos filhos espirituais 
do nosso Pai S. Estanislau, bem como para o fortalecimento da identidade 
mariana para um serviço ainda mais devotado à Igreja e a Cristo. 

Roma, 24 de novembro de 2019.  
Pe. Andrzej Pakuła MIC

Superior Geral 
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Roma, 8 de dezembro de 2019.
Prot. nº  159/2019

CARTA DO SUPERIOR GERAL
POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DA IMACULADA  

CONCEIÇÃO DA BEATA VIRGEM MARIA   
DANDO INÍCIO AO JUBILEU DOS  ANOS

DA CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
A Divina Providência, que com força se estende de uma extre-
midade a outra e dirige tudo com doçura, cujos caminhos não 
são os nossos caminhos, desejou ter um pequenino rebanho 
mariano dedicado à Mãe Amantíssima e Imaculada, não nas 
fronteiras do único Reino da Polônia, onde se encontra o seu 
ninho, mas espalhado por toda a terra.

Caros Coirmãos, 
Ao iniciarmos hoje a celebração do Jubileu dos 350 anos da fundação da 

nossa Congregação, a frase acima escrita pelo Frei Alexius de Octaviano 
Fischer em 1758, no Protocollum Balsamanensis, expressa perfeitamente 
a experiência de toda a nossa comunidade religiosa no decorrer da sua his-
tória. Trata-se de uma experiência de fé na proteção da Divina Providência 
a nós. Ela tem a sua fonte no espírito do nosso Pai Estanislau, Fundador, 
que expressou tal entrega a Deus em seu Testamento: “A todos os presentes 
e a cada um dos meus futuros irmãos e companheiros entrego para sempre 
a mais maravilhosa fundação: a Providência de Deus Bondosíssimo”. Essa 
mesma Providência dirige também hoje a história da nossa comunidade 
religiosa e nos introduz no presente Jubileu. 

O significado do Jubileu 
“Cada jubileu é preparado na história da Igreja pela divina Providên-

cia” − com essas palavras S. João Paulo II descreve a perspectiva teológica 
do Jubileu na carta apostólica intitulada Tertio millenio adveniente (17). 
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Encontramos ali igualmente outros significados e  objetivos do Jubileu: 
O  jubileu “é sempre um tempo particular de graça”, “um dia abençoado 
pelo Senhor: como tal [...] tem um caráter jubiloso”; “pretende ser uma 
grande oração de louvor e agradecimento”; “a alegria de cada jubileu é de 
modo particular uma alegria pela remissão das culpas, a alegria da con-
versão” (32). “Tudo deverá apontar para o objetivo prioritário do Jubileu, 
que é o revigoramento da fé e do testemunho dos cristãos” (42). Confio 
que a celebração dos 350 anos da fundação da nossa comunidade religiosa 
contribuirá para a renovação da nossa fé e do nosso vínculo pessoal com 
o Senhor, que nos chamou; para o aprofundamento da nossa identidade e a 
consciência do nosso carisma; para darmos o testemunho de quem somos 
e por que existimos na Igreja; para uma redescoberta de quem são para nós 
Cristo e Sua Imaculada Mãe, e nossa Padroeira; para o aprofundamento do 
vínculo com o Santo Pe. Estanislau, nosso Pai Fundador, que, obediente ao 
Espírito Santo, deu início à nossa comunidade religiosa. 

Visto que somos uma comunidade apostólica, toda ação nossa deve en-
cerrar uma dimensão pastoral. Sobretudo o próprio Jubileu, se for viven-
ciado como um tempo especial de graça e for aceito por nós como mais um 
apelo do Senhor à conversão, através do testemunho de fé tem a possibili-
dade de tornar-se evangelização. Em consequência disso, então, o testemu-
nho da nossa vocação pode atrair jovens à nossa comunidade. A fidelidade 
ao Senhor e à Sua graça resulta igualmente na irradiação do nosso carisma 
e congrega em nossa volta os leigos que querem viver a nossa espirituali-
dade. Esse é o principal motivo por que, tanto a Comissão Jubilar como os 
superiores das províncias e dos vicariatos, reunidos num encontro comum 
em Roma em setembro do ano corrente, propuseram que a obra jubilar da 
nossa Congregação seja a introdução, junto às nossas paróquias e reitora-
dos, do Movimento da Imaculada Conceição de Maria (ainda no decor-
rer do Jubileu ou imediatamente após ele). Esse Movimento, abordado nas 
nossas mais recentes Constituições como uma associação de leigos própria 
da Congregação, poderá permitir uma melhor propagação do nosso caris-
ma, e ao mesmo tempo vincular mais firmemente ainda os leigos à nossa 
comunidade. Evidentemente, isso não impede que cada província institua 
também outras obras jubilares: evangelizadoras, educacionais, beneficen-
tes etc. 
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Âmbito temporal e eventos jubilares
A celebração do Jubileu foi estendida para quatro anos: 8 de dezembro 

de 2019 – 8 de dezembro de 2023. O ato oficial de início é a celebração, no 
dia de hoje, na Casa Geral, das II Vésperas da Imaculada Conceição da Bea-
ta Virgem Maria, presididas pelo arcebispo Dom José Rodríguez Carballo, 
secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e para as 
Sociedades de Vida Apostólica. O aniversário exato da fundação da Con-
gregação, ou seja, dos 350 anos, ocorre no dia 11 de dezembro de 2020. 
O início das comemorações um ano antes e a celebração dos eventos que 
precedem essa data dá a possibilidade de uma preparação para a sua ade-
quada vivência. O encerramento do Jubileu ocorrerá no dia 8 de dezem-
bro de 2023, igualmente na festa titular da Congregação. Nesse ano ocorre 
o aniversário dos 350 anos da aprovação da primeira casa religiosa da Con-
gregação dos Marianos em Puszcza Korabiewska pelo bispo Dom Jacinto 
Święcicki. A celebração do Jubileu por quatro anos é uma alusão histórica 
à moldagem da nossa Congregação, isto é, desde o seu carismático início 
expresso na Oblatio até a instituição da primeira comunidade religiosa.

A celebração quadrienal do Jubileu foi preparada de tal forma que cada 
ano terá um lema especialmente dedicado. Esses lemas definem a  nos-
sa identidade, ao criar certa mensagem: Consagrados para Cristo e para 
a Igreja (2020), Na escola da Imaculada Conceição de Maria (2021), No 
caminho pascal (2022), Na missão carismática (2023). Em todos os anos 
da celebração do Jubileu serão preparados textos de conferências para os os 
retiros mensais. As principais questões, tanto das conferências como dos 
eventos jubilares, estarão relacionadas com os temas dos diversos anos, 
o que permitirá aprofundar a nossa autorreflexão em relação ao carisma 
e poderá servir de inspiração para a renovação da vida espiritual tanto na 
dimensão individual como comunitária. Para os diversos anos estão pla-
nejados especiais eventos comunitários e formativos: em 2020 será o Con-
vento Geral e o Congresso Mundial dos Colaboradores Leigos; em 2021, 
o encontro dos marianos em formação inicial do mundo inteiro em Licheń 
e os simpósios regionais a respeito da escola da Imaculada Conceição de 
Maria, organizados pelas províncias e pelos vicariatos gerais no âmbito dos 
conventos anuais; em 2022, o encontro dos jovens marianos do mundo in-
teiro e a sessão científica em Varsóvia, e depois os conventos das províncias 
e dos vicariatos gerais a respeito do caminho pascal da Congregação; em 
2023 se realizará o Capítulo Geral, durante o qual os membros do Capítulo, 
sob a presidência do Superior Geral, realizarão o ato da entrega da Congre-
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gação a Nossa Senhora Imaculada na basílica de Santa Maria Maggiore em 
Roma. Para o encerramento do Jubileu, por ocasião da tradicional renova-
ção dos votos no dia 8 de dezembro de 2023, todas as comunidades locais 
realizarão o ato da entrega da Congregação e de todos os coirmãos a Nossa 
Senhora Imaculada, servindo-se do ato de entrega utilizado anteriormente 
durante o Capítulo Geral.

O programa detalhado das comemorações jubilares de toda a Congre-
gação será divulgado num documento especial. Além disso, as diversas 
províncias e vicariatos deverão preparar os seus próprios programas.

Oblatio − o ponto de referência fundamental do Jubileu
Um ponto crucial para a nossa Congregação foi a profissão, pelo Padre 

Estanislau, do ato da Oblatio, tradicionalmente por nós definido como Ofe-
recimento de si mesmo. Hoje − graças às mais recentes pesquisas histórico-
teológicas − sabemos que no propósito do Fundador a Oblatio foi uma fór-
mula de votos religiosos na nova comunidade, que por esse ato ele instituiu. 
Em consequência, portanto, o primeiro companheiro e ao mesmo tempo 
o segundo membro da nova comunidade dos Padres Marianos, o irmão Es-
tanislau Krajewski, professou os seus votos na presença do Padre Fundador 
pronunciando a fórmula do mesmo ato da Oblatio que havia sido lido por 
S. Estanislau após ele receber o indulto para o afastamento dos escolápios. 
A Oblatio realizada no dia 11 de dezembro de 1670 deu início à nossa Con-
gregação. O Capítulo Geral que se realizou em Roma em 2017 proclamou 
solenemente esse fato na Declaração, voltando dessa forma a uma longa 
tradição da nossa comunidade. Em 2020, queremos celebrar de duas for-
mas esse acontecimento central, que deu início à Congregação.

Em primeiro lugar, no dia 8 de dezembro de 2020, quando ocorre quase 
que exatamente o aniversário dos 350 da Oblatio, nós todos, filhos espiri-
tuais de S. Estanislau, em alusão àquele acontecimento, faremos o ato da 
Oblatio lendo − no lugar da tradicional renovação dos votos − o mesmo 
texto que foi lido pelo Padre Fundador. Nesse ano, excepcionalmente, re-
novaremos os nossos votos utilizando-nos do texto da Oblatio e  o fare-
mos da forma como costumamos renovar os votos todos os anos na nossa 
solenidade titular: em público, em todas as comunidades, diante dos fiéis 
reunidos (paroquianos, membros da AAM e do Movimento da Imacula-
da Conceição da Beata Virgem Maria, amigos etc.). Ao fazermos o ato da 
Oblatio, ao mesmo tempo nos devemos lembrar de que se trata de um 
ato simbólico e singular. Por isso, para evitar mal-entendidos, antes de fa-
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zermos o ato da Oblatio é preciso apresentar uma adequada introdução 
a  todos os participantes da celebração, esclarecendo que não se trata de 
uma nova fórmula dos votos religiosos, mas de celebrar o aniversário dos 
350 anos da primeira profissão mariana dos votos na história. Para os fiéis 
leigos será preparada uma adequada brochura sobre a Oblatio e a Congre-
gação dos Padres Marianos, de caráter formativo e vocacional. Para todos 
os coirmãos será preparado um texto adequado para ser lido.

Antes disso, durante o Convento Geral em outubro de 2020, será reali-
zado um simpósio especial dedicado à Oblatio e à consagração. Além dos 
temas definidos para tais reuniões nas nossas Constituições (C 276, D 250), 
os participantes do Convento farão uma reflexão a respeito do significado 
da consagração religiosa, com ênfase especial ao documento da Oblatio, 
que se encontra nos primórdios da nossa Congregação. A reflexão a respei-
to desses elementos essenciais da vida religiosa pode dar um novo impulso 
tanto à animação e ao aprofundamento do carisma como à redescoberta 
da graça da escolha para uma especial proximidade de Deus e para o mi-
nistério na Igreja. No contexto da violenta secularização que ocorre no 
mundo de hoje, o debruçar-se sobre as mais importantes questões da nossa 
vida comunitária e pessoal − das quais faz parte a consagração religiosa no 
contexto da Oblatio − oferece uma oportunidade para a nossa conversão 
e a volta ao “primeiro amor” (cf. Ap 2,4).

Ação de graças e reconciliação com Deus
Durante o Jubileu olhamos para a nossa história numa perspectiva de fé 

e percebemos nela acontecimentos bonitos, assinalados pelo serviço à Igre-
ja e pela santidade dos nossos coirmãos que nos precederam no caminho 
da vocação mariana. Graças à  maravilhosa e  generosa colaboração com 
a graça divina, eles escreveram belas páginas da história da nossa Congre-
gação, da qual nos sentimos orgulhosos. Alegramo-nos com a alegria deles 
e, com o senso de coparticipação no patrimônio da nossa comunidade, par-
tilhamos com os outros o bem que os nossos predecessores introduziram 
na história da Igreja e da comunidade humana. E trata-se de uma postura 
ao mesmo tempo justa e apropriada. A celebração do Jubileu dá a nós to-
dos uma ocasião de agradecer a Deus pelas graças a nós proporcionadas 
no decorrer da história e pela resposta repleta de fé da parte dos nossos 
coirmãos. 

Contemplando o passado, não podemos, no entanto, nos esquecer de 
ocorrências, tanto de toda a comunidade como de seus irmãos de modo 
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individual, que hoje avaliamos como tristes e trágicas, por vezes introdu-
zindo também o escândalo na comunidade de toda a Igreja. Trata-se aqui 
principalmente de situações assinaladas pela perda da fé ou pelo pecado. E, 
da mesma forma que nos alegra a coparticipação no bem comum de toda 
a Congregação, também não podemos fingir que não nos dizem respeito as 
ocorrências assinaladas pelo escândalo. Um dos objetivos do Jubileu é um 
certo tipo de “acerto de contas” com o passado, da mesma forma que ocor-
re durante o exame de consciência. Pelo bem agradecemos a Deus, pelo 
mal pedimos desculpa e perdão, para nos reconciliarmos com Deus e com 
os semelhantes, especialmente com aqueles que vivenciaram o escândalo. 
O nosso ato comunitário de pedir perdão a Deus e à Igreja pelos pecados, 
tanto comunitários como individuais, será o  “Dia de reparação e  de pe-
nitência” − celebrado, como todos os anos, no dia 24 de outubro durante 
o Convento Geral em Licheń. Acreditamos que a confissão dos pecados 
em espírito de penitência abrirá os nossos corações a uma ação de graças 
maior pelos dons e graças recebidos de Deus, e ao mesmo tempo fortale-
cerá toda a nossa comunidade para uma nova caminhada em fidelidade ao 
carisma e à graça da vocação recebida. 

Na reconciliação com Deus e com os coirmãos inscreve-se a tradição 
“da indulgência, que é um dos elementos constitutivos do jubileu. Mani-
festa-se nela a plenitude da misericórdia do Pai, que sai ao encontro de to-
dos com o Seu amor, que se expressa no perdão das culpas” (Incarnationis 
mysterium, 9). Durante o Jubileu haverá a possibilidade de alcançar indul-
gências, tanto para nós, membros da Congregação dos Marianos, como 
para as pessoas conosco associadas e todos os fiéis leigos que participarem 
dos eventos jubilares ou visitarem as igrejas ou as capelas assinaladas. As 
indulgências poderão ser alcançadas em determinados lugares e num tem-
po determinado, de acordo com as condições definidas pela Penitenciaria 
Apostólica. A  lista completa das indulgências será anunciada posterior-
mente, num documento especial da Penitenciaria.

Entrega à Imaculada, Mãe e Padroeira da nossa Congregação
Confiamos o Jubileu da fundação da nossa Congregação a Maria Ima-

culada, nossa Mãe espiritual e Padroeira. A solenidade da Sua Imaculada 
Conceição é a data que inicia e que encerra as comemorações jubilares. 
O caráter da nossa comunidade religiosa é desde o  início eminentemen-
te mariano e encerra-se já no próprio título da Congregação. No entanto 
a nossa piedade mariana tem uma marca especial, que é a Imaculada Con-
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ceição da Mãe do Senhor. Essa dimensão carismática da nossa devoção 
mariana está presente desde o início da Congregação. Na nossa comuni-
dade a consciência da posição central da Imaculada Conceição de Maria 
no carisma sempre esteve presente, embora se tenha expressado de diver-
sas formas, e embora muitos dos nossos coirmãos − também muito im-
portantes na nossa história − tenham levado anos até amadurecerem para 
a compreensão do carisma da sua comunidade religiosa. O exemplo mais 
significativo disso é  o testemunho do Beato Jorge Matulaitis, renovador 
da Congregação, que em seu Diário espiritual registrou: “Graças Vos dou, 
Senhor, por me terdes concedido especiais sentimentos de amor em rela-
ção à Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Antigamente eu 
sentia dificuldade com essa oração, mas agora, como é doce rezar, prostra-
do a Seus pés, e mergulhar em oração” (Diário espiritual, 42).  Também 
a nossa atual consciência da identidade da Congregação amadureceu para 
que nas mais recentes Constituições o mistério da Imaculada Conceição 
da Beata Virgem Maria fosse chamado “a essência do carisma da Congre-
gação e desde o início da sua existência o sinal especial, a força e a alegria 
da vocação mariana” (C 2). Nesse contexto o lema do Jubileu foi abordado 
na seguinte fórmula: Ad honorem Immaculatae Conceptionis Mariae (Em 
honra da Imaculada Conceição de Maria). Especialmente no tempo atual 
voltamos o nosso olhar a Ela, com a esperança da Sua incessante interces-
são por nós, Seus filhos espirituais, que trazem o Seu nome. A Sua capa-
cidade de ouvir o Espírito Santo, a obediência à Palavra de Deus, a total 
entrega a Deus em situações que extrapolam a compreensão humana sejam 
também a nossa forma de proceder. Sempre submissa à ação de Deus e não 
poupando a  Sua vida pela salvação do mundo, que Ela consiga também 
para nós a graça da total e devotada entrega no serviço a Cristo e à Igreja. 

Immaculata Virginis Mariae Conceptio! Sit nobis salus et protectio!

Pe. André Pakuła MIC
Superior Geral 
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PROGRAMA DO JUBILEU 
DOS  ANOS DA FUNDAÇÃO DA  

CONGREGAÇÃo Dos Padres Marianos
OBJETIVO DO JUBILEU 

 � “O jubileu é sempre um tempo particular de graça, ‘um dia abençoado 
pelo Senhor’: como tal [...] tem um caráter jubiloso” (Tertio Millennio 
Adveniente, 32);

 � Glorificação, ação de graças, alegria, olhar para o futuro com esperança; 
 � Perdão, reconciliação e reparação; 
 � Aprofundamento da autoconsciência e da identidade mariana; 
 � Testemunho dado para fora a respeito de quem somos e para que existi-

mos na Igreja. 
LEMA DO JUBIELU: Ad honorem Immaculatae Conceptionis Mariae

LOGOMARCA: Jubileu dos 350 anos da fundação da Congregação dos 
Padres Marianos 
https://drive.google.com/drive/folders/1Qet4OtvOqoUQzamYBsbxAy-
fwAfLdsLmI?usp=sharing

OBRA DO JUBILEU 
1. A obra do Jubileu da Congregação dos Padres Marianos deve ser a in-

trodução, junto às nossas paróquias e aos nossos reitorados, do Movimen-
to da Imaculada Conceição de Maria (ainda no decorrer do jubileu e logo 
após o seu encerramento). Esse Movimento deverá servir para uma melhor 
divulgação do nosso carisma e, ao mesmo tempo, para uma ligação ainda 
maior das pessoas leigas com a nossa Congregação. Já existe um esboço do 
programa de formação do Movimento, mas torna-se necessário um itine-
rário detalhado dos encontros regulares. Esse itinerário detalhado de for-
mação está sendo elaborado pela Província Polonesa. O Estatuto já existe.    

JUBILEU - 350
PADRES MARIANOS
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2. Cada jurisdição pode introduzir outras obras jubilares: de caridade, 
beneficentes etc. 

PROGRAMA DOS EVENTOS JUBILARES: 2019 – 2023
 � Início das comemorações 8 de dezembro de 2019, na festa titular 

da Congregação. O  início oficial na Casa Geral ocorrerá durante as II 
Vésperas da Imaculada Conceição da Beata Virgem Maria, celebradas 
pelo arcebispo José Rodríguez Carballo, secretário da Congregação 
dos Institutos de Vida Consagrada e Associações de Vida Apostólica. 
O aniversário exato da fundação da Congregação, ou seja, dos 350 anos, 
ocorre no dia 11 de dezembro de 2020. O início das comemorações um 
ano antes e a celebração dos eventos que precedem essa data fornece 
a  possibilidade de uma preparação para esse aniversário e  para a  sua 
adequada vivência. Por essa razão será publicada uma Carta circular 
do Superior Geral iniciando as comemorações e que servirá igualmen-
te de conferência para o dia de retiro de dezembro. A partir desse mês 
serão preparadas e divulgadas as conferências para os retiros mensais, 
segundo os temas definidos para cada ano, até 2023 inclusive (4 anos 
sucessivos).      

 � Encerramento da celebração – 8 de dezembro de 2023, na festa ti-
tular da Congregação. Nesse ano ocorre o aniversário dos 350 anos da 
aprovação da primeira casa religiosa da Congregação dos Marianos em 
Puszcza Korabiewska pelo bispo Jacek Święcicki.  

 � A extensão do Jubileu para quatro anos é uma alusão histórica à molda-
gem da nossa Congregação, isto é, desde o seu carismático início expres-
so na Oblatio até a instituição da primeira comunidade religiosa. 

ANO 2020
CONSAGRADOS PARA CRISTO E PARA A IGREJA 

Ano de preparação para o ato da Oblatio

1. Conferências para os retiros mensais em alusão a fundação da Con-
gregação e à moldagem do seu carisma, ao ato da Oblatio e a história da 
nossa Congregação. Preparadas pelo Pe. Andrzej Pakuła

2. 25 – 27 de setembro de 2020: Congresso Mundial dos Colaborado-
res Leigos da Congregação dos Padres Marianos em Licheń. 

 � Tema: Imaculada Conceição de Maria – um belo fruto da misericórdia 
divina
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 � Responsáveis: promotor geral da AAM e do Movimento da Imaculada 
Conceição Ir. Andrzej Mączyński em cooperação com os diretores da 
AAM na Polônia (Pe. Łukasz Wiśniewski) e nos EUA (Pe. Chris Alar);

3. 19 – 24 de outubro de 2020: Convento Geral para os membros da 
Congregação, em Licheń 

 � Tema: Oblatio e consagração;
 � Responsáveis: Cúria Geral 
 � Programa do Convento Geral: 

19.10.2020, segunda-feira – início em Marianki, junto ao túmulo do 
Fundador (Liturgia das Horas, meditação, Eucaristia, visita ao Museu 
etc.); a caminho de Licheń, visita à primeira casa religiosa da Congrega-
ção em Puszcza Mariańska.
20-21.10.2020, terça-feira – quarta-feira: inicia-se com uma Santa Mis-
sa na basílica: Simpósio (o programa está sendo elaborado pelos padres 
M. Kozak, J. Kumala, e Tomasz Sekulski).
22-23.10.2020, quinta-feira – sexta-feira: deliberações do Convento 
Geral: celebração do dia de reparação e penitência. 
24.10.2020, sábado, 12h00 – encerramento com uma celebração na Ba-
sílica de Licheń com a presença dos fiéis (Eucaristia sob a presidência 
do Núncio). 

4. 8 de dezembro de 2020: recitação da Oblatio por todos os marianos, 
em público. O ato da Oblatio por S. Estanislau no dia 11 de dezembro 
de 1670 deu início à Congregação dos Padres Marianos. Por essa razão, 
no lugar da costumeira renovação dos votos na festa titular de 8 de de-
zembro, os filhos espirituais do Padre Estanislau farão o ato da Oblatio, 
que foi a primeira fórmula dos votos na comunidade mariana. Elemen-
tos essenciais desse acontecimento: 

 � Da mesma forma que a  renovação dos votos, ato da Oblatio será em 
público, em todas as comunidades locais, diante dos fiéis presentes (pa-
roquianos, membros da AAM, amigos etc.);  

 � Antes do ato da Oblatio é preciso apresentar uma adequada introdução 
a todos os participantes da celebração, no sentido de que não se trata de 
uma nova fórmula dos votos, mas de um acontecimento simbólico no 
aniversário dos 350 anos da profissão dos primeiros votos marianos na 
história; 

 � Para os marianos, bem como para os fiéis leigos, é preciso elaborar uma 
adequada brochura sobre a Oblatio, a Congregação dos Padres Maria-
nos etc. 
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 � Cada comunidade local terá a sua forma de rememorar o ato da Oblatio 
no dia 11 de dezembro de 2020. 

 � Responsáveis: Pe. Andrzej Pakuła (texto), Ir. Andrzej Mączyńsk e Pe. Łu-
kasz Wiśniewski (preparação gráfica e impressão) 

 � O Pe. Wiśniewski e o Ir. Mączyński elaborarão em pdf projetos de folhe-
tos em diversas línguas. As diversas jurisdições elaborarão as traduções 
e imprimirão os seus próprios folhetos. 

ANO 2021
NA ESCOLA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA 

1. Conferências para os retiros mensais direcionadas às implicações 
práticas da escola da Imaculada Conceição. O  textos das conferências 
serão elaborados pelo Pe. Janusz Kumala.

2. 10–21 de julho 2021: encontro dos marianos em formação inicial do 
mundo inteiro em Licheń. 

 � responsáveis: Pe. Tomasz Nowaczek MIC + Comissão de Formação 
 � participarão os marianos até a ordenação do presbiterado ou os votos 

perpétuos, no caso dos irmãos religiosos; a respeito da participação das 
diversas pessoas decidirá o superior da província ou do vicariato geral; 

 � programa:
10 de julho de 2021 – encontro em Licheń (até as 18h00) 
10-11 de julho de 2021 (sábado - domingo) – participação no encontro 
da juventude em Grąblin, na casa das Irmãs da Anunciação 
12-14 de julho de 2021 (segunda-feira - quarta-feira) – Licheń: tempo 
de formação dos marianos 
15-21 de julho de 2021 (quinta-feira - sábado) – peregrinação incluin-
do: Puszcza Mariańska, Góra Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, 
Varsóvia, Monte Claro, Cracóvia, Podegrodzie, Mariampol

 � tema principal: a Imaculada Conceição da Beata Sempre Virgem Maria
estrutura do encontro: 

 − todas as orações em comum 
 − uma conferência pela manhã e partilha em grupos
 − uma conferência à tarde e partilha em grupos 
 − partilha da vocação 
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3. Simpósios regionais a respeito da escola da Imaculada Conceição de 
Maria, organizados pelas Províncias e pelos vicariatos gerais em 2021 
no âmbito dos conventos anuais (cf. C 277). 

 � a temática básica, útil ao simpósio, será elaborada pelo Pe. Janusz 
Kumala;

 � trata-se de uma abordagem dogmática e espiritual que alcance as impli-
cações da espiritualidade e da pastoral; 

 � esse convento deve ser convocado para um número maior que o de co-
stume dos membros da  província ou do vicariato geral; 

 � seria conveniente convidar também teólogos locais para pronunciarem 
conferências; 

 � as províncias e os vicariatos gerais deverão elaborar para os coirmãos 
sugestões bibliográficas de textos que tratam da Imaculada Conceição 
da Beata Sempre Virgem Maria, escritos na língua local. Os responsáveis 
são os superiores das províncias e dos vicariatos. 

ANO 2022
NO CAMINHO PASCAL  

1. Conferências para os retiros mensais concentradas em torno da inter-
pretação da vida religiosa num enfoque pascal. Não precisam ser neces-
sariamente temas relacionados com a história da Congregação; podem 
relacionar-se com a história da salvação e com o caminho pascal da 
comunidade religiosa como tal. As conferências serão preparadas pe-
los padres Kazimierz Pek e Wojciech Skóra.

2. Entre 7 e  11 de março de 2022: sessão científica na Universidade 
Católica Stefan Wyszyński em Varsóvia: 

 � Tema: mostrar a ação de Deus na história da Congregação, bem como 
a história e a teologia de maneira que sejam para os marianos um pon-
to de partida para inspirações existenciais e  para a  verificação dos 
engajamentos apostólicos. 

 � Deverão participar da sessão os membros do convento da Província Po-
lonesa e outros marianos que puderem; as sessões serão abertas a todos. 

 � Responsáveis pela preparação e condução das sessões: Pe. Dr. Jarosław 
Sobkowiak, Prof. Pe. Dr. Bogumił Gacka

 � Responsável pela elaboração do relatório da sessão, que depois será 
traduzido para outras línguas e enviado às outras províncias e aos vi-
cariatos gerais: Prof. Pe. Dr. Piotr Kieniewicz
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3. 09 – 20 de julho 2022 – Encontro dos jovens marianos do mundo 
inteiro em Licheń 

 � responsável:  Pe. Tomasz Nowaczek + Comissão de Formação
 � participarão os padres até 10 anos após a  ordenação ou, no caso dos 

irmãos religiosos, de votos perpétuos; a  respeito da participação das 
diversas pessoas decidirá o superior da província ou do vicariato geral. 

 � programa:
9 de julho de 2021 – encontro em Licheń (até as 18h00)
9-10 de julho de 2021 (sábado - domingo) – participação no encontro 
da juventude em  Grąblin, na casa das Irmãs da Anunciação
11-13 de julho de 2021 (segunda-feira – quarta-feira), Licheń - tempo 
de formação dos marianos 
14-20 de julho (quinta-feira - quarta-feira) – peregrinação incluindo: 
Puszcza Mariańska, Góra Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, Varsó-
via, Monte Claro, Cracóvia, Podegrodzie, Mariampol

 � tema principal: a Imaculada Conceição da Beata Sempre Virgem Maria
estrutura do encontro: 

 − todas as orações em comum 
 − uma conferência pela manhã e partilha em grupos 
 − uma conferência à tarde e partilha em grupos 
 − partilha da vocação 

4. Convento da província ou do vicariato geral a respeito do caminho 
pascal de toda a  Congregação e  da própria jurisdição, organizado 
após o simpósio em Varsóvia. 

 � Cada jurisdição (província, vicariato geral) deverá preparar após 
o simpósio em Varsóvia um adequado encontro dos coirmãos no âm-
bito do convento anual, no qual, com base nos textos relacionados com 
a história da Congregação e nas experiências próprias, locais, será pro-
movida uma reflexão a  respeito do caminho pascal da própria juris-
dição. O  ponto de referência será o  relatório da sessão científica na 
Universidade Católica Stefan Wyszyński em Varsóvia, que se realizará 
entre os dias 7 e 11 de março de 2022.  

 � Esses encontros não precisam levar à elaboração de inspirações pasto-
rais, antes devem inspirar espiritualmente e aprofundar a reflexão sobre 
a história e a identidade da nossa Congregação. 
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ANO 2023
NA MISSÃO CARISMÁTICA 

1. Conferências para os retiros mensais concentradas em torno dos te-
mas da espiritualidade da Congregação e do contexto do mundo con-
temporâneo. As conferências serão preparadas pelo Pe. Tomasz Nowac-
zek.

2. Capítulo Geral– Roma, fevereiro de 2023; 
 � Início do Capítulo Geral: durante o dia de retiro que iniciará as de-

liberações, os membros do Capítulo, sob a direção do Superior Geral, 
promoverão o ato de entrega da Congregação a Nossa Senhora Ima-
culada na basílica Santa Maria Maggiore: o ato da entrega se realizará 
no período da tarde, numa hora previamente definida e fornecida a toda 
a Congregação, de maneira que – na medida do possível – em todas 
as comunidades locais seja promovido o mesmo ato de entrega diante 
das comunidades dos fiéis locais (casas religiosas, paróquias, santuários 
etc.); 

 � Mensagem final do Capítulo como fruto dos quatro anos de comemo-
ração do Jubileu; o projeto será preparado pela Comissão Jubilar; 

 � Propostas de temas para discussão e reflexão no Capítulo Geral – de-
verão ser elaboradas pela Comissão 

3. 8 de dezembro de 2023, encerramento das celebração do Jubileu: todas 
as comunidades locais, em toda a Congregação, promoverão o ato de 
entrega da Congregação e dos marianos em particular a Nossa Senhora 
Imaculada. O ato de entrega será o mesmo utilizado no Capítulo Geral. 

OUTRAS INICIATIVAS E OBRAS RELACIONADAS COM O JUBILEU

1. É preciso elaborar um detalhado programa das comemorações em to-
das as jurisdições, casas, residências, santuários e obras; 

 � Em todos os lugares é  preciso elaborar um programa ao menos para 
o  dia 8 de dezembro de 2019, isto é, para o  dia do início do Jubileu, 
e para o dia 8 de dezembro de 2023, isto é, para o dia do encerramento 
do Jubileu. 

2. A obra jubilar será a instituição, em cada um dos nossos núcleos, do 
Movimento da Imaculada Conceição. 

3. Indulgências jubilares. O  Superior Geral solicitará à  Penitenciaria 
Apostólica a concessão de indulgências para os membros da Congre-
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gação por ocasião do Jubileu. Logo que for recebida a correspondente 
correspondência da Penitenciaria, para as necessidades dos coirmãos, 
através de correspondência especial serão publicadas as condições 
para a sua obtenção. 

4. Podem ser encaminhados pedidos de uma Mensagem jubilar das auto-
ridades eclesiásticas e civis. 

5. Maior divulgação do carisma e  da história da Congregação, bem 
como de informações sobre o Jubileu na Congregação e  fora dela – 
trata-se, sobretudo, das províncias e dos vicariatos gerais: 

 � Nos periódicos marianos publicados nas diversas comunidades locais 
devem ser preparados materiais para alguns anos a respeito dos Maria-
nos. 

 � Nas páginas da internet e nas mídias sociais é preciso publicar, nas di-
versas línguas, os adequados links, informativos, etc. 

 � Nas igrejas, nos lugares f ísicos e virtuais relacionados com os marianos, 
é preciso elaborar e publicar ciclicamente materiais sobre os marianos. 

 � Preparar e divulgar catequeses, homilias, entrevistas sobre a Congre-
gação e o Jubileu de pessoas leigas, paróquias, santuários, nos meios de 
comunicação etc. 

 � Os retiros e as renovações em todo o período das comemorações do Ju-
bileu devem ter um perfil adequado aos sucessivos anos do Jubileu. Para 
e direção desses exercícios podem ser convidados coirmãos da própria 
jurisdição. 

6. Os superiores das próprias jurisdições deverão expedir o nihil obstat 
para as conferências para os retiros mensais elaboradas pelos seus 
subordinados. 

7. Para o período do Jubileu, nas províncias e nos vicariatos gerais de-
vem ser nomeados porta-vozes de imprensa. Caberá a eles o contato 
com os meios de comunicação e a elaboração de adequados materiais 
relacionados com o Jubileu. 

8. Por ocasião do Jubileu será confeccionada uma especial Cruz da Pro-
fissão, igual para todos os membros da Congregação, entregue durante 
da profissão perpétua. Ela será também recebida por todos os marianos 
que já anteriormente professaram os votos perpétuos. 

9. Oração jubilar para ser recitadas nas comunidades locais e em público, 
nas igrejas paroquiais, nos reitorados e nos santuários. 
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Andrzej Pakuła MIC

CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS
PARA OS RETIROS MENSAIS



26



27

JANEIRO DE 2020
A VOCAÇÃO DO FUNDADOR

PALAVRA DIVINA
Do Livro do Gênesis 12,1-8
“O Senhor disse a Abrão: “Deixa tua terra, tua família e a casa de 
teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande 
nação; eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte 
de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei 
aqueles que te amaldiçoarem; todas as famílias da terra serão ben-
ditas em ti.” Abrão partiu como o  Senhor lhe tinha dito, e  Lot foi 
com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos, quando partiu de Harã. 
Tomou Sarai, sua mulher, e Lot, filho de seu irmão, assim como todos 
os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, 
e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou 
a  terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam 
então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: “Darei 
esta terra à tua posteridade.” Abrão edificou um altar ao Senhor, que 
lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha 
que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel 
ao ocidente e Hai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, 
e invocou o seu nome”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Da primeira biografia de S. Estanislau de Jesus e Maria, nosso Pai 
Fundador, escrita em 1705 (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris / 
Vida do Fundador)
Vendo a  paciência [do Frei Estanislau] e  os trabalhos empreendidos 

para a glória de Deus e da Sua Bondosíssima Mãe, o misericordioso Se-
nhor − utilizando-se de diversos estímulos, através de inspirações e reve-
lações divinas que pelos confessores e teólogos foram reconhecidas como 
verdadeiras e  seguras − chamou-o para fundar em Sua Igreja um novo 
Instituto, com o objetivo da maior multiplicação do culto da Imaculada 
Conceição, de servir aos párocos na pastoral e de prestar ajuda aos fa-
lecidos. Por isso, obediente à voz de Deus e à sua admirável disposição, 
com a aprovação do supremo Vigário de Cristo Clemente X e do Superior 
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Geral, mudou a sua primitiva vocação e na quarta-feira da oitava da Ima-
culada Conceição da Santíssima Virgem Maria, no dia 10 de dezembro 
do ano do Senhor 1670 foi dispensado pelo Frei Miguel da Anunciação 
dos votos simples e do juramento da perseverança. Naquele mesmo mo-
mento novamente se ofereceu em seu Instituto a Deus e à Sua Mãe, ten-
do recebido do mencionado padre a bênção: “Deus fortaleça o que em ti 
realizou”. A ele, que se afastou dos Escolápios, numerosos e Ilustríssimos 
Prelados [...] oferecem diversas dignidades, benef ícios, cargos e honras. 
Mas ele, para demonstrar uma maior obediência a seu Senhor, sentindo-
se estimulado pela Sua inspiração, dedicou-se a lançar os fundamentos do 
seu instituto. É inacreditável quantas dificuldades superou nessa questão, 
instruído naquele tempo por Deus com milagrosos sinais. Portanto, por 
obra de Deus e do Núncio Apostólico, bem como do bispo de Poznań, 
seu grande benfeitor, vestiu o hábito branco na oitava da Natividade da 
Santíssima Virgem Maria e dirigiu-se ao eremitério de Korabiew.  Encon-
trou-o ali o Bispo de Spigaceński, Oficial de Varsóvia que visitava as igrejas 
paroquiais, juntamente com o  irmão João da Imaculada Conceição, ou 
seja Krajewski, o seminarista de ordens maiores Simão, também Wierzbi-
cki, terciário franciscano, e outros leigos. Tendo-lhes concedido a bênção, 
aprovou o  novo Instituto. O  Instituto, novamente ereto canonicamente 
pelo bispo de Poznań Estêvão Wierzbowski, foi aceito sob a proteção do 
benevolente Rei da Polônia João III e  de toda a  República. Finalmente, 
enfraquecido pela idade e desejando − antes de afastar-se dentre os vivos 
− ver estabilizados com a bênção divina os seus filhos e o seu Instituto 
aprovado pela Sede Apostólica, enviou a Roma o  frei Joaquim de Santa 
Ana, escolhido pelo Capítulo como Procurador, com os poderes de agir de 
todas as melhores formas na questão da aprovação ou confirmação da sua 
Congregação pela Sede Apostólica. O frei Joaquim voltou à Polônia com 
a almejada graça da Santa Sede Apostólica ao seu Superior Estanislau de 
Jesus e Maria em Góra, encontrando-o doente. Entregou em suas mãos 
a  tarefa realizada. Repleto de imensa alegria diante de tal notícia, após 
cantar o hino “Te Deum Laudamus”, o Padre logo se dirigiu à Santa Nun-
ciatura. Realizou a profissão solene dos votos diante do Eminente Núncio 
Francisco Pignatelli.
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DOUTRINA DA IGREJA
Alocução do papa Francisco aos participantes do Capítulo Geral no 
dia 18 de fevereiro de 2017
Queridos Irmãos!
Apraz-me encontrar-vos por ocasião do vosso Capítulo Geral e saúdo-

vos cordialmente, começando pelo Superior Geral, ao qual agradeço as 
suas palavras. Em vós saúdo toda a Congregação, comprometida a servir 
Cristo e a Igreja em vinte países do mundo.

Tomei conhecimento de que um dos principais objetivos do vosso Capí-
tulo Geral é a reflexão acerca das leis e dos ordenamentos próprios da vossa 
Congregação. Trata-se de um trabalho importante. Com efeito, «torna-se 
hoje urgente em cada Instituto a necessidade de uma renovada referência 
à Regra, pois, nela e nas Constituições, se encontra um itinerário de segui-
mento, qualificado por um carisma específico e autenticado pela Igreja» 
(Exort. ap. pós-sinodal Vita Consecrata, 37). Portanto, exorto-vos a fazer 
esta reflexão com fidelidade ao carisma do Fundador e ao património es-
piritual da vossa Congregação e, ao mesmo tempo, com coração e mente 
abertas às novas necessidades das pessoas. É verdade, devemos ir em fren-
te com as novas necessidades, os novos desafios, mas recordai-vos: não 
é possível ir em frente sem memória. É uma tensão, constantemente. Se eu 
quiser ir em frente sem a memória do passado, da história dos fundadores, 
dos grandes, também dos pecados da congregação, não poderei avançar. 
Esta é uma regra: a memória, esta dimensão “deuteronómica” específica da 
vida a ser utilizada quando devemos atualizar uma congregação religiosa, 
as constituições, sempre.

O exemplo do vosso Fundador, Santo Estanislau de Jesus e Maria, ca-
nonizado no ano passado, seja a luz e o guia do vosso caminho. Ele tinha 
compreendido plenamente o sentido de ser discípulo de Cristo quando 
rezava com estas palavras: «Senhor Jesus, se por amor me ligarás a Ti, 
quem me separará de Ti? Se me unirás a Ti na misericórdia, quem me 
separará de Ti? Que a  minha alma adira a  ti, que a  Tua clementíssima 
direita me receba. Adira à sua cabeça também o membro mais indigno, 
e esta pequena partícula sofra com todo o Santo Corpo sofredor» (Chris-
tus Patiens, III, 1).

Nesta perspectiva, o vosso serviço da Palavra é testemunho de Cristo 
Ressuscitado, que encontrastes no vosso caminho e que com o vosso estilo 
de vida sois chamados a  levar onde quer que a  Igreja envie-vos. O  tes-
temunho cristão exige também o compromisso com e pelos pobres, um 
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empenho que caracteriza o  vosso Instituto desde as origens. Encorajo-
vos a manter viva esta tradição do serviço às pessoas pobres e humildes, 
através do anúncio do Evangelho com a linguagem a eles compreensíveis, 
com as obras de misericórdia e o sufrágio dos defuntos. Esta proximidade 
das pessoas como nós, simples. Gosto daquele trecho de Paulo a Timó-
teo (Cf. 2 Tm 1, 5): conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera, que 
foi primeiro a da tua avó e da tua mãe...; da simplicidade da mãe, da avó. 
Isto é o fundamento. Nós não somos príncipes, filhos de príncipes ou de 
condes nem de barões, somos gente simples, do povo. E por isso nos apro-
ximamos com esta simplicidade dos simples e de quantos sofrem mais: os 
doentes, os idosos abandonados, os pobres... todos. E esta pobreza está no 
centro do Evangelho: é a pobreza de Jesus, não a pobreza sociológica, mas 
de Jesus.

Outra significativa herança espiritual da vossa família religiosa é a que 
vos deixou o vosso irmão de hábito beato Jorge Matulaitis: a dedicação to-
tal à Igreja e ao homem para «ir corajosamente trabalhar e lutar pela Igreja, 
especialmente onde havia mais necessidade» (Journal, p. 45). A sua inter-
cessão vos ajude a cultivar em vós mesmos esta atitude, que nos últimos 
decénios inspirou as vossas iniciativas, que visam difundir o carisma do 
Instituto nos países pobres, especialmente na África e na Ásia.

Hoje, o grande desafio da inculturação pede-vos para anunciar a Boa 
Nova com linguagens e modos compreensíveis aos homens do nosso tem-
po, envolvidos em processos de rápida transformação social e  cultural. 
A vossa Congregação possui uma longa história, escrita por testemunhas 
corajosas de Cristo e do Evangelho. Nesta esteira sois chamados hoje a ca-
minhar com renovado zelo a fim de avançar, com liberdade profética e dis-
cernimento sábio — ambos juntos! — por caminhos apostólicos e frontei-
ras missionárias, cultivando uma estreita colaboração com os Bispos e com 
os outros membros da Comunidade eclesial.

Os horizontes da evangelização e a necessidade urgente de testemunhar 
a mensagem evangélica a todos, sem distinções, constituem o vasto campo 
do vosso apostolado. Muitos ainda esperam conhecer Jesus, único Reden-
tor do homem, e não poucas situações de injustiça e de desconforto moral 
e material interpelam os crentes. Uma missão tão premente exige conver-
são pessoal e comunitária. Só os corações plenamente abertos à ação da 
Graça são capazes de interpretar os sinais dos tempos e de compreender os 
apelos da humanidade necessitada de esperança e de paz.

Caros irmãos, seguindo o exemplo do vosso Fundador sede corajosos 
no serviço de Cristo e da Igreja, respondendo aos novos desafios e às novas 
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missões, mesmo se humanamente podem parecer arriscadas. Com efei-
to, no “código genético” da vossa comunidade encontra-se o  que o  pró-
prio Santo Estanislau afirmava a partir da sua experiência: «Não obstante 
as inúmeras dificuldades, a bondade e a sabedoria divinas iniciam e reali-
zam o que quiserem, até quando os meios, segundo o julgamento humano, 
são inadequados. Com efeito, nada é impossível ao Omnipotente. Isto foi 
demonstrado em relação a mim de forma muito clara» (Fundatio Domus 
Recollectionis, 1). E esta atitude — que deriva da pequenez dos meios, tam-
bém da nossa pequenez, inclusive da nossa indignidade, sendo pecadores, 
provém dali, mas temos um horizonte grande — [esta atitude] é precisa-
mente o ato de fé no poder do Senhor: o Senhor pode, o Senhor é capaz. 
E a  nossa pequenez é  exatamente a  semente, a  semente pequenina, que 
depois brota, cresce, o Senhor irriga-a, e assim vai em frente. Mas o senti-
mento de pequenez é precisamente o primeiro impulso rumo à confiança 
no poder de Deus. Ide, ide em frente por este caminho.

À vossa Mãe e Padroeira, Maria Imaculada, confio o vosso caminho de 
fé e de crescimento, na união constante com Cristo e com o seu Espírito 
Santo, que vos torna testemunhas do poder da Ressurreição. A vós aqui 
presentes, a toda a Congregação e aos vossos colaboradores leigos concedo 
de coração a Bênção Apostólica.

REFLEXÃO
Toda comunidade religiosa nasce da obediência de fé do seu Fundador. 

Em sua vocação fundadora encontra-se uma experiência de Deus que se 
assemelha à vocação de Abraão, pai da nossa fé. Isso é claramente visível 
na experiência de fé do nosso Pai Santo Estanislau de Jesus e Maria. Para 
fundar a Congregação dos Padres Marianos, ele teve de sair da terra pá-
tria, da comunidade religiosa precedente: abandonar a Congregação dos 
Escolápios. Como ele mesmo confessou numa das cartas escritas nesse pe-
ríodo da sua vida, a comunidade precedente foi para ele “aquela diletíssima 
Sociedade dos Pobres de Nossa Senhora”, e a sua vocação escolápia era por 
ele “altamente apreciada”, com a crença de que havia sido “estimulada pelo 
próprio Deus” (cf. Fundatio Domus Recollectionis, 2). Dessa forma a sua 
fidelidade a Deus e à própria consciência tornou-se o fundamento da nova 
vocação. Quatro anos após o nascimento para o céu do nosso Pai Santo 
Estanislau, Leporini escreveu em sua biografia estas palavras significativas: 
“Vendo a paciência [do Frei Estanislau] e os trabalhos empreendidos para 
a  glória de Deus e  da Sua Bondosíssima Mãe, o  misericordioso Senhor 
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− utilizando-se de diversos estímulos, através de inspirações e revelações 
divinas que pelos confessores e teólogos foram reconhecidas como verda-
deiras e seguras − chamou-o para fundar em Sua Igreja um novo Instituto”. 
Os primórdios da nossa comunidade nascem de um enorme sofrimento do 
Fundador. Ele mesmo confessará isso alguns anos após o afastamento dos 
Escolápios, isto é, num tempo em que já existia o primeiro convento ma-
riano: “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 [religio-
sos], ainda que simples, ao puramente leigo?” − assim explica a sua sensi-
bilidade e a causa dos seus sofrimentos em Fundatio Domus Recollectionis 
(FDR 3). E tudo isso em razão de ter abandonado a terra pátria, a Ordem 
dos Escolápios, na qual viveu 16 anos da sua vida religiosa.

O período que vai da aceitação do indulto de saída da comunidade dos 
Escolápios até a  aprovação da primeira casa religiosa foram outros três 
anos de enorme dor espiritual, de confusão, inquietação e dúvidas se real-
mente Deus o chamava para a fundação de um novo instituto e se verdadei-
ramente era essa a experiência mística que teve. Como ele mesmo escre-
ve a respeito de si: essa “visão divina, que estava gravada em minha alma, 
e relacionada com a fundação dessa Congregação da Imaculada Conceição 
da SVM” não o deixava em paz e o forçava a buscar a sua realização. Não 
obstante todos os insucessos e obstáculos, num esforço enorme.

Ao mesmo tempo amadurece a sua fé, a confiança em Deus e a expe-
riência da proteção da Divina Providência. Assim aos poucos nasce a nos-
sa Congregação, e aos poucos a experiência espiritual do Padre Fundador 
assume uma expressão exterior. Juntam-se a ele os primeiros discípulos, 
surge o primeiro convento, são empreendidas as primeiras ações apostó-
licas; no final a benevolência das autoridades eclesiásticas e leigas − esti-
mulada pelo Espírito Santo − leva à aprovação do Instituto. Molda-se ao 
mesmo tempo a identidade, a espiritualidade e a missão da Congregação 
e a sua instituição legal. O carisma religioso que se manifestou há 350 
anos nas palavras do Padre Estanislau, pronunciadas durante a sua Obla-
tio, hoje é confiado a nós, para que também nós, em fidelidade ao nosso 
patrimônio, o transmitamos às gerações seguintes. Para que também nós, 
em nossa obediência de fé, como o nosso Pai Santo, sirvamos a Cristo e à 
Igreja.
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Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade

1. O que posso dizer da minha atual consciência da vocação de fundador 
do Pai Santo Estanislau?

2. Como interpreto a minha vocação no contexto da vocação de Abraão 
e da vocação do nosso Pai Santo Estanislau?
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FEVEREIRO DE 2020
A FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO

PALAVRA DIVINA
Do Evangelho segundo Marcos 3,13-19
“Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram a ele. De-
signou doze dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria 
a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes doze: 
Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, 
seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos 
do Trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, 
Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o Zelador; e Judas Iscario-
tes, que o entregou”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Declaração do Capítulo Geral reconhecendo a profissão da Obla-
tio pelo Santo Pe. Estanislau Papczyński, no dia 11 de dezembro de 
1670, como o início da Congregação dos Padres Marianos:
De acordo com a mais antiga convicção relacionada com os primórdios 

do nosso instituto religioso e lembrado de que a definição dos primórdios 
da comunidade religiosa tem influência sobre a sua consciência e  identi-
dade, o  Capítulo Geral da Congregação dos Padres Marianos, que deli-
berou em Roma nos dias 6-23 de fevereiro de 2017, solenemente declara 
que a profissão da Oblatio pelo Santo Pe. Estanislau de Jesus e Maria Papc-
zyński, que ocorreu em Cracóvia no dia 11 de dezembro de 1670, deve ser 
reconhecida e apresentada como o início da Congregação dos Padres Ma-
rianos da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Ao mesmo 
tempo o Capítulo lembra outros acontecimentos importantes para a fun-
dação e a renovação da Congregação:

 � no dia 8 de setembro de 1671, na capela da família Karski, em Lubocza, 
o Pe. Papczyński vestiu o hábito branco em honra da Imaculada Con-
ceição da Santíssima Virgem Maria;

 � no dia 24 de outubro de 1673 o bispo Dom Estanislau Jacinto Święcicki 
aprovou a primeira casa da Congregação em Puszcza Korabiewska;

 � no dia 21 de abril de 1679 o bispo de Poznań Dom Estêvão Wierzbowski 
instituiu a Ordem dos marianos de votos simples, com base no direito 
diocesano;
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 � no dia 24 de novembro de 1699 foi publicado o rescrito da Santa Sé que 
aprovava os marianos como Ordem religiosa de direito pontif ício de 
votos solenes;

 � no dia 29 de agosto de 1909 o Beato Jorge Matulaitis-Matulewicz pro-
fessou em Varsóvia os primeiros votos religiosos, o que é reconhecido 
como a data da renovação da Congregação.

FUNDAMENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO:
1. A definição da data dos primórdios de uma comunidade religiosa não 

está sujeita a regulamentação legal. Trata-se de uma questão relacionada 
com a tradição de determinada comunidade religiosa e de reconhecimen-
to do evento que define os primórdios da comunidade e  com que mais 
se identifica uma determinada comunidade religiosa (primeiros votos do 
Fundador, vestidura do hábito, constituição da comunidade, aprovação 
episcopal ou pontif ícia etc.). 

2. Na residência dos Escolápios em Cracóvia, no bairro de Kazimierz, no 
dia 11 de dezembro de 1670, o Pe. Estanislau Papczyński recebeu o indulto 
que o dispensava da Ordem das Escolas Pias da SVM (Escolápios). Fez isso 
diante do provincial dos Escolápios Frei Miguel Kraus e  de dois irmãos 
Escolápios, Casimiro e Bernardo. Dessa forma passou ao estado de padre 
diocesano.

3. Logo após ter sido dispensado da Ordem dos Escolápios, na presen-
ça das mencionadas três pessoas, o  Pe. Estanislau Papczyński professou 
a  Oblatio, de acordo com a  visão gravada em seu coração pelo Espírito 
Santo. Ofereceu-se por inteiro a Deus Uno e Trino e à Imaculada Maria 
Virgem. Prometeu que até o final da vida “Lhes serviria na castidade e no 
zelo dentro da Associação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição”, 
que desejava fundar “com a graça divina”. Prometeu também naquela oca-
sião a obediência e a pobreza religiosa, bem como fez a profissão de fé.

4. O  oferecimento público do Pe. Estanislau (Oblatio) pode ser com-
preendido como a profissão religiosa e o início da sua vida consagrada no 
novo instituto religioso. As subsequentes aprovações, as episcopais (dos 
bispos Święcicki e Wierzbowski) e a pontif ícia, são etapas da aprovação da 
parte da Igreja de uma comunidade religiosa já existente.

5. Na Congregação dos Padres Marianos, desde o  início tem existido 
a convicção de que, ao deixar os Escolápios, o Pe. Estanislau imediatamente 
se tornou mariano e, consequentemente, a nossa Congregação foi fundada 
de fato em 1670. Testemunham isso, por exemplo, os seguintes registros:
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 � Na mais antiga biografia do Padre Fundador, redigida por volta de 1705 
pelo Frei Mansueto Leporini OFM, lemos que o Pe. Papczyński, “obe-
diente à  voz de Deus e  às Suas admiráveis disposições, mudou a  sua 
primitiva vocação com a permissão do Vigário de Cristo, Clemente X, 
e do superior geral. [...] No dia 11 de dezembro do Ano do Senhor 1670 
foi dispensado dos votos simples e do juramente de perseverança pelo 
Frei Miguel da Visitação. Naquele mesmo momento fez a Deus e a Sua 
Mãe um novo juramento (Oblatio) na sua Congregação”.

 � O breve do papa Inocêncio XII “Ex debito pastoralis officii”, de 10 de 
março de 1786, que aprovou a Ordem dos marianos, resume o relato 
sobre os primórdios dos marianos nas seguintes palavras: “No ano 1670 
a Ordem, ou seja, a Congregação acima [...] foi instituída pelo servo de 
Deus Estanislau Papczyński, aprovada pelo então núncio apostólico e a 
seguir agregada à Ordem dos Irmãos Menores de S. Francisco”.

A declaração restitui a convicção desde o início existente na Congrega-
ção de que a fundação (fundatio) da Congregação foi realizada pela Obla-
tio de S. Estanislau. Trata-se, portanto, de aceitar novamente a primitiva 
consciência da Congregação, e não a sua recriação. A aprovação realizada 
no dia 24 de outubro de 1673 pelo bispo Święcicki é antes uma aprovação 
(approbatio) da Congregação do que a  sua fundação (fundatio), e  assim 
deve ser apresentada.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica de João Paulo II intitulada Vita Consecra-
ta (VC 1):
1. A  vida consagrada, profundamente arreigada nos exemplos e  ensi-

namentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua Igreja, por meio 
do Espírito. Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços ca-
racterísticos de Jesus — virgem, pobre e obediente — adquirem uma típica 
e permanente «visibilidade» no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído 
para aquele mistério do Reino de Deus que já actua na história, mas aguar-
da a sua plena realização nos céus.

Ao longo dos séculos, nunca faltaram homens e mulheres que, dóceis ao 
chamamento do Pai e à moção do Espírito, escolheram este caminho de es-
pecial seguimento de Cristo, para se dedicarem a Ele de coração «indiviso» 
(cf. 1 Cor 7,34). Também eles deixaram tudo, como os Apóstolos, para estar 
com Cristo e colocar-se, como Ele, ao serviço de Deus e dos irmãos. Con-
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tribuíram assim para manifestar o mistério e a missão da Igreja, graças aos 
múltiplos carismas de vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes 
distribuía, e deste modo concorreram também para renovar a sociedade.

Reflexão
A fundação da nossa Congregação inscreve-se numa longa lista de di-

versos institutos religiosos que o Espírito Santo convocou à vida na Igreja. 
Espiritualmente se enraíza na vocação dos discípulos por Cristo e relacio-
na-se com os tempos apostólicos. Não é um acaso que para o nosso Pai 
Santo Estanislau a Congregação desde o início tivesse um caráter apostó-
lico. Esse traço apostólico não significava para ele apenas o caráter ativo 
da Congregação, que distinguia a  sua comunidade dos outros institutos 
religiosos: eremíticos, contemplativos, monacais ou conventuais, mas de-
via também assinalar a forma de vida própria dos Apóstolos − da mesma 
forma que os Apóstolos − num relacionamento próximo com Jesus e sendo 
enviados com o Evangelho aos outros. Embora no ano corrente estejamos 
comemorando a fundação da comunidade, Deus convoca a cada um indivi-
dualmente, pelo nome, como os Apóstolos. Das individualidades convoca-
das Deus cria uma comunidade, conferindo-lhe um carisma e uma missão 
na Igreja. 

Para a identidade da comunidade é importante o momento em que ela 
foi convocada pelo Espírito Santo para a existência. Trata-se, em certo sen-
tido, do conteúdo mais essencial que define o  seu caráter espiritual. No 
nosso caso é a consagração, porque a Oblatio é uma entrega total do Funda-
dor a Deus a serviço da Igreja, na Congregação que S. Estanislau anunciou 
e cuja formação ao mesmo tempo iniciou. No ato da Oblatio pela primeira 
vez teve existência a nossa comunidade; não somente na forma espiritual 
da visão na alma do Fundador, mas também exteriormente, na configura-
ção da fórmula primitiva dos votos pronunciada diante das pessoas então 
presentes. Em razão disso, com a exceção das últimas décadas, em toda 
a história da Congregação, tanto antes da Renovação como após ela, na 
tradição da Congregação o ato da Oblatio tem sido o principal ponto de 
referência; o início da nossa comunidade. Sobretudo para o Fundador, essa 
era a sua fórmula dos votos religiosos no instituto cuja visão o Espírito de 
Deus “gravou em sua alma” ainda no tempo em que permanecia com os Es-
colápios (cf. Fundatio Domus Recollectionis, 6). Consequentemente, então, 
o seu primeiro companheiro, Estanislau Krajewski, ao se unir ao Fundador 
professou os seus votos lendo o  mesmo ato da Oblatio que o  Fundador 
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havia professado no momento de receber o  indulto do afastamento dos 
Escolápios. O sentido da celebração do Jubileu a fundação da Congregação 
não é uma volta à história das formas e tradições da nossa comunidade, 
mas aos conteúdos essenciais dos quais ela nasceu. E este é o ato da Obla-
tio, da total entrega a Deus, como nossa resposta à graça da Sua vocação. 
O Senhor chamou a si os que Ele quis, e foram a Ele − conta o Evangelista 
(Marcos 3,13). Nesse mesmo ato da vocação e da resposta dos Apóstolos 
encontra-se a  nossa vocação, tanto comunitária como pessoal. Somente 
essas duas dimensões − o dom da vocação e da sua aceitação na entrega 
a Deus − da mesma forma que na Oblatio, repetidas diariamente, tornam-
se um sinal visível de Cristo Ressuscitado a quem encontramos no nosso 
caminho de vida.

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Em que categorias (religiosas, carismáticas, sociológicas, históricas etc.) 
percebo a fundação da minha Congregação?

2. O que para mim pessoalmente significa o fato de que o último Capítu-
lo Geral aceitou a declaração que reconhece a profissão da Oblatio no 
dia 11 de dezembro de 1670 pelo nosso Pai Estanislau como o início da 
Congregação dos Padres Marianos?
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MARÇO DE 2020
A COMUNIDADE DOS MARIANOS NA COMUNIDADE DA IGREJA

EM BUSCA DE UM LUGAR

PALAVRA DIVINA
Da Primeira Carta de S. Pedro Apóstolo, 2,1-10
“Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas 
e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas dese-
jai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação, se 
é que tendes saboreado quão suave é o Senhor (Sl 33,9). Achegai-vos 
a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa 
aos olhos de Deus; e quais outras pedras vivas, vós também vos tor-
nais os materiais deste edif ício espiritual, um sacerdócio santo, para 
oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por 
isso lê-se na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, es-
colhida, preciosa: quem nela puser sua confiança não será confundi-
do (Is 28,16). Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas, 
para os incrédulos, a  pedra que os edificadores rejeitaram tornou-
se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo 
(Sl 117,22; Is 8,14). Nela tropeçam porque não obedecem à palavra; 
e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhi-
da, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para 
Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos 
chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis seu povo, 
mas agora sois povo de Deus; vós que outrora não tínheis alcançado 
misericórdia (Os 2,25), mas agora alcançastes misericórdia”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Do “Prefácio” à  biografia de S. Estanislau de Jesus e  Maria Papc-
zyński, escrita pelo Venerável Servo de Deus Casimiro Wyszyński 
no século XVIII (Vita Venerabilis...) 
Cristo Senhor, a Sabedoria eterna, instituiu a Sua santa Igreja, propor-

cionou-lhe muitos dons, graças e atributos e, como seu Rei e Senhor, de-
sejou vê-la adornada dos diversos conselhos evangélicos. No entanto não 
força a eles, mas estimula a  todo aquele que deseja alcançar a perfeição 
e com maior certeza alcançar o Reino de Deus. [...] Muitos santos varões 
e mulheres, tendo diante dos olhos esses conselhos de Cristo, profunda-
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mente deles se imbuíram, segundo eles organizaram a  sua vida e  os es-
clareceram aos outros, e para alcançar a maior eficácia criaram diversas 
ordens, nas quais se praticavam esses conselhos de Cristo Senhor. Sabe-
mos bem e reconhecemos que a ação de Deus é sempre proposital: eis que 
o Espírito Santo quis iluminar esses santos fundadores a fim de que, para 
o proveito da Igreja, de acordo com as necessidades dos tempos e de diver-
sas expectativas, impusessem às suas congregações e aos seus seguidores 
certas obrigações e regras detalhadas segundo as quais, pela sua vocação, 
eles se entregariam à salvação própria e à dos semelhantes. E assim, já nos 
primórdios da Igreja, quando nos corações dos fiéis ainda se encontrava 
preservada a memória da vida, da paixão e do Sangue de Cristo, surgiram 
as ordens dos eremitas. [...]

Quando cresceu o número das pessoas que se consagravam a Deus, sus-
citou Ele outros Padres santos que congregaram os servos de Deus em con-
ventos para levar uma vida religiosa enclausurada. Assim congregados sob 
a obediência aos superiores, edificavam uns aos outros pelo seu exemplo, 
observavam estritamente os conselhos evangélicos e de toda forma possível 
empenhavam-se pela sua salvação. Mas, quando a messe cresceu a tal ponto 
que as sementes puras e seletas, que são aqueles que creem em Cristo, não 
podiam de forma alguma convenientemente ser alojadas nos distantes con-
ventos monacais, enviou o Senhor novos santos ceifeiros para a Sua messe. 
Eles criaram um outro estado religioso, no qual, permanecendo em solenes 
votos de castidade, pobreza e obediência, não apenas eles progrediam nas 
virtudes, mas, erguendo conventos nas cidades e nos povoados, ali davam 
o bom exemplo aos que acreditavam em Cristo. Quando, finalmente, a Igre-
ja começou a expandir-se cada vez mais, aprouve ao Altíssimo novamente 
chamar à Sua vinha santos operários, que de acordo com as necessidades 
e a situação histórica trabalhavam pela salvação deles mesmos e dos seme-
lhantes, bem como para o proveito da santa Igreja. Inspirados pelo Espírito 
Santo para o cumprimento de mui piedosas e necessárias obras, criavam 
diversas ordens e congregações que, além dos exercícios piedosos comuns, 
tinham certas tarefas especiais, próprias à sua vocação. [...]

Ao proporcionar de variada e admirável forma a Sua inspiração aos san-
tos patriarcas das ordens e aos santos fundadores de inúmeras congrega-
ções religiosas, o Espírito Santo queria que a santa Igreja resplandecesse 
com essa maravilhosa diversidade e permanecesse viva e possante até o fi-
nal dos séculos.

Em tempos mais recentes inspirou o Espírito Santo igualmente o Seu 
servo, o Reverendo Padre Estanislau de Jesus e Maria, a fundar a Congre-



41

gação Religiosa dos Marianos sob a  invocação da Imaculada Conceição 
da Santíssima Virgem Maria. Têm eles, além de outros santos exercícios, 
a mais estrita obrigação de proporcionar a mais zelosa e tão necessária 
ajuda às almas do purgatório. Nos séculos passados, a  Igreja de Deus 
de todas as formas possíveis tem apoiado os fiéis de Cristo que vivem 
na terra, e  neste século oferece uma especial ajuda aos fiéis falecidos. 
A bondade e a misericórdia divina fizeram com que essa nova Ordem, 
com a aprovação dos supremos pastores, legalmente instituída na Igreja 
militante, proporcione a devotada ajuda à Igreja no purgatório: “Mas, se 
ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedo-
samente” (2Mc 12,45). 

Com este prefácio, ainda que breve, quero convencê-lo, piedoso Leitor, 
que com justiça todas as ordens e congregações ocupam na Igreja de Deus 
o seu lugar apropriado e, portanto, também esta última Congregação é al-
tamente proveitosa às almas do purgatório, possivelmente também para 
a  tua alma, quando abandonares a  coletividade dos que vivem na terra. 
Quero estimular-te a que, guiado por um piedoso sentimento, juntamente 
comigo proporciones ajuda aos que sofrem no purgatório, imitando o Sal-
vador nessa piedosa obra de caridade.

DOUTRINA DA IGREJA
Do documento da Sagrada Congregação para os Religiosos e os Ins-
titutos Seculares − Sagrada Congregação para os Bispos intitulado 
Mutuae Relationes (MR 11-12):
11. Numerosos são na Igreja os Institutos Religiosos e diversos uns dos 

outros, conforme a índole própria de cada um (cf. PC 7, 8, 9, 10); mas cada 
um deles apresenta a sua vocação como um dom suscitado pelo Espírito, 
mediante a obra de homens e mulheres insignes (cf. LG 45; PC 1; 2), e auten-
ticamente aprovado pela sagrada Hierarquia.

O próprio carisma dos Fundadores (Evang. nunt. 11) revela-se como 
uma experiência do Espírito, transmitida aos próprios discípulos a fim de 
ser por eles vivida, conservada e aprofundada e constantemente desenvol-
vida em sintonia com o  Corpo de Cristo em perene crescimento. É por 
isso que a Igreja protege e apoia a  índole própria dos diversos Institutos 
Religiosos (LG 44; cf. CD S; 35, 1; 35, 2; etc.). Essa índole própria comporta 
outrossim um estilo peculiar de santificação e apostolado, que estabelece 
uma determinada tradição própria, a tal ponto que se podem conveniente-
mente colher seus elementos objetivos.
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Por conseguinte, nesta hora de evolução cultural e de renovação ecle-
sial, faz-se mister que a identidade de cada Instituto se conserve com tal se-
gurança, que se possa evitar o perigo de uma situação não suficientemente 
definida, pela qual os Religiosos, sem a devida consideração do estilo pecu-
liar de ação próprio da sua índole, se insiram na vida da Igreja de maneira 
vaga e ambígua.

12. Todo carisma autêntico traz consigo certa dose de genuína novidade 
na vida espiritual da Igreja, bem como de particular operosidade que po-
derá talvez mostrar-se incômoda no ambiente e também criar dificuldades, 
pois não é fácil reconhecer sempre e logo sua proveniência do Espírito.

A nota carismática própria de qualquer Instituto exige, tanto no Fun-
dador como nos seus discípulos, contínuo exame da fidelidade ao Senhor, 
da docilidade ao seu Espírito, da atenção inteligente às circunstâncias e da 
visão cautamente voltada para os sinais dos tempos, da vontade de inserção 
na Igreja, da consciência de subordinação à sagrada Hierarquia, da cora-
gem nas iniciativas, da constância em doar-se, da humildade em suportar 
os contratempos. A  relação justa entre carisma genuíno, perspectiva de 
novidade e sofrimento interior, comporta uma constante histórica de co-
nexão entre carisma e cruz, a qual, mais que qualquer outro motivo para 
justificar as incompreensões, é sumamente útil para discernir a autentici-
dade de uma vocação.

REFLEXÃO
Uma comunidade religiosa não surge para si mesma. Ela é um ambien-

te de fé tanto para as pessoas que a constituem como para toda a Igreja. 
Tem a sua identidade e uma missão aprovada pela Igreja. Introduz também 
o seu carisma; é como se disséssemos que tem a sua alma animada pelo 
Espírito Santo para o bem de toda a Igreja. É ao mesmo tempo uma pe-
quenina parcela sua. Uma Congregação se realiza e cresce quando cumpre 
a sua missão no espírito do seu próprio carisma.

Na nossa história há muitas tentativas de abordar aquilo que nos seria 
mais específico. As mais representativas são sempre as Constituições, mas 
− visto que a linguagem da lei nem sempre é fácil − importantes são tam-
bém outros documentos. Especialmente quando eles provêm de pessoas 
santas ou significativas para a história da Congregação. Uma dessas abor-
dagens é a história da fundação da nossa comunidade, como o Venerável 
Servo de Deus Casimiro Wyszyński, um fiel discípulo do Fundador, relatou 
na introdução à  biografia de S. Estanislau. Um trecho dessa obra é  aqui 
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citado. O Venerável Servo de Deus escreve que “esta última Congregação 
é altamente proveitosa às almas do purgatório”. A ajuda aos falecidos tem 
para ele um significado fundamental, e nela percebe a nossa especificidade. 
No entanto, um traço não menos importante é para ele o caráter mariano 
da Congregação. Por essa razão, para as necessidades dos fiéis e também da 
sua própria Ordem popularizou o livro do jesuíta Francisco Arias Estrela 
matutina.  Na introdução ele mesmo escreveu que “a mais eficaz devoção 
à Santíssima Virgem consiste na imitação das Suas virtudes, que nos são 
transmitidas no Evangelho”.

Sabemos que têm chamado a atenção a outros traços específicos outros 
predecessores nossos no caminho da vocação mariana: o grande reforma-
dor da Congregação Raimundo Nowicki; o Beato Jorge Matulaitis, Reno-
vador da nossa comunidade religiosa; o superior geral Francisco Buczys, 
o  primeiro companheiro do Renovador; e  muitos outros. Pode-se dizer 
que, apesar da ênfase dada a diversos traços específicos do nosso carisma, 
o mais importante é o que escreve S. Pedro na sua Primeira Carta: “Vós, 
porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, 
um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele 
que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa.” (1Pd 2,9). A nossa Con-
gregação, fiel ao seu carisma, possui um lugar definido na comunidade da 
Igreja e contribui para a sua edificação somente quando comunitariamente 
dá o testemunho da alcançada misericórdia de Deus (cf. 1Pd 2,10).  E o ca-
risma, que é um dom do Espírito Santo para a edificação da Igreja, antes 
de conduzir a formas definidas de atividade apostólica, transforma os co-
rações dos religiosos, de tal forma que a vida deles seja primeiramente um 
testemunho de fé, e o ministério se torne uma transmissão do poder e do 
Espírito; que primeiramente nós mesmos busquemos a santidade, atraindo 
a ela os outros. Porquanto o objetivo derradeiro de todo carisma, inclusive 
do nosso, é “a santificação e o apostolado” (cf. Mutuae Relationes, n. 11). 
Tudo isso − no nosso caso − na escola de Maria.

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1.  Como percebo a minha Congregação no contexto de toda a Igreja e das 
outras comunidades de vida consagrada?

2. De que forma procuro continuamente aprofundar a consciência da mi-
nha identidade e da identidade da minha Congregação no seio da Igreja?
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ABRIL DE 2020
O CARISMA NA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL

PALAVRA DIVINA
Do Evangelho segundo S. Lucas 1, 26-38
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem 
que se chamava José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. 
Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. 
Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que signifi-
caria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois 
encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à  luz 
um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; 
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ma-
ria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? 
Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do 
Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que 
nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua paren-
ta, até ela concebeu um filho na sua velhice; e  já está no sexto mês 
aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impos-
sível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Da obra autobiográfica de S. Estanislau de Jesus e Maria intitulada 
Fundatio Domus Recollectionis, escrita no ano 1675 (n. 1)
Apesar das inúmeras dificuldades que se apresentam no caminho, a Di-

vina bondade e sabedoria inicia e  realiza o que quer, mesmo quando os 
meios, segundo o  julgamento humano, são para isso imprestáveis. Por-
quanto não existe nada de impossível para o Todo-Poderoso. Mostrou-se 
isso da forma mais clara em mim, o  mais miserável, o  mais desprezível 
pecador, o pior, o mais imprestável instrumento [utilizado por Deus] para 
a fundação da última e da mínima Congregação dos Padres da Santíssima 
Virgem Maria sem pecado concebida. Havia em mim: o espírito inadequa-
do, nenhuma virtude, a prudência pequena, tudo pequeno demais, mais 
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[adequado] a sonhar do que a empreender tão grande tarefa. Mas o próprio 
Deus, o Deus (a quem sejam dadas eterna, infinita glória e ação de graças), 
da mesma forma que para essa obra providencialmente, isto é, com gran-
de amor, misericordiosa, sábia e milagrosamente me suscitou, assim [tam-
bém] Ele mesmo a realizou e realiza pelos séculos eternos.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica Evangelica Testificatio do papa Paulo VI 
(n. 9-12)
Vida apostólica
9. Outros estão consagrados ao apostolado, naquela que é a sua missão 

essencial: o anúncio da Palavra de Deus àqueles que Ele coloca no seu ca-
minho, para os conduzir à Fé. Uma tal graça requer união profunda com 
o Senhor, a qual vos permitirá transmitir a mensagem do Verbo Encarna-
do, usando, todavia, uma linguagem que o mundo possa entender. Como 
é, pois, necessário, que toda a vossa existência vos faça participar na sua 
paixão, na sua morte e na sua glória!

Contemplação e apostolado
10. Quando a vossa vocação vos destinar a outras tarefas, ao serviço dos 

homens, vida pastoral, missões, ensino, obras de caridade, etc., não será, 
ainda então, a  intensidade da vossa adesão ao Senhor, primeiro que tudo, 
o que as tornará fecundas, precisamente na medida desta união “no segre-
do”? Se querem permanecer féis aos ensinamentos do Concílio, “os membros 
de qualquer Instituto, buscando acima de tudo e unicamente a Deus”, não 
devem “saber conciliar a contemplação, pela qual aderem a Deus pela mente 
e pelo coração, com o amor apostólico, que os leva a esforçarem-se por se 
associarem à obra da Redenção e por dilatar o Reino do mesmo Deus?”.

Carisma dos Fundadores
11. Só assim podereis despertar de novo os corações para a  Verdade 

e para o Amor divino, segundo o carisma dos vossos Fundadores, susci-
tados por Deus na sua Igreja. Desta forma, insiste o Concílio e justamen-
te, na obrigação dos Religiosos e das Religiosas, de serem fiéis ao espírito 
dos seus Fundadores, às suas intenções evangélicas e ao exemplo da sua 
santidade, vendo nisso precisamente um dos princípios da renovação em 
curso e um dos critérios mais seguros daquilo que cada instituto deveria 
empreender. O carisma da vida religiosa, na realidade, longe de ser um im-
pulso nascido “da carne e do sangue” ou ditado por uma mentalidade que 
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“se conforma com o mundo presente”, é antes o fruto do Espírito Santo que 
age continuamente na Igreja.

Formas externas e impulso interior 
12. É precisamente aqui que encontra os seus meios de subsistência 

o dinamismo próprio de cada família religiosa, porque, se bem que o cha-
mado de Deus se renova e se diversifica, segundo as condições variáveis 
de lugar e de tempo, ele requer, no entanto, orientações constantes. O im-
pulso interior, que lhe corresponde, suscita ao longo da existência certas 
opções fundamentais. A fidelidade às suas exigências é a pedra de toque da 
autenticidade de uma vida religiosa. Não esqueçamos que toda instituição 
humana é insidiada pela esclerose e ameaçada pelo formalismo. A regula-
ridade exterior não bastaria, por si mesma, para garantir o valor de uma 
vida e a sua coerência íntima. E necessário, portanto, reavivar incessante-
mente as formas exteriores por meio deste impulso interior, sem o qual em 
breve se transformariam num fardo excessivo. Através da diversidade de 
formas, que dão a cada instituto a sua fisionomia própria e têm a sua raiz 
na plenitude da graça de Cristo, a regra suprema da vida religiosa, a sua 
norma última, é  seguir a  Cristo, segundo o  ensinamento do Evangelho. 
Não foi esta preocupação que suscitou na Igreja, através dos séculos, a exi-
gência de uma vida casta, pobre e obediente?

REFLEXÃO
O artigo segundo das nossas Constituições é abordado da seguinte for-

ma: “O mistério da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria é a 
essência do carisma da Congregação e desde o início da sua existência o si-
nal especial, a força e a alegria da vocação mariana. Desse mistério decorre 
a identidade e a missão da Congregação”. De imediato se impõe a pergunta: 
De que forma esse carisma se expressa em nossa vida? Que experiência de 
fé ele acarreta e o que isso significa para nós? Tentemos encontrar uma 
resposta na comparação de duas cenas: a da Anunciação (Lc 1,26-28) e a 
mais antiga confissão do Padre Estanislau a respeito da vocação para a fun-
dação da nossa Congregação (Fundatio Domus Recollectionis, n. 1).

A Imaculada Conceição da Mãe do Senhor manifesta-se num momento 
especial da Sua vida: a vocação para ser a Mãe do Filho de Deus − descrita 
no Evangelho de S. Lucas. A experiência espiritual de Maria, descrita na 
perícope, encerra duas realidades: a divina e a humana. Maria é “cheia de 
graça”, ou seja − como define isso o nosso Pai S. Estanislau em uma das 
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suas reflexões sobre esse tema − “cheia do Espírito Santo” (Inspectio cordis). 
Deus Lhe revela não somente a vocação, mas também o plano da salvação 
de todo ser humano, a encarnação da Palavra. Diante da imensidade do 
amor de Deus e  dos Seus propósitos, Maria experimenta a  limitação da 
natureza humana, que não é capaz de abarcar o que é divino. Por isso a Sua 
resposta pode ser somente uma: a ilimitada confiança e a entrega a Deus, 
para quem “nada é impossível” (Lc 1,37).

Percebemos uma experiência espiritual semelhante na vida de S. Esta-
nislau, nosso Pai Fundador. À luz da graça que lhe foi concedida por Deus 
para fundar um novo instituto religioso, ele percebe a sua pecaminosidade 
e  inaptidão; sente a  falta das virtudes a  isso adequadas, mas ao mesmo 
tempo vê em si o poder e a fidelidade de Deus. Em seu coração realiza-
se o processo de uma profunda transformação: sobre a fraqueza humana 
prepondera o poder de Deus; a pecaminosidade humana é lavada pela mi-
sericórdia divina, o temor é superado pela confiança e pela entrega ao bom 
Deus. O propósito divino pode ser realizado não graças ao ser humano, 
mas porque “não existe nada de impossível para o Todo-Poderoso” (Fun-
datio Domus Recollectionis). Dessa forma o coração de S. Estanislau é li-
berto, purificado e repleto de Deus e pode tornar-se um instrumento para 
o plano divino. É nesse contexto, como a conclusão de uma experiência 
espiritual, que surge a maravilhosa confissão: “Mas o próprio Deus, o Deus 
(a quem sejam dadas eterna, infinita glória e ação de graças), da mesma 
forma que para essa obra providencialmente, isto é, com grande amor, 
misericordiosa, sábia e milagrosamente me suscitou, assim [também] Ele 
mesmo a realizou e realiza pelos séculos eternos” (Fundatio Domus Recol-
lectionis).

A Igreja nos diz que somente vivendo de acordo com o carisma do nos-
so Pai Fundador podemos inflamar os nossos corações para a verdade e o 
amor de Deus (cf. Evangelica Testificatio, n. 9-12). Isso quer dizer que a vida 
pelo carisma significa para nós a humilde submissão à mesma ação do Es-
pírito Santo em que confiou S. Estanislau; que, se quisermos amadurecer 
na vocação e crescer na santidade, não podemos evitar a experiência da 
purificadora verdade a respeito de nós mesmos, para que sejamos curados 
pelo poder de Deus e pelo Seu amor. Que nesse caminho de fé nos conduza 
o nosso Pai Fundador, e que Maria Imaculada se torne cada vez mais nossa 
Mãe.
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Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Que consciência tenho do carisma da minha comunidade religiosa − 
o que ele significa para mim?

2. Que experiência tenho da minha própria vida de fé, que à luz das con-
ferências possa ser chamada “semelhante à experiência de Maria e do 
nosso Pai Santo Estanislau”?



49

MAIO DE 2020
FILHOS DE MARIA IMACULADA

PALAVRA DIVINA
Do Evangelho segundo São João 19, 25-27

“Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a  irmã de sua mãe, 
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua 
mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis 
aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em 
diante o discípulo a levou para a sua casa”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Da biografia de S. Estanislau de Jesus e Maria escrita pelo Venerável 
Servo de Deus Casimiro Wyszyński (Vita Venerabilis...)
A própria Maria tem mostrado e até agora mostra como o Venerável 

Servo de Deus Estanislau de Jesus e Maria por toda vida esteve envolvido 
pela Sua proteção. Desde a infância ele havia escolhido a Santíssima Mãe 
de Deus como sua Mãe Amorosíssima. Testemunham isso as imagens da 
Seletíssima Mãe de Deus. Uma delas, a Mãe Dolorosa, sob a qual nasceu 
o Servo de Deus na casa de seus pais, ainda durante a vida resplandeceu 
de grandes milagres e é famosa até agora. Por isso foi colocada no altar, na 
igreja dos irmãos da ordem do Padre Estanislau em Goźlin, no lugar onde 
geralmente chorava o demônio, porque de nenhuma forma podia perturbar 
aquela fundação [...]. Chora ele também agora, quando a imagem é vene-
rada pelo povo que acorre de todas as partes; dizem que ninguém se afasta 
dali sem uma graça recebida. Na outra imagem − de Maria Mãe de Deus, 
a Virgem das Graças − Maria segura em ambas as mãos as flechas quebra-
das da ira divina, preparadas contra os pecadores. O primeiro idealizador 
da oração junto a essa imagem, para deter a grave ameaça de uma epide-
mia, foi o Venerável Servo de Deus Frei Estanislau de Jesus e Maria, ainda 
como escolápio. Com esse objetivo ele construiu um magnífico altar para 
essa imagem e difundiu amplamente o seu culto em Varsóvia, bem como 
fundou uma grande confraria. A  peste cessou. A  seu exemplo, em toda 
a Polônia foram construídos altares a essa Virgem das Graças em muitas 
igrejas, e eram fundadas confrarias para suplicar a misericórdia divina, que 
continuam a surgir. Essa imagem, cujo culto o Servo de Deus difundiu em 
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Varsóvia quando durante a sua vida disseminou-se ali uma epidemia, até 
os dias de hoje é famosa pelos milagres. Uma terceira imagem encontrava-
se em Lubocza, representando a Imaculada Conceição de Maria Virgem. 
Diante dela, na capela do conde e da condessa Karski, o Venerável Servo 
de Deus Frei Estanislau de Jesus e Maria vestiu pela primeira vez o hábito 
branco para enfatizar a pureza interior da Imaculada Mãe de Deus.

Maria Virgem se mostrou nessa imagem tão benevolente a Seu servo 
que ele a escolheu para que permanecesse unicamente com os religiosos na 
igreja do eremitério mariano onde colocou os primeiros fundamentos da 
sua ordem. [...] A Santíssima Virgem Maria demonstrou com isso que Lhe 
era muito agradável não somente o Venerável Servo de Deus Frei Estanis-
lau de Jesus e Maria ter adotado o hábito em honra da Sua Imaculada Con-
ceição diante da Sua imagem, mas também o lugar onde ele colocou o pri-
meiro fundamento da sua ordem. Porque, quando o desvelo pela imagem 
foi depositado nas mãos dos irmãos, ela também se tornou famosa pelos 
grandes milagres e acontecimentos, e  inúmeras pessoas vinham para lhe 
prestar homenagem. [...] Esses sinais demonstram que não somente à Mãe 
de Deus é agradável a devoção e o culto de Imaculada, depositado pelo Seu 
Servo o Venerável Servo de Deus Frei Estanislau de Jesus e Maria e pela sua 
ordem. Igualmente, Seu Santíssimo Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem uma 
especial predileção nos religiosos de Sua Digníssima Mãe.

DOUTRINA DA IGREJA
Da instrução intitulada Orientações sobre a formação nos institu-
tos religiosos, “Potissimum Institutioni” (n. 20)
À obra do Espírito sempre esteve associada a  Virgem Maria, Mãe de 

Deus e Mãe de todos os membros do Povo de Deus. Por Ele ela concebeu 
em seu seio o Verbo de Deus e é Ele a quem ela esperou com os apóstolos, 
perseverando na oração (cf. LG 52 e 59), depois da Ascensão do Senhor. Por 
isso, desde o princípio até o fim de um itinerário de formação, as religiosas 
e os religiosos encontram a presença da Virgem Maria.

«Entre todas as pessoas consagradas sem reserva a Deus, ela é a primeira. 
Ela, a Virgem de Nazaré, é também a mais plenamente consagrada a Deus, 
consagrada do modo mais perfeito. Seu amor esponsal alcança o seu ápice 
na maternidade divina por obra do Espírito Santo. Mãe, ela leva em seus 
braços a Cristo, e ao mesmo tempo, responde do modo mais perfeito ao 
seu chamamento «segue-me». Ela, sua Mãe, o  segue como seu Mestre 
em castidade, pobreza e  obediência (...). Se Maria é  o primeiro modelo 
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para toda a  Igreja, é-o, com mais razão, para as pessoas e  comunidades 
consagradas dentro da Igreja. Cada religioso está convidado a  «reavivar 
(sua) consagração religiosa segundo o modelo da consagração da própria 
Mãe de Deus». 

O religioso encontra Maria não só a título de modelo, mas também a tí-
tulo materno. «Ela é  a Mãe dos religiosos, porque é  a Mãe daquele que 
foi consagrado e enviado pelo Pai. A vida religiosa encontra em seu “fiat” 
e em seu “Magnificat” a totalidade de seu abandono à ação consecratória de 
Deus e o estremecimento de gozo que dela nasce».

REFLEXÃO
O lugar da Imaculada Mãe do Senhor em nossa comunidade religiosa 

é especial e excepcional. Já no próprio nome da Congregação por duas ve-
zes é utilizada a alusão a Ela. A Congregação dos Padres Marianos é a pri-
meira alusão a Maria e ao mesmo tempo a definição do nosso perfil espi-
ritual, com uma nítida referência a Ela. A outra alusão diz respeito à graça 
especial e ao mesmo tempo ao privilégio da Mãe de Jesus: a Sua Imaculada 
Conceição. Tal situação coloca-nos num relacionamento especial diante de 
Maria. Primeiramente como Seus filhos espirituais, trazendo − podemos 
dizer que da mesma forma que uma criança da parte da Mãe − o Seu nome. 
Além disso, somos um sinal do Seu relacionamento especial e sempre re-
pleto de amor com Deus, bem como da sua liberdade de qualquer contami-
nação pelo pecado. Isso, em resumo, é a Sua Imaculada Conceição.

Encontramos o caráter excepcional do relacionamento com a Imacula-
da Mãe de Deus sobretudo em muitas situações da vida do nosso Pai Esta-
nislau e em seus escritos. O seu biógrafo expressou isso numa única frase 
sintética: “A própria Maria tem mostrado e até agora mostra que o Vene-
rável Servo de Deus Frei Estanislau de Jesus Maria por toda a vida esteve 
envolvido da Sua proteção”. O próprio Pai Fundador, em muitos escritos, 
expressa uma postura cheia do enlevo da fé diante do Seu especial relacio-
namento com Deus, admira as Suas virtudes e estimula a que A imitemos. 
Sobretudo, porém, quer despertar a confiança em Sua maternal presença 
na vida de quem crê. Bela é sobretudo a sua oração em forma de paráfrase 
da oração Salve Regina: “Oh, realmente doce és Virgem Maria! Porquan-
to quem alguma vez, repleto de amargura, recorreu a Ti e afastou-se sem 
o mais doce consolo? Quem, cheio de aflição, aproximou-se de Ti e ime-
diatamente não foi fortalecido? Quem, atormentado por amargas tenta-
ções, não experimentou em Teus braços a doçura? Aos oprimidos, aos que 
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gemem, aos tentados, aos aflitos Tu consolas, fortaleces, apoias, levantas. 
És para todos bondosa, para todos doce. Oxalá eu pudesse expressar que 
és doce da forma como entendo que és doce! Da Tua doçura usufrui, ex-
perimenta seu sabor, dela tira proveito todo o mundo cristão, embora não 
tenha condições de expressá-lo. Portanto, ó bondosa, ó piedosa, ó doce 
Virgem! Mostra-nos Jesus, bendito fruto do Teu ventre, hoje a nós favorá-
vel e amoroso na hora da morte”.

Em consequência disso, desde o  início da Congregação, tanto no seu 
carisma como na sua herança transmitida de geração em geração, encon-
tramos extraordinários exemplos de um relacionamento filial com a Ima-
culada Mãe de Jesus, a fim de recorrer à Sua intercessão e imitar as Suas 
virtudes. O primeiro biógrafo do Pai Fundador, Leporini, relata que após 
a morte S. Estanislau apareceu em sonho a diversos irmãos, “a uns estimu-
lava à concórdia e à unanimidade, a outros, à emenda de vida e à observân-
cia da Santa Regra, a servirem em tudo à comunidade, como ele mesmo foi 
o primeiro a fazê-lo. Ao Frei José de Todos os Santos, o seu primeiro sa-
cerdote na ordem, apareceu durante um sonho antes do nascer do sol, for-
necendo-lhe para a recitação pelos irmãos, no coro, após as horas canôni-
cas, esta breve oração: ‘Santa Maria e inconcebível Virgem Mãe de Deus, 
intercedei por nós’” (Leporini, 89). Por sua vez o Servo de Deus Casimiro 
Wyszyński, na carta circular do dia 8 de setembro de 1738 chama Maria de 
“nossa Fundadora”. Talvez ele estivesse aludindo dessa forma a uma frase 
do II Testamento do Pai Fundador, no qual ele assim escreve: “Como seu 
indigno superior, recomendo pelos séculos esta pequenina Congregação 
a meu Senhor Jesus Cristo, e com a máxima piedade a recomendo pelos sé-
culos à seletíssima Virgem, Sua Mãe Maria, como os verdadeiros e únicos 
Fundadores, Diretores, Protetores e Patronos desta pequenina Congrega-
ção da Imaculada Conceição, Intercessora dos Falecidos”. Igualmente na 
vida do Beato Jorge Matulewicz vemos um gradual amadurecimento na 
relação com a Imaculada Mãe do Senhor. Em um dos registros do seu Diá-
rio espiritual (n. 31), escreveu ele: “Graças Vos dou, Senhor, pelos especiais 
sentimentos de amor a mim concedidos em relação à Imaculada Conceição 
da Santíssima Virgem Maria. Antigamente eu tinha dificuldades com essa 
oração, mas agora, como é doce rezar, caído a Seus pés, e mergulhar em 
oração!”.

Tanto toda a comunidade como cada um de nós pessoalmente cresce 
no relacionamento com Maria Imaculada, nossa Mãe e Padroeira. Durante 
o último Capítulo Geral expressamos essa nossa consciência a respeito de 
quem é Ela para nós e como nós nos reconhecemos no relacionamento com 
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Ela. Vale a pena citar aqui o principal registro das nossas Constituições (C. 
7): “No seguimento de Cristo, aponta-nos o caminho e nos ajuda a Imacu-
lada Virgem Maria. Ela, desde a Sua concepção livre do pecado e cheia de 
graça, repleta do gratuito amor do Espírito Santo, é o fruto da vitória pascal 
de Cristo e a primeira participante da redenção; Ela nos apresenta o criati-
vo e salvífico amor da Santíssima Trindade; constitui a imagem do homem 
novo, capaz de relacionamento com Deus e com as pessoas, o  início do 
novo Povo de Deus e o embrião da nova humanidade. Os coirmãos, con-
templando juntamente com toda a Igreja a Imaculada Conceição de Ma-
ria, devem conhecer, amar, professar, celebrar e proclamar esse mistério. 
Dele devem haurir inspiração para a vida espiritual e comunitária e para 
o apostolado. Acima de tudo, por esse mistério Maria estimula os coirmãos 
à confiança no infinito proveito da obra da redenção, a evitar todo pecado, 
a amar a pureza do coração, a repassar a vida toda da graça e do amor de 
Deus, a edificar a Igreja na unidade, de tal forma que seja ‘santa e sem de-
feito’ (Ef 5,27)”. 

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Que tipo de lugar atribuo à Imaculada Mãe de Deus na espiritualidade 
da minha Congregação?

2. Como posso descrever o meu relacionamento pessoal com a Imaculada 
Mãe de Jesus no contexto da minha vocação?



54

JUNHO DE 2020
CRISE − TEMPO DE PROVAÇÃO E PURIFICAÇÃO

PALAVRA DIVINA
Do Evangelho segundo S. João 6, 60-71
“Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro! 
Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam 
por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será, quando vir-
des subir o Filho do Homem para onde ele estava antes?... O espíri-
to é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho 
dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem... Pois 
desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem 
o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir 
a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos 
seus discípulos se retiraram e  já não andavam com ele. Então Jesus 
perguntou aos Doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe 
Simão Pedro: Senhor, a  quem iríamos nós? Tu tens as palavras da 
vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus! Jesus 
acrescentou: Não vos escolhi eu todos os doze? Contudo, um de vós 
é um demônio!... Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, por-
que era quem o havia de entregar não obstante ser um dos Doze”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO 
Da biografia de S. Estanislau de Jesus e Maria escrita pelo Venerável 
Servo de Deus Casimiro Wyszyński no século XVIII (Vita Venera-
bilis...)
17. [...] É espantoso o  que agora vou comunicar. Na vigília do Natal 

a doença intensificou-se mais ainda que antes, de maneira que [Estanislau] 
nem pôde ir à igreja para a santa Missa e passou quase toda a oitava deitado 
sobre o mencionado feno. O único consolo era para ele a lembrança do seu 
Salvador, que para a nossa salvação esteve deitado sobre o feno, não numa 
estalagem. Em razão da fraqueza, não podia dar sequer um passo. O des-
conhecido companheiro, que o Deus bondosíssimo lhe havia dado como 
provedor e pai, forneceu-lhe uma modesta porção de comida.

Após as festas do Natal Estanislau melhorou de saúde e  foi à  cidade. 
Certo dia, voltando altas horas da noite ao seu abrigo provisório, ou seja, ao 
feno, enfraqueceu e não pôde seguir adiante. Entrou às escondidas e sem 



55

fazer nenhum barulho num canto da casa de um piedoso morador da cida-
de chamado Snopek, um marceneiro, e ali, bem escondido, passou a noite. 
Inesperadamente, de manhã cedo foi visto pela mãe da família e pela em-
pregada da casa. Deus inspirou nos corações delas a piedade e, movidas 
pela caridade, elas lhe permitiram ali descansar.

Enquanto isso, inesperadamente a doença lhe atacou as pernas, que se 
cobriram todas de feridas, e não havia para elas nenhum remédio. A doen-
ça se intensificava dia a dia, a tal ponto que ele parecia estar apodrecendo 
vivo. Por essa razão corria o risco de ser afastado da residência, para não 
contaminar os outros. Deus, no entanto, infundiu nos corações dos mo-
radores da casa tanta força de amor e compaixão que não tinham repug-
nância a ele, mas antes lamentavam o seu destino, compadeciam-se dele, 
choravam e tinham compaixão dele.

Foi assim que o  bondosíssimo e  misericordioso Deus instruiu e  pre-
parou então aquele ainda jovem a proporcionar ajuda aos que sofrem no 
purgatório. Pela paciência e pela dor, preparou o  futuro idealizador des-
sa ajuda, de maneira que ele mesmo estando submetido aos sofrimentos 
e à provação, aprendesse a compadecer-se das almas nos seus pesadíssimos 
tormentos e tivesse mais amor a elas, visto que ele mesmo havia sofrido 
e obteve a compaixão, o que será mostrado abaixo. 

Para glorificar a  Deus, contarei como se curou dessa dolorosíssima 
doença o  nosso segundo Jó sofredor, atingido com úlceras pelo Senhor. 
Contarei de que forma o curou o Deus que dá a morte e a vida, que dá as 
úlceras e delas liberta. Não sei somente se alguém acreditará no que estou 
relatando, mas pode e deve acreditar, visto que estou falando de um fato 
dos mais verdadeiros, registrado de próprio punho pelo Frei Estanislau.

Estava ele deitado naquela casa como o pobre Lázaro, e o que de acordo 
com a Escritura atingiu Lázaro, o mesmo aconteceu a Estanislau. Os cães 
da casa vinham a ele, inteiramente coberto de úlceras, e por ordem divina 
lambiam as suas feridas e úlceras. Quem teria esperado que justamente 
isso se tornaria um remédio eficaz, que traria antes a vida que a morte? 
Aconteceu isso por vontade do Deus infinitamente bondoso, para que 
Estanislau fosse curado com esse estranho remédio. Deus o preservou para 
o sublime estado religioso e para fundar em Sua Igreja a ordem da Sua San-
tíssima Mãe, tão necessária para o sufrágio dos que sofrem no purgatório. 

Citarei em relação com isso as seguintes palavras, escritas pelo próprio 
Servo de Deus Estanislau: “Deus meu, sede bendito pelos séculos. Fazei 
que eu permaneça fiel à vocação após passar por tantas provações. Sei que 
por mim mesmo não sou capaz de nada de bom. Não te espantes, leitor, 
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com o que revelei, visto que não convém ocultar um benef ício divino. Que-
ro estimular também a ti a glorificar a onipotência divina pela solicitude 
por nós. Que pelos séculos Lhe sejam tributadas ações de graças, honra 
e glória. Amém”.

Com essa ação de graças concluiu o relato sobre a cruz de Lvov, alegran-
do-se e orgulhando-se por ter sido considerado digno desses sofrimentos, 
pelos quais imitou o seu Salvador.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica Vita Consecrata de João Paulo II (n. 70 - 
trecho final)
É necessário acrescentar que, independentemente das várias fases da 

vida, cada idade pode conhecer situações críticas devido à intervenção de 
factores externos — mudança de lugar ou de serviço, dificuldades no traba-
lho ou insucesso apostólico, incompreensão ou marginalização, etc. — ou 
devido a factores mais estritamente pessoais — doença f ísica ou psíquica, 
aridez espiritual, lutos, problemas de relacionamento interpessoal, fortes 
tentações, crises de fé ou de identidade, sensação de inutilidade, e outros 
semelhantes —. Quando a fidelidade se torna mais dif ícil, é preciso ofe-
recer à pessoa o apoio de uma maior confiança e de um amor mais inten-
so, a nível pessoal e comunitário. Nessas ocasiões sobretudo, é necessária 
a solidariedade afectuosa do Superior; grande conforto virá ainda da ajuda 
qualificada de um irmão ou de uma irmã, cuja presença carinhosa e dis-
ponível poderá levar a redescobrir o sentido da aliança que Deus tomou 
a iniciativa de estabelecer e não a entende desdizer. A pessoa provada che-
gará, deste modo, a  acolher a  purificação e  o despojamento como actos 
essenciais de seguimento de Cristo crucificado. A prova mesma será vista 
como instrumento providencial de formação nas mãos do Pai, como luta 
não apenas psicológica, conduzida pelo sujeito relativamente a si próprio 
e às suas fraquezas, mas também religiosa, marcada cada dia pela presença 
de Deus e pelo poder da Cruz!

REFLEXÃO
As crises são inseparáveis da vida humana e  religiosa. Como pessoas 

ligadas por laços especiais com Jesus e Maria, não devemos ter medo das 
crises, mas na fé devemos estar para elas preparados. Para uma pessoa 
que crê, aquele que nos introduz na crise é o próprio Deus. Porque a crise 
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é uma necessidade de escolha, um tempo de provação e purificação. Com 
frequência Deus tem de nos introduzir numa crise para nos pronunciar-
mos sobre aquele por quem queremos viver e a quem queremos servir. Da 
mesma forma que Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, teve 
que enfrentar a si mesmo e as possibilidades que diante d’Ele apresenta-
va o  mundo e  o demônio. Da mesma forma que Maria, que na hora da 
anunciação teve que pronunciar-se a respeito daquele a quem queria servir 
e a quem queria confiar a Sua vida. Da mesma forma que os Apóstolos, que, 
seguindo os passos de Cristo, tiveram de encontrar não apenas o  poder 
e a beleza de Deus, mas também as suas concepções de salvação, de felici-
dade, de vontade divina, bem como as suas pecaminosas tendências e fra-
quezas. Assim também cada um de nós, independentemente da idade, dos 
cargos ocupados na Congregação, das convicções pessoais sobre os seus 
méritos, a força do seu caráter etc., tem de passar pelo seu tempo de pro-
vação. Cada um de nós tem de ter em si a prontidão para enfrentar a crise, 
ou seja, a necessidade da escolha e a purificação do amor. Isso diz respeito 
tanto a pessoas particulares como a toda a nossa comunidade. Percebemos 
essa dinâmica na vida do nosso Pai, S. Estanislau, e nos primórdios da nos-
sa Congregação.

Como enfatiza o  Biógrafo, através das adversidades e  dos insucessos, 
dos sofrimentos e das doenças “o bondosíssimo e misericordioso Deus ins-
truiu e preparou então aquele ainda jovem a proporcionar ajuda aos que 
sofrem no purgatório. Pela paciência e pela dor, preparou o futuro ideali-
zador dessa ajuda, de maneira que ele mesmo estando submetido aos sofri-
mentos e à provação, aprendesse a compadecer-se das almas nos seus pe-
sadíssimos tormentos e tivesse mais amor a elas, visto que ele mesmo havia 
sofrido e obteve a compaixão”. Vemos como Deus em Sua Providência con-
duz a vida de S. Estanislau desde a concepção − porquanto ainda no seio da 
mãe ele foi salvo de uma morte certa no rio Dunajec. Desde o início edifica 
no coração de Seu servo a capacidade de opor-se às adversidades, de acei-
tar com fé o sofrimento e, sobretudo, de ter plena confiança na onipotência 
de Deus. É de tais experiências que se origina a sua confissão de que “não 
há nada de impossível para o Todo-Poderoso, o que se verificou da forma 
mais clara em mim...” (Fundatio Domus Recollectionis, 1). Em meio a tais 
lutas, provações e sofrimentos ia se cristalizando nele a visão da nova Con-
gregação. Provações semelhantes o acompanharam também nos primeiros 
anos da existência da nossa comunidade. Todas essas circunstâncias, no 
entanto, o forçavam a buscar a resposta à pergunta se aquela “visão gravada 
em sua alma” realmente provinha do Espírito Santo, ou se era apenas uma 
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invenção sua. E depois, quando já não tinha dúvidas, a quase que constante 
crise no desenvolvimento da comunidade purificava o seu ideal, fazendo-o 
submeter-se a Deus e à Igreja. Quando após a morte do primeiro protetor 
da Congregação, o bispo Wierzbowski, surgiu a ameaça de a Congregação 
dos Marianos ser dissolvida pelo seu sucessor, o bispo Wytwicki, ele per-
cebeu que tinha de buscar a aprovação do seu instituto pelo papa. Quan-
do surgiram grandes obstáculos na aprovação do seu instituto com base 
nas constituições próprias, ou seja, na Norma vitae, concordou em aceitar 
a Regra das Dez Virtudes. Mas, aceitando os sinais da Providência Divina, 
ao mesmo tempo não negligencia o que ele mesmo pode fazer, como res-
ponsável pela sua comunidade, pelo seu carisma e pelo seu caráter. Por isso, 
já no início da aceitação da regra imposta, na presença do núncio Francis-
co Pignatelli em Varsóvia, ao professar os votos declarou que observaria 
aquela Regra “naquilo que não se opõe às prescrições do nosso Instituto 
religioso”. O  tempo de provação a  que foi submetido o  nosso Fundador 
também no momento da profissão transformou-se para ele em mais uma 
possibilidade de cuidar daquilo que considerava como a identidade do seu 
Instituto. Graças a isso hoje, no tempo em que a Regra das Dez Virtudes 
por vontade da Igreja passou à história da nossa Congregação, não temos 
dúvida de que o nosso carisma não foi prejudicado. Por isso demos graças 
a Deus pela Sua bondade, que se manifesta até nas nossas crises e nos mo-
mentos de provação, acreditando que esse é um tempo de salvação, tempo 
de purificação do nosso amor − a Deus, à Igreja, à Congregação, enfim, um 
tempo de purificação da nossa vocação.

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Como reajo quando percebo o surgimento da crise do meu coirmão, da 
minha comunidade ou da Igreja?

2. Que situações em minha vida eu chamaria de crise pela qual Deus me 
conduziu e dela extraiu o bem?



59

JULHO DE 2020
LUTA ESPIRITUAL

PALAVRA DIVINA
Da Carta aos Efésios 6, 10-18a
“Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano po-
der. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às 
ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que 
temos de lutar, mas contra os principados e  potestades, contra os 
príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal 
(espalhadas) nos ares. Tomai, por tanto, a armadura de Deus, para 
que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cum-
primento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a ver-
dade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de 
prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai 
o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do 
Maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, 
isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
De Inspectio cordis de S. Estanislau Papczynski
“Senhor, salva-nos, estamos perecendo!” (Mt 8,25).
Eis que os discípulos de Jesus que no mar se encontram em perigo te 

mostram e sugerem a oração como o melhor recurso preventivo para as 
ameaças, as tentações, as tristezas e as adversidades. Deus quer que nos di-
rijamos a Ele com pedidos, e por isso permite que sejamos tentados, opri-
midos e atacados. Diante do inimigo que investe, o soldado o enfrenta, ar-
mado de espada ou de outra arma defensiva, ou foge. O servo de Deus deve 
opor resistência ao inimigo infernal pela força da oração. Dessa maneira 
procedeu aquele indivíduo segundo o coração de Deus, como ele mesmo 
diz a respeito: “Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e ele me atendeu” 
(Sl 119,1).

Portanto, não te rendas logo após o primeiro ou o milésimo ataque do 
inimigo da tua alma, mas, enquanto não cessar de te atacar, opõe-lhe re-
sistência, ainda que isso dure a tua vida toda. Com quanto mais frequên-
cia se repetir a luta vitoriosa, tanto mais frequentemente receberás a coroa 
de louros. Quanto mais pesada ela for, tanto maior será a recompensa. Se 
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pedires a ajuda divina, ela te será dada. Jesus fingia que estava dormindo 
quando permitiu que fosses atormentado por tentações. Ele dorme todas 
as vezes que és atormentado, e  por isso deves despertá-lo com a  eficaz, 
a humilde e a perseverante oração para que te proporcione ajuda.  Quando, 
infeliz, estás afundando e  já és arrebatado para o profundo abismo pelos 
teus pecados, por que então não exclamas: “Senhor, salva-me, estou pere-
cendo”? (cf. Mt 8,25). 

Não tenhas dúvida de que, quando hoje Ele subir na barca do teu cora-
ção, será para te guiar, proporcionar-te ajuda e te salvar.

“Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar” (Mt 8,26). 
Sei, Jesus, que o Teu poder é tão grande que num só instante me livras 

de toda opressão espiritual, e ao meu confuso e atormentado espírito 
devolves a  grande paz da calmaria. Fazes isso porque me conheces, 
demasiadamente temeroso dessas borrascas e demasiadamente frágil 
para se opor à força delas. Mas eu sinto mais a paz devolvida à minha 
alma quanto Tu, bondosíssimo Príncipe da Paz, entras no aposento, 
isto é, na morada do meu coração. Conheço a Tua bondade quando no 
momento adequado me estendes a mão para que eu não ceda à força da 
tormenta.

No entanto, meu Senhor, sabendo que esse é o maior mérito e que mui-
to Te agrada quando em qualquer abandono eu preservo o espírito forte 
e inquebrantável, quero pela Tua glória estar sempre abandonado, para que 
Tu sejas mais glorificado, e para que eu seja humilhado pela mão forte dos 
meus inimigos. Por isso, guia-me sempre com bondade e prudência. Sabes 
como transformar a tentação em proveito (cf. 1Cor 10,13), sabes quando 
é preciso ordenar aos ventos e ao mar para que, num silêncio a Ti intei-
ramente submisso, numa região entregue a Ti, à Tua lei e aos conselhos 
evangélicos, ocorra a paz e o silêncio.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica Vita Consecrata do papa João Paulo II 
(n. 38)
Oração e ascese: o combate espiritual
A vocação à santidade só pode ser acolhida e cultivada no silêncio da 

adoração na presença da transcendência infinita de Deus: « Devemos con-
fessar que todos precisamos deste silêncio repleto de presença adoradora: 
a teologia, para poder valorizar plenamente a própria alma sapiencial e es-
piritual; a oração, para que nunca esqueça que ver Deus significa descer do 
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monte com um rosto tão radiante ao ponto de sermos obrigados a cobri-lo 
com um véu (cf. Ex 34,33) [...]; o compromisso, para renunciar a fechar-se 
numa luta sem amor e perdão. [...] Todos, crentes e não crentes, precisam 
de aprender um silêncio que permita ao Outro falar, quando e como quiser, 
e a nós compreender esta palavra ». Isto exige, concretamente, uma grande 
fidelidade à oração litúrgica e pessoal, aos tempos dedicados à oração men-
tal e à contemplação, à adoração eucarística, às recolecções mensais e aos 
retiros espirituais.

É preciso redescobrir também os meios ascéticos, típicos da tradição es-
piritual da Igreja e do próprio Instituto. Eles foram, e continuam a sê-lo, 
um auxílio poderoso para um autêntico caminho de santidade. Ajudando 
a dominar e a corrigir as tendências da natureza humana ferida pelo pe-
cado, a ascese é verdadeiramente indispensável para a pessoa consagrada 
permanecer fiel à própria vocação e seguir Jesus pelo caminho da Cruz.

 Também se torna necessário identificar e vencer algumas tentações que 
às vezes se apresentam, por insídia diabólica, sob a falsa aparência de bem. 
Assim, por exemplo, a exigência legítima de conhecer a sociedade actual, 
para responder aos seus desafios, pode induzir a ceder a modas efémeras, 
com a diminuição do fervor espiritual ou com atitudes de desânimo. A pos-
sibilidade de uma formação espiritual mais elevada poderá levar as pessoas 
consagradas a um certo sentimento de superioridade relativamente aos ou-
tros fiéis, enquanto a urgência de uma legítima e indispensável habilitação 
se pode transformar numa busca exacerbada de eficiência como se o ser-
viço apostólico dependesse prevalentemente dos meios humanos, e não de 
Deus. O desejo louvável de solidarizar-se com os homens e mulheres do 
nosso tempo, crentes e não crentes, pobres e ricos, pode levar à adopção 
de um estilo de vida secularizado ou a uma promoção dos valores humanos 
em sentido puramente horizontal. A partilha das instâncias legítimas da 
própria nação ou cultura poderá induzir a abraçar formas de nacionalismo 
ou a acolher elementos da tradição, que, ao contrário, precisam de ser pu-
rificados e elevados à luz do Evangelho.

O caminho que conduz à santidade comporta, pois, a adopção do com-
bate espiritual. É um dado exigente, ao qual hoje nem sempre se dedica 
a necessária atenção. Muitas vezes a tradição viu representado este com-
bate espiritual na luta de Jacob a contas com o mistério de Deus, que ele 
afronta para ter acesso à sua bênção e à sua visão (cf. Gn 32,23-31). Neste 
episódio dos primórdios da história bíblica, as pessoas consagradas podem 
ler o símbolo do empenhamento ascético de que têm necessidade para di-
latar o coração e abri-lo ao acolhimento do Senhor e dos irmãos.
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REFLEXÃO
Conhecendo a história da nossa comunidade religiosa, sabemos de que 

grande luta têm sido assinalados os seus primórdios, quantas adversidades 
e  dificuldades teve que superar o  nosso Pai Estanislau para permanecer 
fiel àquela ação do Espírito Santo que tinha por objetivo a fundação de um 
novo instituto. Basta lembrar os primeiros anos, quando após a morte do 
protetor dos marianos, do bispo Estêvão Wierzbowski, o seu sucessor pre-
tendia inicialmente abolir inteiramente a recém-surgida comunidade dos 
marianos. Da mesma forma, parecia intransponível a  fundação da nossa 
Congregação com base nas primeiras constituições dos marianos intitu-
ladas Norma vitae, ainda que naquele mesmo período, após o Concílio de 
Trento, tivesse surgido um número significativo de ordens semelhantes: 
sem uma regra, com base apenas nas próprias constituições. Lembremos 
apenas as mais importantes, que o Pai Estanislau conheceu pessoalmente, 
como os Jesuítas e os Escolápios, com base nos quais queria fundar um 
instituto semelhante a  eles. Somente no nosso caso, como se verificou, 
a aprovação pontif ícia realizou-se pela aceitação de uma regra que nos era 
estranha. Sabemos igualmente que nos primeiros anos após a  morte do 
Fundador a  Congregação passou por uma pesada luta espiritual pela fi-
delidade ao carisma e ao seu caráter próprio. Chamamos esse período de 
dispersão de Rostkov. No entanto, as lutas espirituais mais críticas da nossa 
Congregação deviam ocorrer e surgiram na segunda metade do século XIX 
e no início do século XX. Do ponto de vista espiritual, pode-se dizer que 
o inimigo da nossa salvação queria a todo custo destruir a nossa comuni-
dade e levá-la à morte. “Pois não é contra homens de carne e sangue que 
temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes 
deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal (espalhadas) 
nos ares” (Ef 6,12) − como nos admoesta S. Paulo na Carta aos Efésios.

A luta espiritual não é apenas uma das dimensões do caminho de fé pes-
soal e individual do ser humano singular. Às vezes nós a reduzimos a ques-
tões particulares, profundamente interiores e  relacionadas com a  busca 
individual da santidade. No entanto toda a  Igreja, como comunidade de 
crentes, é atacada pelo mal pessoal, chamado diabo ou satanás, juntamente 
com os seus demônios. Da mesma forma que Jesus foi submetido à tenta-
ção do demônio, também a Igreja tem que passar pelo mesmo caminho. 
E dentro da Igreja nós, como comunidade religiosa, e cada um de nós indi-
vidualmente. São eloquentes a esse respeito as palavras do Apocalipse (Ap 
12,17): “Este (o Dragão), então, se irritou contra a Mulher e foi fazer guerra 
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ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus 
e têm o testemunho de Jesus”.

A mentalidade do mundo de hoje, a cuja pressão estamos sujeitos, quer 
eliminar a existência pessoal do espírito mau. Além disso, de vez em quan-
do surgem até opiniões de influentes personalidades da Igreja que afirmam 
coisa semelhante. No entanto a Palavra de Deus é inequívoca e, ao chamar 
a nossa atenção para a existência pessoal do Mal, estimula-nos a encetar 
uma luta espiritual pela fidelidade a  Jesus e ao Seu Evangelho, a rejeitar 
o pecado e a assumir o esforço pela busca da santidade. Mas ao mesmo 
tempo temos de nos lembrar de que a nossa santidade não tem um caráter 
“neutro”, mas, se tiver que ser autêntica, ela tem que ser mariana, isto é, fiel 
ao nosso carisma, concordante com a nossa espiritualidade, com o estilo da 
nossa vida e do nosso ministério. Ou seja, com tudo aquilo que está defini-
do nas nossas Constituições. Por isso é tão importante essa nossa luta co-
munitária pela fidelidade à nossa identidade mariana. Porque, se na Igreja 
todos são convocados à santidade, nós somos convocados a uma “santidade 
mariana”, não a uma santidade qualquer. É nessa perspectiva “mariana” que 
devemos também perceber a nossa luta espiritual, que ninguém tem condi-
ções de evitar, visto que se trata do caminho de Jesus e da Igreja. 

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade

1. Em que categorias percebo as lutas da Igreja, e nela as da minha Con-
gregação, pela fidelidade a Cristo, ao Evangelho e ao nosso próprio ca-
risma?

2. Que tipo de consciência tenho da necessidade da luta espiritual nos 
meus embates pela santidade própria da minha vocação?
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AGOSTO DE 2020
O CARISMA NA EXPERIÊNCIA HISTÓRICA  

DA NOSSA COMUNIDADE

PALAVRA DIVINA
Do Livro de Ezequiel 37,1-14
“A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito 
e me colocou no meio de uma planície, que estava coberta de ossos. 
Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos nume-
rosos que jaziam na superf ície. Vi que estavam inteiramente secos. 
Disse-me o  Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar 
à  vida? Senhor Javé, respondi, só vós o  sabeis. Ele disse-me então: 
Profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhes-ás tu, 
escutai a palavra do Senhor: Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou 
fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em 
vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele; depois 
farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis 
assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido 
ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em 
seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir 
aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles múscu-
los, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não 
tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o  Senhor, profetiza, 
filho do homem, e dirige-te ao espírito: eis o que diz o Senhor Javé: 
vem, espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para 
que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pou-
co o espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram 
sobre seus pés: um grande, um imenso exército. Então o Senhor me 
disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles 
dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta; estamos 
perdidos! Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Se-
nhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos; eu vos farei sair 
deles para vos transportar à  terra de Israel. Sabereis então que eu 
é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos 
e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito para vos 
fazer voltar à vida e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. 
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Sabereis então que sou eu o Senhor, que o disse e o executei - oráculo 
do Senhor”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Decreto da Congregação dos Religiosos aprovando a Congregação 
reformada dos Padres Marianos e as novas Constituições
Roma, 28 de novembro de 1910.
A Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da San-

tíssima Virgem Maria, fundada no século XVII, foi aprovada pelos papas 
Inocêncio XII e Inocêncio XIII. Pio VI autorizou que os Marianos profes-
sassem os votos solenes.

O objetivo da Congregação era envolver de especial honra e  amor 
a Imaculada Conceição da Virgem, dedicar-se à salvação dos semelhantes, 
ensinar, especialmente às pessoas simples, as verdades da fé e apoiar com 
obras de amor as almas dos fiéis retidas no purgatório.

A Congregação difundiu-se na Polônia, onde teve início, e em Portugal. 
Em todos os lugares prestou um bom serviço à fé. Mas durante a intensifi-
cada perseguição no século XIX a tal ponto aos poucos decaiu que ultima-
mente restou apenas um religioso, que era o superior geral.

Alguns sacerdotes diocesanos, observando com pesar como o Institu-
to, que outrora gozava de reconhecimento, atualmente está desaparecen-
do por completo, com a autorização e o estímulo dos bispos de Mohylev, 
Varsóvia e Sejny e do superior geral que permaneceu com vida, dedica-
ram-se a  empenhos pela ressurreição da obra e, de acordo com as nor-
mas desta Santa Congregação dos Religiosos, realizaram isso com sucesso. 
Consideravam apenas indispensável que as Constituições da Congregação 
fossem um pouco modificadas, para que no futuro, levando em conta as 
circunstâncias, não fossem professados votos solenes, mas simples, e para 
que o of ício pelos falecidos, segundo as antigas constituições recitado dia-
riamente, fosse bondosamente mudado para uma especial devoção dos re-
ligiosos tendo por objetivo o sufrágio das almas do purgatório, mas sem 
a imposição de nenhum compromisso definido.

Após a apresentação e o relato disso, juntamente com as constituições 
corrigidas que precedem este decreto, a Sua Santidade o Papa Pio X, pelo 
abaixo assinado cardeal prefeito da Sagrada Congregação dos Religiosos, 
na audiência do dia 15 de setembro de 1910, Sua Santidade dignou-se bon-
dosamente conceder a aprovação ao Instituto assim reformado e às men-
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cionadas Constituições, bem como permitiu a troca do of ício pelos fale-
cidos, com a preservação, no entanto, das Constituições Apostólicas e da 
jurisdição dos bispos. Revogam-se as disposições em contrário. 

Expedido em Roma, 28 de novembro de 1910.

J. C. Card. Vives, Prefeito
Donatus, Arcebispo de Éfeso, Secretário 

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica de João Paulo II Vita Consecrata, n. 24
A pessoa consagrada, nas várias formas de vida suscitadas pelo Espírito 

ao longo da história, experimenta a verdade de Deus-Amor de modo tanto 
mais imediato e profundo quanto mais se aproxima da Cruz de Cristo. Na 
verdade, Aquele que, na sua morte, aparece aos olhos humanos desfigura-
do e sem beleza, a ponto de obrigar os espectadores a desviar o rosto (cf. 
Is 53,2-3), manifesta plenamente a beleza e a força do amor de Deus, pre-
cisamente na Cruz. Assim o contempla S. Agostinho: «Admirável é Deus, 
o Verbo junto de Deus. [...] É admirável no céu, admirável na terra; admi-
rável no seio, admirável nos braços dos pais, admirável nos milagres, ad-
mirável nos suplícios; admirável quando convida à vida, admirável quando 
não se preocupa com a morte, admirável ao deixar a vida e admirável ao 
retomá-la; admirável na Cruz, admirável no sepulcro, admirável no céu. 
Escutai o cântico com a inteligência, e que a fragilidade da carne não afaste 
os vossos olhos do esplendor da sua beleza».

A vida consagrada reflete este esplendor do amor, porque confessa, com 
a sua fidelidade ao mistério da Cruz, que crê e vive do amor do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Deste modo, ela contribui para manter viva na 
Igreja a consciência de que a Cruz é a superabundância do amor de Deus 
que transborda sobre este mundo, ela é o grande sinal da presença salvífica 
de Cristo. E isto, especialmente nas dificuldades e nas provações. É o que 
testemunha, continuamente e com uma coragem digna de profunda admi-
ração, um grande número de pessoas consagradas que vivem em situações 
dif íceis, por vezes mesmo de perseguição e martírio. A sua fidelidade ao 
único Amor revela-se e aperfeiçoa-se na humildade de uma vida escondi-
da, na aceitação dos sofrimentos para «completar na própria carne o que 
falta aos sofrimentos de Cristo» (cf. Col 1,24), no sacrif ício silencioso, no 
abandono à vontade santa de Deus, na serena fidelidade mesmo face ao 
declínio das próprias forças e  importância. Da fidelidade a  Deus, brota 
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também a dedicação ao próximo, que as pessoas consagradas vivem, não 
sem sacrif ício, na constante intercessão pelas necessidades dos irmãos, no 
generoso serviço aos pobres e aos enfermos, na partilha das dificuldades 
alheias, na solícita participação das preocupações e provas da Igreja.

REFLEXÃO
O mistério da Imaculada Conceição da Mãe do Senhor encerra o amor 

de Deus que precede toda ação humana e o Seu desejo de doação a toda 
criatura e de que o seu amor seja aceito. Encerra a preservação do pecado, 
a preservação da morte eterna e, no nosso caso, também a  libertação do 
pecado. Se olharmos nesse sentido, ainda que sinteticamente, para a his-
tória da nossa Congregação, perceberemos como foi necessário que esse 
mistério − à semelhança de Maria − se expressasse na espiritualidade de 
toda a comunidade, não apenas do Fundador e dos seus diversos membros. 
E ele se expressou na nossa história. Para nós isso é um sinal de que Deus 
nos ama e nos protege do mal. E, quando o cometemos, levanta-nos da 
queda, renasce e nos dá graça novamente. Isso diz respeito também a toda 
a nossa comunidade.

Pode ocorrer que determinado instituto religioso tenha esgotado a sua 
missão e  que a  sua vida − assim como a  vida humana − chegue ao fim. 
E houve tais comunidades, como por exemplo as ordens de cavalaria. Elas 
encerraram a sua missão. Em nossa história tivemos tal experiência, a qual 
nos diz que Deus em Sua providência quer a nossa Congregação e a pre-
servou da morte através da obra de renovação realizada pelo Beato Jorge 
Matulaitis. Graças a esse acontecimento histórico, hoje podemos dizer que 
a  obra da renovação para nós, como comunidade, é  o selo da experiên-
cia do carisma da Imaculada Conceição da Mãe do Senhor: do precedente 
e  vivificante amor de Deus e  da retirada da Sua criatura da miséria, do 
pecado e  dos erros, para lhe proporcionar graça e  a renovar. O  Espírito 
Santo continuamente sustenta e anima o Seu carisma depositado em nossa 
comunidade. Realiza essa obra não obstante a nossa infidelidade e quando 
perdemos a esperança na Sua ação providencial. São extremamente elo-
quentes a esse respeito as palavras de uma carta escrita pelo padre Vicen-
te Sękowski ao Beato Jorge Matulaitis: “Quanto a mim, estou começando 
a duvidar se me será dado contemplar essa ressurreição da Congregação, 
que hoje diante do mundo está morta − ou não. Mas, apesar disso, sacrifi-
carei e farei tudo que estiver ao meu alcance”. Seis meses mais tarde, vendo 
que estava piorando o seu estado de saúde e a renovação da comunidade 
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estava encontrando enormes dificuldades, escreve uma outra carta ao Bea-
to Jorge com uma pergunta extremamente dramática: “Será que existe pelo 
menos  uma centelha de esperança, ou será preciso desistir e preparar dois 
ataúdes: um para mim, e o outro para a Congregação?”.

Sabemos, no entanto, que Deus preservou da morte o que “desde o iní-
cio era propriedade Sua” (cf. Orações marianas). Despertou para a  vida 
o que parecia estar caminhando inevitavelmente para a queda definitiva. 
Dessa forma a obra da ressurreição dos ossos, descrita pelo profeta Eze-
quiel, tornou-se uma experiência da nossa comunidade e nos é transmiti-
da no nosso patrimônio espiritual. Ao celebrarmos o aniversário dos 350 
anos da fundação da nossa comunidade religiosa, não podemos deixar de 
lado o evento que foi a obra da renovação. Temos que recordar não apenas 
a pessoa do Beato Jorge Matulaitis MIC, mas também de Vicente Sękowski. 
As suas lutas espirituais, os seus sofrimentos e o dramático apego ao res-
tante da esperança de que a Congregação renasceria, com a fé de que para 
Deus tudo é possível são um sinal daquele carisma que foi depositado no 
coração do nosso Pai Santo Estanislau e que no mesmo Espírito Santo nos 
foi transmitido. Para que nós o transmitíssemos às gerações seguintes da 
nossa comunidade religiosa.

 Confiamo-nos hoje a  Deus em Sua providência, pedindo ao mesmo 
tempo a graça daquela fé cujo exemplo vemos na vida de Maria e na Sua 
humilde entrega ao poder de Deus. 

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Que acontecimentos na história da Igreja ou da Congregação considero 
como uma experiência pascal?

2. Que acontecimentos da minha vida considero como experiências pas-
cais?
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SETEMBRO DE 2020
COMUNIDADE NASCIDA DO ESPÍRITO DIVINO

PALAVRA DIVINA
Da Primeira Carta aos Coríntios 12,1-11
“A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ig-
norância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, con-
forme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro: 
ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer: Jesus seja maldito 
e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito 
Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios 
são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, 
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada 
a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo 
Espírito uma palavra de sabedoria; a outro, uma palavra de ciência, 
por esse mesmo Espírito; a outro, a fé, pelo mesmo Espírito; a outro, 
a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito; a outro, o dom de 
milagres; a outro, a profecia; a outro, o discernimento dos espíritos; 
a outro, a variedade de línguas; a outro, por fim, a interpretação das 
línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repar-
tindo a cada um como lhe apraz”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Da obra autobiográfica de S. Estanislau de Jesus e Maria Fundatio 
Domus Recollectionis, escrita em 1675 (n. 6-7; 9)
6. Mas ocorreu por disposição divina que [...] fui convocado a Varsóvia 

pelo meu especial protetor, o Digníssimo Padre João Gembicki, na época 
bispo de Płock, depois de Cracóvia. Eis que então me foi oferecido o cano-
nicato da catedral de Płock, que não aceitei, motivado pelo amor a Deus 
e  para honrar a  glória de Sua Mãe, embora, ao assim proceder, fiz com 
que muito se ofendesse comigo o meu protetor, que queria muito que eu, 
distinguido por essa dignidade, me juntasse aos seus colaboradores mais 
próximos. Não faltavam também muitas honradas Ordens que me convi-
davam ao seu círculo, a mim, a isso indisposto, como desejoso de uma per-
feição maior. Afinal aquela visão divina que estava gravada em minha alma, 
e relacionada com a fundação desta Congregação da Imaculada Conceição 
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da SVM, após ter menosprezado tudo isso e também não admitido a voltar 
ao instituto das Escolas Pias, impelia-me ao meu objetivo.

7. Por isso me dirigi novamente ao digníssimo Padre Estêvão Wier-
zbowski, bispo de Poznań, em cuja diocese me encontrava, e  facilmente 
obtive dele a autorização para vestir o novo hábito, porquanto é ele um 
varão honesto e digno, e muito fervoroso na multiplicação da glória divina. 
Por isso, tendo deixado de lado o cargo junto ao bispo de Płock, por con-
selho e  recomendação dos confessores, tendo sido convidado, dirigi-me 
ao solar de certo fidalgo, Tiago Karski, varão distinto, e, após ter resolvido 
finalmente a questão como Instituto das Escolas Pias, ainda que não sem 
algum prejuízo da minha parte, com o conhecimento da santa Nunciatura 
Apostólica, durante a oitava da Natividade da Santíssima Virgem Maria, já 
vestido de cor branca, ofereci-me como um novo candidato ao eterno ser-
viço dessa Mãe. E imediatamente me dirigi ao digníssimo padre [arcebispo] 
Angelo [Ranucci], núncio em Varsóvia, para mostrar a minha submissão, 
com o pedido de bênção e para esclarecer os meus anseios. [...]

9. Permaneci com aquele senhor fidalgo Karski cerca de dois anos, bus-
cando meios para dar início à  Sociedade da Imaculada Conceição, que 
o Espírito Divino havia moldado em minha mente.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Catequese de João Paulo II sobre a vida consagrada, do dia 22 de 
março de 1995 
Na Constituição dogmática sobre a Igreja, o Concílio Vaticano II afir-

ma que a vida consagrada, em suas variadas formas, revela “a potência in-
finita com que Espírito Santo maravilhosamente atua na Igreja” (Lumen 
Gentium, 44). Igualmente o Decreto conciliar sobre a conveniente reno-
vação da vida religiosa enfatiza que “a inspiração do Espírito Santo” deu 
início tanto à vida eremítica como à instituição “das famílias religiosas, que 
a Igreja de boa vontade acolheu e aprovou com a sua autoridade” (cf. Per-
fectae Caritatis, 1).

A espiritualidade do envolvimento religioso, que envolve todos os insti-
tutos de vida religiosa, apoia-se de forma visível em Cristo, em Sua Pessoa, 
em Sua vida virginal e  pobre, coroada pelo sacrif ício total de si mesmo 
pelos irmãos, em perfeita obediência ao Pai. Trata-se, no entanto, de uma 
espiritualidade no sentido mais pleno dessa palavra, ou seja, de certo dire-
cionamento que é obra do Espírito Santo. Porquanto seguir os passos de 
Cristo na pobreza, castidade e obediência não seria possível sem a inspira-
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ção do Espírito Santo, autor de todo progresso interior e doador de todas 
as graças na Igreja. “Movidos assim pela caridade, que o  Espírito Santo 
derrama nos seus corações”, as pessoas consagradas − como diz o Concí-
lio − “mais e mais vivem para Cristo e para o seu corpo, que é a Igreja” (cf. 
ibidem).

Na vida religiosa e em todas as formas de vida consagrada atua soberana 
e decisivamente o Espírito Santo, o que as almas sensíveis podem experi-
mentar de uma forma dif ícil de expressar graças a certa conaturalidade que 
cria o amor de Deus, como diria S. Tomás (cf. Summa Theol., II-II, q. 45, 
a. 2).

Quando em Sua Igreja Jesus Cristo convoca homens ou mulheres para 
seguirem os Seus passos, a Sua voz e a Sua força atrativa se fazem reco-
nhecer graças à ação interior do Espírito Santo, que tem por tarefa facilitar 
a compreensão dessa vocação e despertar o desejo de lhe dar uma resposta 
pela total consagração da vida a Cristo e ao Seu reino. É Ele que desenvol-
ve nos recônditos da alma a graça da vocação, preparando o caminho no 
qual essa graça poderá atingir o seu objetivo. É Ele o principal educador 
das vocações. É Ele que conduz as almas consagradas pelos caminhos da 
perfeição. É Ele que desperta a generosidade, a paciência e a fidelidade de 
cada um e de todos. 

O Espírito Santo não somente atua em cada alma, mas também quando 
surgem comunidades de pessoas consagradas: é o que enfatiza o próprio 
Concílio Vaticano II (cf. Perfectae caritatis, 1).  Assim tem sido no passado, 
e assim continua sendo também hoje. O Espírito Santo sempre tem pro-
porcionado e continuamente proporciona a algumas pessoas o carisma de 
fundadoras. Sempre faz com que em volta do fundador ou da fundadora 
se congreguem pessoas que percebem os valores da forma de vida con-
sagrada, da doutrina, do ideal, do amor, do ensinamento ou da pastoral 
escolhidos por ele ou por ela. O Espírito Santo cria sempre e aprofunda 
a harmonia entre as pessoas pertencentes à congregação e lhes ajuda a de-
senvolver a vida comum animada pelo amor, de acordo com traços espe-
ciais do carisma do fundador e dos seus fiéis companheiros. É animador 
o fato de que por obra do Espírito Santo também nos tempos de hoje têm 
surgido na Igreja novas formas de comunidades e novas experiências na 
área da vida consagrada. [...]

As pessoas consagradas devem por sua vez moldar em si uma postura 
de abertura às inspirações e à ação do Espírito Santo, aprofundar a união 
com Ele, rezar a Ele incessantemente pedindo dons cada vez mais abun-
dantes, e ao mesmo tempo confiar-se à Sua iniciativa. Eis o caminho bem 
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conhecido pelos santos fundadores e pelas fundadoras que deram início 
a tantas e tão variadas formas de comunidades, das quais surgiram diversas 
espiritualidades. 

REFLEXÃO
Espantosa é a autoconsciência espiritual do nosso Pai Santo Estanislau 

quanto à ação do Espírito Santo dentro dele com o objetivo de fundar a nos-
sa comunidade religiosa: “Eu buscava meios para dar início à Sociedade da 
Imaculada Conceição, que o Espírito Divino já havia moldado em minha 
mente” − confessa no escrito há pouco lido. A visão da nossa Congregação 
não é uma iniciativa humana, não provém de cálculos e anseios humanos, 
não é a ação desesperadora de uma pessoa que deixa uma comunidade re-
ligiosa e a todo custo quer fundar uma outra, por não poder identificar-se 
com aquela que estava deixando. Se lermos atentamente o seu opúsculo 
autobiográfico Fundatio Domus recollectionis, como será diferente a ma-
neira de vermos as motivações do seu definitivo afastamento da Ordem dos 
Escolápios e como será diferente a maneira de vermos a fundaçãoda nossa 
comunidade! Diferente da visão de alguns comentaristas daqueles aconte-
cimentos, os quais afirmam que o nosso Pai Santo Estanislau não se afastou 
dos Escolápios para fundar a nossa Congregação, mas que ela surgiu como 
que por acaso, de forma secundária, colateral, porque ele só fundou a nos-
sa comunidade porque deixou a Ordem dos Escolápios. De fato, o próprio 
Padre Fundador coloca a fundação da sua Congregação na ação salvífica do 
Espírito Santo, que imprimiu em sua alma a visão da Congregação da Ima-
culada Conceição da SVM. E imprimiu-a com tanta força ainda no tempo 
em que era escolápio, a tal ponto que no limiar da nova etapa da sua vida, 
ao receber o indulto do afastamento, professa os seus votos religiosos, por 
nós chamados Oblatio, utilizando-se de um texto já previamente elabo-
rado. Isso significa igualmente que naquela visão do Espírito Santo estava 
presente também a profissão do ato da Oblatio.

Essa consciência de que a nossa Congregação procede do Espírito San-
to, cujo instrumento foi o nosso Pai Estanislau, esteve presente na antiga 
tradição e  história da Congregação. Ao falar sobre a fundação da nossa 
comunidade, o Servo de Deus Casimiro Wyszyński assim escreve: “O Espí-
rito Santo, dando de forma variada e admirável a Sua inspiração aos santos 
patriarcas das ordens e aos santos fundadores de inúmeras congregações 
religiosas, quis que a  santa Igreja resplandecesse com essa maravilhosa 
diversidade e  permanecesse viva e  poderosa até o  final dos séculos. Em 
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tempos mais recentes o Espírito Santo inspirou igualmente o Seu Servo, 
o Reverendo Padre Estanislau de Jesus e Maria, para que fundasse a Con-
gregação religiosa dos Marianos sob a invocação da Imaculada Conceição 
da Santíssima Virgem Maria” (Vita Venerabilis...). 

É importante hoje a nossa consciência da origem da comunidade religiosa 
a  que pertencemos e  que constituímos. Trata-se de uma comunidade 
pretendida e querida pelo Espírito Santo, e que por isso possui o seu próprio 
carisma. O Espírito Santo, que a fez nascer no seio da Igreja, nessa mesma 
Igreja incessantemente a preserva na existência e  lhe transmite a vida. É 
o Espírito Santo, como a verdadeira fonte dessa identidade, que é também 
o penhor da nossa fidelidade ao carisma e ao estilo de ministério e de vida 
moldado por esse carisma para a construção da unidade e do bem da Igreja. 
É esse mesmo Espírito Santo que depositou também em nós aquele carisma 
que depositou no coração do nosso santo Fundador.

Temos a esperança de que o jubileu celebrado contribuirá para a reno-
vação da fonte carismática da nossa Congregação, e de que acima de tudo 
fará renascer e renovar em nós aquela graça que em nós está depositada 
e que vemos no nosso santo Fundador: a abertura ao Espírito Santo, a capa-
cidade de ouvir a Sua voz e a submissão à Sua ação − tanto na vida de toda 
a nossa comunidade como na vida de cada um de nós.

Perguntas para a reflexão ou partilha na comunidade:

1. Qual o papel do Espírito Santo que tenho visto ou que vejo na história 
da nossa Congregação?

2. Como na história da minha vocação e da minha vida percebo a mesma 
ação carismática do Espírito Santo que percebo na vida do Pai Santo 
Fundador?
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OUTUBRO DE 2020
A COMUNIDADE COMO LUGAR DE RECONCILIAÇÃO E AMOR

PALAVRA DIVINA
Da Segunda Carta de S. Paulo Apóstolo aos Coríntios 5, 14-21.
“O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu 
por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que 
os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles mor-
reu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos 
de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo 
dessa maneira, agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está 
em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho; eis que tudo 
se fez novo! Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, por 
Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus 
que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em 
conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da 
reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores 
em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. 
Em nome de Cristo vos rogamos: reconciliai-vos com Deus! Aquele 
que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele 
nós nos tornássemos justiça de Deus”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Do Testamento I do nosso Pai S. Estanislau, Fundador
Graças dou à Divina Majestade pelas graças, pelos benevolentes dons 

e benef ícios com que fui tão generosamente cumulado, mas me arrependo 
do fundo do coração e quero me arrepender da forma mais perfeita possí-
vel, por amor a Ele, dos meus pecados, que mergulho todos nas salvíficas 
chagas do meu Senhor e Redentor Jesus Cristo.

Prostro-me aos pés da Seletíssima Virgem Mãe de Deus Maria com 
toda a nossa pequenina Congregação da Sua Imaculada Conceição por 
toda a eternidade. Suplico a Sua benevolência, intercessão, direção, a Sua 
mais eficaz proteção, e na hora da morte a mais amorosa e poderosa defesa 
contra as armadilhas dos inimigos, bem como a minha libertação de todo 
mal temporal e eterno, especialmente dos castigos que me cabem. Suplico 
o perdão, a misericórdia, a graça e a indulgência plenária, e a vida eterna. 
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Peço isso pela crudelíssima morte de Seu Filho e pelo imenso sofrimento 
d’Ela mesma, bem como a jubilosa comunhão dos santos [no céu].

Visto que tive que me encontrar com muitos e a muitos posso ter me-
lindrado, irritado, exacerbado, peço a todos e a cada um em particular, es-
pecialmente àqueles a quem algum dia escandalizei, sobrecarreguei acima 
da medida ou indignamente inquietei, que me perdoem. Eu igualmente 
perdoo a todos, inclusive àqueles que após a morte me insultarem, e de-
sejo-lhes, e  suplico à  bondosíssima Majestade Divina que seja para eles 
extremamente bondosa. 

DOUTRINA DA IGREJA
Da Instrução Vida fraterna em comunidade “Congregavit nos in 
unum Christi amor” (n. 25-26)
É necessário, além disso, lembrar sempre que a realização dos religiosos 

e religiosas passa através de suas comunidades. Quem procura viver uma 
vida independente, separada da comunidade, certamente não adentrou 
o caminho seguro da perfeição do próprio estado.

Enquanto a  sociedade ocidental aplaude a  pessoa independente que 
sabe realizar-se por si mesma, o individualista seguro de si mesmo, o Evan-
gelho exige pessoas que, como o grão de trigo, sabem morrer a si mesmas 
para que renasça a vida fraterna.

Assim a  comunidade se torna uma «Schola Amori» (escola de amor) 
para jovens e adultos, uma escola onde se aprende a amar a Deus, a amar os 
irmãos e as irmãs com quem se vive, a amar a humanidade necessitada da 
misericórdia de Deus e da solidariedade fraterna.

O ideal comunitário não deve fazer esquecer que toda a realidade cristã 
se edifica sobre a fraqueza humana. A «comunidade ideal», perfeita, ainda 
não existe: a perfeita comunhão dos santos é meta na Jerusalém celeste.

O nosso é  o tempo da edificação e  da construção contínua: sempre 
é possível melhorar e caminhar juntos para a comunidade que sabe viver 
o perdão e o amor. As comunidades, na verdade, não podem evitar todos os 
conflitos. A unidade que devem construir é uma unidade que se estabelece 
a preço da reconciliação. A situação de imperfeição da comunidade não 
deve desencorajar.

As comunidades retomam cotidianamente o caminho, sustentadas pelo 
ensinamento dos Apóstolos: «amai-vos uns aos outros com afeto fraterno, 
rivalizando em estimar-vos mutuamente» (Rm 12,10); «tende os mesmos 
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sentimentos uns para com os outros» (Rm 12,16); «acolhei-vos, por isso, 
uns aos outros como Cristo vos acolheu» (Rm 15,7); «corrigi-vos um ao 
outro» (Rm 15,14); «esperai uns pelos outros» (1 Cor 11,33); «por meio da 
caridade estejais a serviço uns dos outros» (Gl 5,13); «confortai-vos mu-
tuamente» (1 Ts 5,11); «suportando-vos mutuamente com amor» (Ef 4,2); 
«sede, pelo contrário, benévolos uns para com os outros, misericordiosos, 
perdoando-vos mutuamente » (Ef 4,32); «sede submissos uns aos outros no 
temor de Cristo» (Ef 5,21); «orai uns pelos outros» (Tg 5,16); «revesti-vos 
todos de humildade uns para com os outros» (1 Pd 5,5); «estejamos em co-
munhão uns com os outros» ( 1 Jo 1, 7); «não nos cansemos a fazer o bem 
a todos, sobretudo aos nossos irmãos na fé» (Gl 6,9-10).

REFLEXÃO
O Capítulo Geral de 2011 percebeu a necessidade de que fosse instituí-

do para toda a Congregação o “Dia da reparação e da penitência”. Impôs 
também ao superior geral a obrigação de preparar um adequado rito de 
celebração e de apontar um dia para toda a comunidade em que todos os 
coirmãos conjuntamente, e ao mesmo tempo em todas as comunidades, 
realizassem as mesmas orações e exercícios espirituais. Como sabemos, foi 
indicado para isso o dia 24 de outubro, isto é, o aniversário da aprovação 
da primeira comunidade religiosa da nossa Congregação. Nas rubricas do 
rito para esse dia lemos que o melhor é incluir essa celebração no dia do 
retiro mensal, que esse deve ser um tempo de ascese interior e exterior, de 
abstinência dos meios de comunicação social, preferencialmente de estri-
to silêncio, de jejum e de aprofundada oração, adoração, especial devoção 
e santa Missa conventual. 

A intenção de instituir do “Dia de reparação e penitência” é clara e é for-
necida na argumentação capitular que embasa o decreto: “a expiação pelas 
nossas infidelidades na vida religiosa e sacerdotal, bem como pelas infide-
lidades dos nossos coirmãos vivos e falecidos”. Ao mesmo tempo, porém, 
temos consciência dos anseios mais profundos que se encontram na base 
de tais ações. Não se trata apenas da vontade de consertar o mal que já foi 
praticado, mas sobretudo de uma expressão do nosso desejo de nos re-
conciliarmos com Deus, para que entre Deus e cada um de nós, da mesma 
forma que entre nós mesmos, não haja barreiras para a passagem do amor 
divino que é o Espírito Santo. Porque toda forma de pecado destrói esse 
amor e fecha o ser humano à presença de Deus. E então, em vez de trans-
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mitirmos a fé e o amor de Deus, transmitimos o pecado e a deformação da 
Face do Deus misericordioso. 

O nosso Pai Santo Estanislau tinha plena consciência de como deve 
ser uma comunidade, e de que o seu cerne é o amor. Por isso, já no início 
das suas constituições Norma vitae ele escreveu um capítulo a que deu 
o  título Sobre o amor (De Caritate), onde enfatiza: “Lembrem-se todos 
de que a alma do nosso Instituto é o amor e de que, na medida em que 
dele se afastarem, na mesma proporção também se afastarão da vida” (NV 
II 4). Essa norma diz respeito a  todos os coirmãos, independentemente 
das funções exercidas, da posição na comunidade, dos chamados “méri-
tos” etc., visto que somente “a união num só espírito e num só amor” de 
todos os membros é que edifica tanto “o Corpo da Igreja de Deus” como 
a comunidade religiosa (cf. Inspectio cordis). Sabia também o nosso Fun-
dador que podem ocorrer situações de falta do devido amor, conflitos 
e pecados, e por isso lembra que a comunidade religiosa é também lugar 
de perdão e de reconciliação, primeiramente com o Salvador, e a seguir 
com o coirmão. É por isso que em seu Testamento, em face da morte, ele 
pede o perdão e ele mesmo perdoa. Ao mesmo tempo tem consciência de 
que o autêntico perdão só é possível na base da fé e em união com o amor 
de Cristo, e por isso escreve: “Arrependo-me do fundo do coração e quero 
arrepender-me da forma mais perfeita possível, por amor a Ele, dos meus 
pecados, que mergulho todos nas salvíficas chagas do meu Senhor e Re-
dentor Jesus Cristo”.

Assim também deve ser o nosso caminho na comunidade religiosa. Elo-
quentes são a esse respeito as palavras da Instrução intitulada A vida fra-
terna em comunidade de que “toda realidade cristã é edificada na fraqueza 
humana. Uma ‘comunidade ideal’, perfeita, ainda não existe”. A capacidade 
de perdoar ao coirmão é também um sinal de amor. Da mesma forma que 
a  capacidade de expressar o  pedido do perdão e  a aceitação do perdão. 
A reconciliação com Deus, a que deve conduzir a celebração anual do “dia 
de reparação e penitência”, deve nos conduzir também ao perdão e à recon-
ciliação com os coirmãos. Graças a tal estilo de vida podemos dar o teste-
munho comunitário do amor baseado no encontro do Deus vivo na nossa 
vida. Percebemos hoje que não somente o mundo necessita de tal testemu-
nho, mas que também os nossos corações podem ser curados unicamente 
pela experiência do misericordioso amor de Jesus.
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Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Como reajo espontaneamente a situações encontradas na minha comu-
nidade local ou provincial em que se manifesta o pecado ou sérios de-
feitos dos coirmãos?

2. Que expectativas tenho em relação aos coirmãos quanto aos meus de-
feitos, pecados e fraquezas?
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NOVEMBRO DE 2020
OS MAIS POBRES DOS POBRES − OS DEFUNTOS

PALAVRA DIVINA
Da Primeira Carta aos Coríntios 3, 11-15
“Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daque-
le que já foi posto: Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este 
fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com 
madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparece-
rá. O dia (do julgamento) demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo; 
o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção re-
sistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com 
os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através 
do fogo”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Da biografia de S. Estanislau de Jesus e Maria escrita pelo Venerável 
Servo de Deus Casimiro Wyszyński (Vita Venerabilis...)
Quando ficou gravemente doente, pediu para ser levado à  milagrosa 

imagem da SVM na igreja dos Frades Oratorianos de S. Filipe Néri em Stu-
dzianna. [...] Realizou a confissão com o Venerável Frei Ligęza, superior da 
casa [eles mutuamente se tributavam uma grande amizade]. Mal celebrou 
a santa Missa diante dessa imagem, voltou à cela que lhe havia sido cedida 
pelos frades. Inteiramente privado das forças e dos sentidos e como que 
morto, foi arrebatado ao purgatório. Ali, percebendo os insuportáveis cas-
tigos dos que permaneciam nesse lugar, sentiu a intercessão da Santíssima 
Virgem Maria e de todos os falecidos junto a Deus todo-poderoso a fim 
de que voltasse à vida, para o tão necessário sufrágio pelos que sofrem no 
purgatório.

Enquanto ele permanecia no purgatório, os frades daquela casa vieram 
após o  almoço visitá-lo na cela, gentilmente cedida a  ele no colégio de-
les. Ficaram muito tristes pensando que havia morrido e avisaram o seu 
superior Ligęza, aconselhando-se a respeito do sepultamento, sobre onde 
e como sepultar o Frei Estanislau. O superior não estava preocupado com 
essa triste notícia e respondeu-lhes que não ficassem desolados com esse 
acontecimento e não se preocupassem com o enterro. Disse ele: “O Frei 
Estanislau não morreu” e confessou que sabia onde ele estava. Quando as 
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pessoas, espantadas, se afastaram, o Frei Estanislau levantou-se milagrosa-
mente, convocado da morte à vida. Obteve logo a autorização e a bênção do 
mencionado superior e, embora enfraquecido pela febre, semelhante a um 
defunto, subiu no púlpito da igreja local, repleta de gente, e pronunciou 
um sermão bastante longo sobre o tão necessário sufrágio pelos falecidos. 
Comoveu a todos, apresentando de forma viva e acessível os insuportáveis 
castigos do purgatório. 

Depois voltou ao seu convento no eremitério mariano, distante dez ou 
mais milhas, e ordenou que os irmãos da sua ordem todos os dias recitas-
sem pelos falecidos o of ício e o rosário, e que oferecessem pela libertação 
deles daqueles insuportáveis castigos todos os méritos, trabalhos, jejuns, 
mortificações e outros piedosos exercícios espirituais. [...] Confirmou isso 
novamente em Nova Jerusalém, convocado do eremitério mariano pelo 
bispo de Poznań para despertar a piedade das pessoas em seus lugares sa-
grados erguidos em memória da paixão do Senhor.

Aqui no seu convento do Cenáculo do Senhor, estando gravemente 
doente, sentiu fisicamente os tormentos do purgatório. Suportava-os, cheio 
de piedosa compaixão pelos que sofriam intoleráveis tormentos e exclama-
va em voz alta: “Deus misericordiosíssimo, aumentai o  meu sofrimento 
e diminuí o castigo deles!”.

DOUTRINA DA IGREJA
Do Catecismo da Igreja Católica (n. 1030-1032)
1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo 

purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da mor-
te uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na 
alegria do céu.

1031. A Igreja chama Purgatório a esta purificação final dos eleitos, que 
é  absolutamente distinta do castigo dos condenados. A  Igreja formulou 
a doutrina da fé relativamente ao Purgatório sobretudo nos concílios de 
Florença e de Trento. A Tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da 
Escritura fala dum fogo purificador:

«Pelo que diz respeito a  certas faltas leves, deve crer-se que existe, 
antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma Aquele que 
é  a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfémia contra 
o  Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século nem no 
século futuro (Mt 12,32). Desta afirmação podemos deduzir que certas fal-
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tas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir» 
(São Gregório Magno).

1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defun-
tos, de que já fala a Sagrada Escritura: «Por isso, [Judas Macabeu] pediu 
um sacrif ício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas» 
(2 Mac 12,46). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos 
defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o Sacrif ício 
eucarístico para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. 
A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de peni-
tência a favor dos defuntos:

«Socorramo-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram 
purificados pelo sacrifício do seu pai (Jó 1,5) por que duvidar de que as 
nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? [...] Não 
hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas 
orações» (São João Crisóstomo).

REFLEXÃO
Desde o alvorecer da sua história a Igreja tem honrado com grande re-

verência a memória dos falecidos (cf. Lumen Gentium n. 50), e essa sua 
solicitude pelos mais pobres dos pobres entrou no nosso patrimônio desde 
o início da Congregação. Ela faz parte tão essencial do nosso patrimônio 
que, deixada de lado nas Constituições renovadas de 1910, foi restabelecida 
por intervenção da Congregação dos Religiosos. “Graças a  essa comple-
mentação, foi preservado um dos traços especiais da espiritualidade e da 
missão dos marianos” (T. Górski MIC, Beato Jorge Matulewicz, p. 93). Esse 
traço foi mais ainda acentuado na versão mais recente das nossas Consti-
tuições, adotadas pelo Capítulo Geral em 2017.

Graças a pesquisas históricas sabemos que o nosso Pai Santo Estanis-
lau introduziu o  suffragium defunctorum não apenas em razão de uma 
avaliação daqueles tempos e da real necessidade de oração pelos falecidos. 
De fato, naqueles tempos toda a  Europa, inclusive a  Polônia, estava 
mergulhada em inúmeras guerras e epidemias que resultavam em milhões 
de pessoas mortas sem a  devida preparação para o  encontro definitivo 
com Deus. Vendo as coisas objetivamente, eram necessários a oração e o 
sacrifício pelos falecidos e  agonizantes, bem como a  assistência àqueles 
que se afastavam deste mundo. Com certeza o nosso Pai Fundador via essa 
necessidade, no entanto ela entrou no nosso patrimônio em consequência 
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de uma especial intervenção de Deus em sua vida: através da sua experiência 
mística relacionada com o  sofrimento das almas do purgatório. São 
eloquentes sobretudo as descrições do seu sofrimento substituto, quando 
− como diz o Biógrafo − “cheio de piedosa compaixão pelos que sofriam 
intoleráveis tormentos, exclamava em voz alta: ‘Deus misericordiosíssimo, 
aumentai o meu sofrimento e diminuí o castigo deles!’”. Reconheceu dessa 
forma aquela luz do Espírito Santo que o  conduziu por toda a  vida, de 
maneira especial durante a fundação da nossa comunidade. Justamente por 
essa razão, oferecendo a si mesmo pelos falecidos, estimulava seus filhos 
espirituais a uma postura semelhante. Esse mesmo Biógrafo informa que 
em consequência das experiências místicas “ordenou que os irmãos da sua 
ordem todos os dias recitassem pelos falecidos o ofício e o rosário, e que 
oferecessem pela libertação deles daqueles insuportáveis castigos todos 
os méritos, trabalhos, jejuns, mortificações e  outros piedosos exercícios 
espirituais”.

As formas da nossa intercessão pro defunctis podem mudar, mas a sua 
essência permanece sempre a  mesma. Hoje as nossas Constituições de-
dicam bastante atenção ao suffragium defunctorum. Na parte intitulada 
“Natureza, objetivo, espiritualidade e caráter”, temos um artigo todo sobre 
a ajuda aos falecidos e agonizantes. A nossa legislação também nos define 
tanto os meios de tal ajuda como as suas circunstâncias especiais; trata-se 
aqui sobretudo do tempo da oração intensiva pelos falecidos, p. ex. a oitava 
do dia de finados, o rosário após a morte de um coirmão etc. Esse sufrágio 
pelos falecidos deve ser não apenas individual, mas também comunitário, 
e com a  inclusão dos fiéis leigos (cf. D. 6). Considerando de forma geral, 
essas práticas são próprias de toda a Igreja e são elas: especialmente o Sa-
crif ício Eucarístico, as orações, as esmolas, as indulgências e as obras de 
penitência (cf. CIC 1032). Nas nossas primeiras Constituições, ou seja, na 
Norma vitae, o sufrágio pelos falecidos é abordado como um dos objetivos, 
mas sem adicionar ali uma fundamentação espiritual. Em Templum Dei 
Mysticum, no entanto, o nosso Pai Santo Estanislau escreveu: “Sem dúvi-
da, reza com mais eficácia aquele que, querendo alcançar a misericórdia 
divina, proporciona essa misericórdia ao ser humano. E que misericórdia 
maior pode haver do que aquela demonstrada aos falecidos, dos quais não 
esperas nenhuma recompensa, nenhuma gratidão e nenhum elogio? Aque-
les que a praticam com certeza preparam para si uma vida imortal”. 

O suffragium defunctorum é sem dúvida um ato de caridade. Existe, no 
entanto, ainda um outro significado dessa prática, importante para o mun-
do de hoje. A  ajuda aos falecidos e  agonizantes é  ao mesmo tempo um 
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sinal escatológico: é a recordação de que o ser humano é chamado à vida 
eterna e o testemunho da primazia da vida sobrenatural. Num tempo em 
que muitos católicos não acreditam na vida eterna, quando a vida humana 
de propósito é reduzida à temporalidade, e o seu significado é restringido 
ao consumismo, a nossa postura de fé direcionada à vida eterna em Deus 
e com Deus pode se tornar uma forma de despertar a fé e a admoestação 
evangélica. Nós mesmos vivendo na perspectiva escatológica, podemos 
conduzir a ela os outros e apontar para ela: sobretudo pelo nosso estilo de 
vida, mas também pelo nosso ministério na Igreja e pela Igreja; através da 
oração pelos falecidos.

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade:

1. Que lugar atribuo à ajuda aos falecidos e agonizantes no contexto das 
mudanças da cultura da morte no mundo contemporâneo?

2. Quais são as minhas formas costumeiras de ajuda aos falecidos?
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DEZEMBRO DE 2020
CONSAGRADOS A CRISTO E À IGREJA − OBLATIO

PALAVRA DIVINA
Do Livro do Profeta Jeremias 1, 4-8
“Foi-me dirigida nestes termos a  palavra do Senhor:5Antes que no 
seio fosses formado, eu já te conhecia; antes de teu nascimento, eu 
já te havia consagrado, e  te havia designado profeta das nações.6E 
eu respondi: Ah! Senhor JAVÉ, eu nem sei falar, pois que sou apenas 
uma criança.7Replicou porém o Senhor: Não digas: Sou apenas uma 
criança: porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, 
e a eles dirás o que eu te ordenar.8Não deverás temê-los porque esta-
rei contigo para livrar-te - oráculo do Senhor”.

PATRIMÔNIO DA CONGREGAÇÃO
Ato da Oblatio do nosso Pai Estanislau, Fundador da Congregação 
Em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo Crucificado. Amém.
1. Eu, Estanislau de Jesus e Maria Papczyński, segundo o corpo filho de 

Tomás de Podegrodzie, da Diocese de Cracóvia, com a idade de quarenta 
anos, ofereço e consagro a Deus Pai Todo-Poderoso, e ao Filho, e ao Espíri-
to Santo, bem como à Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria concebida sem 
a mácula original, o meu coração, a minha alma, a inteligência, a memória, 
a vontade, os sentimentos, toda a mente, todo o espírito, os sentidos inte-
riores e exteriores, e o meu corpo, nada absolutamente deixando a mim 
mesmo, para que dessa forma seja a partir de agora servo do mesmo Todo
-Poderoso e da Beata Virgem Maria.

2. Prometo-Lhes, portanto, que até o final da minha vida servirei em 
castidade e com zelo nesta Sociedade dos Padres Marianos da Imaculada 
Conceição (que por graça divina quero fundar) e que adaptarei a minha 
forma de vida às suas leis, às suas constituições” e ritos, e que jamais farei 
ou permitirei, nem concordarei, mesmo que indiretamente, que eles sejam 
de alguma forma abolidos ou mudados, ou que deles seja concedida dis-
pensa, a não ser por necessidade séria e de acordo com a lei.

3. Prometo, além disso, a  obediência prudentemente compreendida 
a Sua Santidade o Vigário de Jesus Cristo e à sua autoridade delegada, bem 
como a todos os meus superiores indiretos e diretos, e que não possuirei 
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nada como propriedade privada, mas que tudo considerarei como proprie-
dade comum.

4. Confesso que creio em tudo em que crê a santa Igreja Romana e no 
que no futuro apresentar para a  crença, e  de maneira especial confesso 
que a Santíssima Mãe de Deus Maria foi concebida sem a mácula original, 
e prometo que difundirei a Sua honra e que a defenderei, mesmo que seja 
à custa da minha própria vida, para o que peço a ajuda de Deus e deste Seu 
Santo Evangelho.

5. Em Kazimierz, nos arredores de Cracóvia, na residência dos Padres 
Pobres da Mãe de Deus, na presença do mui Venerável Frei Miguel da Vi-
sitação, Vice-Provincial da Província Polonesa, pertencente à  Ordem do 
Frei José da Mãe de Deus, Presidente da mencionada residência, e dos Ve-
neráveis Clérigos de ordens menores − Casimiro dos Anjos e Bernardo da 
Paixão do Senhor, no dia 11 de dezembro de 1670.

DOUTRINA DA IGREJA
Da Exortação Apostólica Vita Consecrata do papa João Paulo II 
(n. 30 − parte)
Na tradição da Igreja, a profissão religiosa é considerada como um sin-

gular e fecundo aprofundamento da consagração baptismal, visto que nela 
a união íntima com Cristo, já inaugurada no Baptismo, evolui para o dom 
de uma conformação expressa e realizada mais perfeitamente, através da 
profissão dos conselhos evangélicos.

Todavia esta nova consagração reveste uma sua peculiaridade relativa-
mente à primeira, da qual não é uma consequência necessária. Na verdade, 
todo aquele que foi regenerado em Cristo é  chamado a  viver, pela força 
que lhe vem do dom do Espírito, a castidade própria do seu estado de vida, 
a obediência a Deus e à Igreja, e um razoável desapego dos bens materiais, 
porque todos são chamados à santidade, que consiste na perfeição da ca-
ridade. Mas o Baptismo, por si mesmo, não comporta o chamamento ao 
celibato ou à virgindade, a renúncia à posse dos bens, e a obediência a um 
superior, na forma exigida pelos conselhos evangélicos. Portanto, a profis-
são destes últimos supõe um dom particular de Deus não concedido a to-
dos, como Jesus mesmo sublinha no caso do celibato voluntário (cf. Mt 19, 
10-12).

A este chamamento especial corresponde, de resto, um dom específico 
do Espírito Santo, para que a pessoa consagrada possa responder à sua vo-
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cação e missão. Por isso, como testemunham as liturgias do Oriente e do 
Ocidente no rito da profissão monástica ou religiosa e na consagração das 
virgens, a Igreja invoca sobre as pessoas escolhidas o dom do Espírito San-
to, e associa a sua oblação ao sacrif ício de Cristo.

A profissão dos conselhos evangélicos é um desenvolvimento também 
da graça do sacramento da Confirmação, mas ultrapassa as exigências nor-
mais da consagração crismal em virtude de um dom particular do Espírito, 
que predispõe para novas possibilidades e novos frutos de santidade e de 
apostolado, como demonstra a história da vida consagrada.

REFLEXÃO
A consagração religiosa é  um tipo especial de relacionamento entre 

Deus e o ser humano. Temos imagens dessa consagração em muitas passa-
gens da Bíblia Sagrada, como por exemplo, na presente conferência, a vo-
cação de Jeremias. Na visão bíblica da consagração, surge em primeiro 
plano a iniciativa de Deus, que escolhe o ser humano como alguém d’Ele 
especialmente próximo e conhecido, que é escolhido pelo seu nome. Deus 
concede ao mesmo tempo todos os dons de que o escolhido necessita para 
cumprir a  sua missão. A  missão que o  Senhor confia ao escolhido não 
é somente para ele mesmo, mas para o bem dos outros, em definitivo para 
a  salvação dos outros. Somente depois surge a  resposta, primeiramente 
assinalada pelo temor, pela fraqueza humana, por vezes até pela pecami-
nosidade, e algumas vezes pela dificuldade na compreensão da lógica da 
escolha divina. A escolha manifesta a condição humana do escolhido, mas 
ao mesmo tempo o poder de Deus e o Seu amor, que só podem ser aceitos 
pela confiança em quem escolhe, ou seja, em Deus. Assim se molda o diá-
logo que acompanha a pessoa consagrada por toda a vida. Em princípio, 
trata-se da incessante continuação daquele mesmo diálogo da escolha por 
Deus e da resposta do ser humano que ocorreu já no início do caminho do 
escolhido − do consagrado. 

É interessante que todas essas dimensões da consagração estão 
nitidamente presentes na vocação de fundador do nosso Pai Santo Esta-
nislau. Mas, afinal, ele deve ter passado por um processo semelhante de 
discernimento e  amadurecimento da consagração durante a  sua primei-
ra vocação, quando decidiu ingressar na Ordem dos Escolápios e quando 
primeiramente professou os votos religiosos e depois recebeu a ordenação 
sacerdotal. No entanto, Deus quis conduzi-lo mais uma vez pelo mesmo 
caminho do diálogo que inicia a consagração quando veio o tempo da se-
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gunda vocação. Como se isso estivesse acontecendo pela primeira vez em 
sua vida.

Será que isso era importante em razão dele mesmo, ou talvez Deus 
quisesse isso em razão de nós, seus filhos espirituais? A  resposta nos 
é desconhecida, mas podemos analisar essa sua consagração mariana cujo 
coroamento foi a  profissão do ato de entrega, por nós chamado Obla-
tio e por nós traduzido em princípio como “entrega de si mesmo”. Mas 
a “entrega de si mesmo” não expressa todo o drama do termo Oblatio, 
que era a intenção do nosso Pai Fundador.  Porquanto sabemos que ele 
era um perfeito conhecedor da língua latina, e ao mesmo tempo profes-
sor de retórica, ou seja, mestre do uso dessa língua na arte de falar e de 
escrever. A Oblatio na linguagem religiosa, católica, e ao mesmo tempo 
na linguagem de um sacerdote-religioso, como era o fundador, refere-se 
ao sacrif ício eucarístico feito no altar. Por isso a “Oração das oferendas” 
tem o  título latino “Super Oblata”, que é a oração sobre aquilo que foi 
primeiramente recebido de Deus como dom e depois oferecido a Deus 
como sacrif ício no altar (pão e vinho), de maneira que seja transformado, 
pela invocação do Espírito Santo e pela fórmula da consagração pronun-
ciada pelo sacerdote, no Corpo e no Sangue de Cristo. Esse pão e vinho, 
oferecidos durante a Eucaristia, devem tornar-se o Corpo e o Sangue de 
Cristo, um sacrif ício agradável a Deus. Somente nesse contexto devemos 
ver o ato do nosso Pai, Santo Estanislau, quando ele se utiliza da palavra 
Oblatio. Porque a Oblatio é o ato do oferecimento de si mesmo a Deus 
como sacrif ício, da forma como se oferece o pão e o vinho; “no altar do 
amor” − que é como exatamente soa a sua própria expressão, encerrada 
no livro Templum Dei Mysticum. Essa totalidade do dom-sacrif ício, da 
oblatio, é  encerrada pelas expressões por ele especialmente escolhidas, 
aludindo ao Sacrif ício da santa Missa: “Ofereço e  consagro a  Deus Pai 
Todo-Poderoso, e ao Filho, e ao Espírito Santo, bem como à Mãe de Deus, 
a sempre Virgem Maria concebida sem a mácula original, o meu coração, 
a minha alma, a inteligência, a memória, a vontade, os sentimentos, toda 
a mente, todo o espírito, os sentidos interiores e exteriores, e o meu cor-
po, nada absolutamente deixando a mim mesmo, para que dessa forma 
seja a partir de agora servo do mesmo Todo-Poderoso e da Beata Virgem 
Maria”. Quanto nessas palavras de desvelo para não deixar fora nada de si 
mesmo, nada deixar a si mesmo, mas para tudo depositar no ato do ofe-
recimento de si mesmo a Deus! Para ele, ao mesmo tempo, trata-se do ato 
da sua profissão religiosa pessoal, professado na Congregação dos Padres 
Marianos, que com esse ato já começou a fundar.
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É extremamente interessante que esse ato da Oblatio tenha sido prece-
dido de uma especial graça divina, que o nosso Fundador havia recebido 
ainda durante a permanência com os Escolápios. Não sabemos quando isso 
aconteceu e não conhecemos os detalhes da ação de Deus. Sabemos, no 
entanto, que o nosso Pai Fundador recebeu uma inspiração especial, que 
chama “visão impressa pelo Espírito Divino em sua alma”, antes ainda de se 
afastar dos Escolápios, e que naquela visão se encontrava também a pro-
fissão da Oblatio. Ele mesmo fala disso alguns anos depois, ao escrever no 
opúsculo Fundatio Domus Recollectionis que a Majestade Divina lhe havia 
sugerido a ideia de que, quando fosse dispensado dos votos, nesse mesmo 
ato voluntariamente se comprometesse diante de Deus mediante outros 
votos. Sabemos também que já tinha então, pronto e escrito, o  texto da 
Oblatio.  Quando ocorreram todas essas inspirações e  visões, não sabe-
mos. Sabemos, no entanto, que Deus o preparou para essa nova consagra-
ção num diálogo repleto de amor, que na vocação de fundador infundiu os 
dons a isso necessários e que a resposta da parte do nosso Pai, S. Estanislau, 
foi o ato da Oblatio − a expressão exterior daquilo que espiritualmente es-
tava nele amadurecendo havia algum tempo, no período final da perma-
nência na Ordem dos Escolápios. Dessa forma realizou-se o ato da nova 
consagração, que se tornou o seu caminho no tornar-se nosso Pai. E para 
nós o  início desta comunidade religiosa, da qual somos membros e Seus 
filhos espirituais. 

Perguntas para reflexão ou partilha na comunidade: 

1. Qual a consciência que até agora tenho tido do significado do ato da 
Oblatio para o nosso Pai Santo Estanislau e para a nossa Congregação?

2. Que analogias ocorrem entre a consagração do Pai Fundador e a mi-
nha consagração religiosa?
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ORAÇÃO DO JUBILEU
POR OCASIÃO DOS  ANOS DA FUNDAÇÃO  
DA CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS

Para ser recitada nas comunidades religiosas e nas igrejas,  
juntamente com os fiéis leigos

Deus e Pai Todo-Poderoso,
Vós em Vossa Providência 
desde o início moldais a Vossa propriedade:
a Congregação dos Padres Marianos, 
chamada para a existência pelo Espírito Santo,
com a cooperação do nosso Pai Santo Estanislau,
para anunciar a todos os povos e nações a obra da redenção, 
realizada por Vosso Filho,
nascido da Bem-Aventurada Virgem Maria.
Pedimos que o Jubileu dos 350 anos da fundação da nossa comunidade 
renove e fortaleça em nós o carisma
infundido em nossos corações pelo Vosso Espírito.
Que a nossa vida, mergulhada em Vós, 
seja para os outros o testemunho do Vosso salvífico amor. 
E nós, cada um de nós e todos juntos, 
a Vós obedientes a exemplo da Imaculada Mãe de Vosso Filho,
pela nossa vida, transformada no Espírito Santo, 
queremos responder ao Vosso salvífico propósito:
“perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor” (cf. Ef 1,4).
É o que Vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amen.
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Paweł Naumowicz MIC

RECURSOS AUXILIARES
relacionados com o Jubileu

para cartas, sermões, catequeses  
e outros pronunciamentos 
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O QUE CELEBRAMOS? 
 � Os 350 anos do oferecimento, através de um ato especial (Oblatio) do 

Pe. Estanislau Papczyński, a Deus e à Virgem Imaculada, que deu início 
a Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da Santís-
sima Virgem Maria 

POR QUE CELEBRAMOS? 
 � renovar o nosso oferecimento a Deus e à Virgem Imaculada 
 � mais ainda conhecer o Fundador e os seus primeiros irmãos e com eles 

nos familiarizarmos  
 � novamente interpretar o carisma da Congregação depositado por Deus 

no Padre Fundador 
 � reconhecer e diligentemente assumir a missão que Deus espera hoje, em 

toda a Congregação, nas diversas comunidades e em cada um de nós 

COMO CELEBRAMOS? 
 � oração e reflexão comunitária e pessoal 
 � aceitação da vida e dos escritos do Fundador como diretrizes especiais 

para os tempos atuais 
 � um maior zelo e santidade de vida; por um apostolado e uma missão 

mais devotados 
 � simpósios e celebrações 
 � Confraria da Imaculada Conceição da SVM 

OBLATIO – O ATO DE FUNDAÇÃO 
 � é o ato da fundação da Congregação dos Padres Marianos; 
 � professado diante de quatro testemunhas no dia 11 de dezembro de 

1670 logo após a obtenção da dispensa dos votos e do juramento de 
perseverança na ordem dos escolápios; 

 � é a declaração de observar a castidade, a pobreza e a obediência na So-
ciedade dos Marianos da Imaculada Conceição de Maria, que quem 
professa a Oblatio quer fundar “por graça divina”;  

 � quatro frases principais: Introdução: “Em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo Crucificado. Amém; e conclusão: “Para isso me sirvam de ajuda 
Deus e este Santo Evangelho”;
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 � frase I: Estanislau de Jesus e Maria consagra a si mesmo inteiramente 
a Deus na Trindade de Pessoas, bem como à “Mãe Deus, sempre Virgem 
Maria concebida sem a mácula original”; 

 � frase II: O Fundador promete a Deus e a Maria que vai Lhes servir até 
o final da vida “em castidade e com zelo nesta Sociedade dos Padres 
Marianos da Imaculada Conceição (que por graça divina quer fun-
dar)” (é o voto de castidade); 

 � frase III: o Santo promete obediência ao papa e a todos os superiores 
e que não vai possuir nada como propriedade (são os votos da obediên-
cia e da pobreza); 

 � frase IV: Estanislau confessa que crê em tudo em que crê e vai crer 
a Igreja, especialmente que “a Santíssima Virgem Mãe de Deus Maria 
foi concebida sem a mácula original”; promete também que vai difun-
dir “o Seu culto e defendê-La ainda que à custa da própria vida”; 

 � nas quatro frases o Santo por três vezes professou a fé na Imaculada 
Conceição de Maria; 

 � desenvolveu esse ideal em sua Regra de Vida ou Norma Vitae – conhe-
cemos as versões de 1687 e 1694/1698 (a primeira versão, de 1672, não 
nos é conhecida)

NOSSO PAI, SANTO ESTANISLAU PAPCZYŃSKI 
 � pessoa agraciada por Deus; dedicada a Deus e aos mais pobres; Apósto-

lo da vida terrena e eterna; 
 � origem: filho de pais crentes, relativamente ricos, cujo pai era ferreiro 

e administrador dos bens eclesiásticos; 
 � Podegrodzie: cidade e paróquia pertencentes às mais antigas da região; 

paróquia desde 1017; Igreja viva, em dia com a teologia e a liturgia; 
•	 caráter:  

– coerência – na busca do conhecimento; na fundação da Congrega-
ção; 

– obstinação na realização dos planos divinos - a “cruz de Lvov”; rejei-
tou a “carreira eclesiástica” em prol da pobreza religiosa; Eremitério 
de Korabie; 

– sensibilidade e delicadeza diante do ser humano – aceitação do con-
vertido Estanislau Krajewski; 

– humildade – ao curar os doentes, afirmava que não estavam doentes; 
– zeloso apóstolo da vida eterna; preocupado com os vivos e os faleci-

dos, especialmente com os pobres (espiritual e materialmente); 
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 � Mensagem: 
– Imaculada Conceição de Maria - ponto de referência característico 

e específico para o Padre Fundador e para toda a Congregação (ele 
mesmo e os primeiros biógrafos) 

– oração pelos falecidos como a maior obra de caridade 
– apostolado, especialmente diante dos pobres espiritual e material-

mente 
– tornar-se um Novo Homem e conduzir os outros à realização na 

Nova Humanidade, a exemplo da Imaculada 
– Deus realizou grandes coisas na Imaculada, e Ela respondeu com 

toda a Sua vida ao dom de Deus; contemplamos a Imaculada e pedi-
mos a Sua intercessão junto a Deus para que nos transforme no Novo 
Homem, para que nos encha de graça e permita responder generosa-
mente aos Seus dons; 

•	 Aspiração: conduzir todo ser humano à plenitude que nele foi depo-
sitada por Deus e que para ele Deus deseja; para que todos sejamos 
“santos e puros diante da Sua [de Deus] face” 

NORMA VITAE – FUNDAMENTO PRIMITIVO DOS MARIANOS 
 � cerca de 500 em 19 países (os mais recentes são o Vietnã, a Índia e as 

Filipinas) 
 � 2 objetivos comuns a todos os institutos de vida consagrada: “maior 

crescimento da glória divina”; “desvelo pela salvação, com uma séria as-
piração à santidade” 

 � 3 objetivos específicos dos Marianos: 
– difundir o culto da Imaculada Conceição da Imaculada Virgem Mãe 

de Deus 
– sufragar os falecidos, especialmente os soldados e os falecidos em 

consequência da peste  
– apostolado („trabalhos eclesiásticos”)

 � hoje: Boa Nova para o ser humano: criados como Templo Místico de 
Deus, somos amados e belos diante de Deus; Deus quer nos elevar e pre-
servar dos pecados, para que sejamos belos, santos, realizados e felizes. 
Os Marianos conduzem as pessoas para que se tornem aquilo que Deus 
quer, para que sejam: o Seu belo e místico Templo.
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IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA– CARISMA
 � Deus operou em Maria: 

– amou, desejou, convocou à vida e a uma tarefa concreta, santificou, 
agraciou, acompanhou  

– preservou Maria do pecado para que pudesse ser a Mãe do Filho de 
Deus; remiu no Sangue de Cristo sem nenhum mérito Seu; Maria 
convocada para ser a Theotokos, remida no sangue de Cristo de for-
ma mais sublime (preservada da queda) 

– infundiu n’Ela o Espírito Santo desde o início, na anunciação, ao pé 
da cruz, no Cenáculo com os Apóstolos 

 � Deus na vida de todo ser humano 
– sempre o primeiro no amor 
– desejou, amou, convocou à vida, conduz e acompanha para que cada 

um possa cumprir a sua vida 
– eleva do pecado pelo batismo, pelo sacramento da penitência e da 

reconciliação; somos salvos pela graça; fora de Cristo não há salvação 
– infunde o Espírito Santo no batismo, na confirmação... 

MARIA – O HOMEM NOVO 
 � criada, salva, preservada do pecado e santificada por Deus, colabora 

perfeitamente com a graça e produz os seus frutos 
 � aceita a ação divina e a vocação divina; adora a Deus e tudo que n’Ela 

realizou 
 � identificada com a Sua vontade e repleta do Espírito Santo, gera Cristo 
 � acompanha o Filho e a Ele se submete; entregando ao pé da cruz o Filho 

Único ao Pai, aceita a nova vocação, a de ser Mãe de todos os homens 
 � repleta do Espírito Santo, permita que aja através d’Ela (visita a Isabel) 
 � ouve a Palavra de Deus, medita-a em seu coração e cumpre em Sua vida 

EM BUSCA DO NOVO HOMEM EM NÓS 
 � sou criado pelo amor divino, por Deus desejado, moldado, chamado 

a  ser Seu filho - Boa Nova para aqueles que não enxergam o sentido 
e o objetivo da vida, não sabem de onde e para que vieram, não viven-
ciam o amor  

 � surgi do amor divino, convocado a uma obra concreta, adequadamente 
agraciado - Deus depositou em mim a vocação que me permitirá viver 
para me concretizar; preciso reconhecê-la e cumpri-la 

 � a graça divina é sempre maior que o meu pecado. Deus me purifica no 
batismo, no sacramento da penitência e da reconciliação e de muitas 
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outras maneiras.  Deus é o primeiro a sair ao meu encontro. Deus pode 
preservar-me do pecado 

 � não há salvação fora de Cristo. Em Suas chagas sou salvo, purificado 
e santificado. No poder da Sua Paixão, Morte e Ressurreição posso al-
cançar uma nova vida. Ele é para todos

 � sou chamado a aceitar Cristo e a gerá-lo em meio ao mundo 
 � o Espírito Santo foi em mim infundido no batismo e na confirmação. 

Continua sendo infundido nos sacramentos, quando ouço e medito 
a Palavra de Deus. O Espírito quer me conduzir 

 � o amor de Deus, a Sua proximidade e a Sua graça me são dados para que 
eu os partilhe com os outros. Para que permaneça junto à cruz e revele 
aos outros o Salvador 

ORAÇÃO PELOS FALECIDOS  
E ASSISTÊNCIA AOS AGONIZANTES 

 � em razão da vida eterna 
 � ajuda àqueles que ainda esperam ou não estão prontos, em plena união 

com Deus 

REFLEXÕES PARA DIVERSAS OCASIÕES 
 � primazia de Deus em tudo; primeiro a lei divina, depois a natural, por  

último a humana; 
– resposta à instituição atual das leis que não levam em conta a Deus 

ou até são direcionadas contra Deus (sob o pretexto de neutralidade 
ideológica) 

 � uma clara hierarquia da vida e dos valores: Deus, o próximo, os animais 
e a natureza; história do cãozinho e da conversão da sua dona; história 
sobre o cão do Karski  
– os atuais movimentos ecológicos, que não levam em conta a Deus, 

mas fizeram um Deus da terra e da ecologia; movimentos de restri-
ção de natalidade, ideias para reduzir a população

 � amor à Pátria e à própria nação: oração pelos soldados; os pronuncia-
mentos sobre o liberum veto; escritos sobre a liberdade e o amor à Pá-
tria; contra a mal compreendida “liberdade da nobreza” – censurado; 
– a Res Publica dos tempos de Papczyński, do amor à Pátria e ao ser 

humano, do bem comum e da dedicação ao bem comum passava ao 
individualismo, ao proveito próprio e à glória pessoal dos cidadãos...  
Os governos de hoje, os políticos, a União 
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 � proibição do crematum em razão da sede que Cristo sentiu na cruz;  
– convite à liberdade, a uma vida consciente, plena, feliz; 
– fuga das drogas e de quaisquer dependências para a realização da 

vocação que Deus em nós depositou 
 � Papczyński como Apóstolo dos vivos e dos mortos – a todos queria con-

duzir à santidade e à união com Deus; ele mesmo foi um miserável à bei-
ra da morte em Lvov; dedicou a vida aos pobres e aos últimos, tendo 
desprezado todas as honrarias eclesiásticas 
– anunciamos o Evangelho aos pobres material e espiritualmente 
– ajudamos de diversas formas os pobres e os doentes – asilos, hospi-

tais, naprotecnologia, pro life 

Redigido para uso interno e para reflexão aprofundada. 
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Vendo a paciência [do Frei Estanislau] e os trabalhos empreen-
didos para a glória de Deus e da Sua Bondosíssima Mãe, o mise-
ricordioso Senhor − utilizando-se de diversos estímulos, através 
de inspirações e revelações divinas que pelos confessores e teólo-
gos foram reconhecidas como verdadeiras e seguras − chamou-o 
para fundar em Sua Igreja um novo Instituto, com o objetivo da 
maior multiplicação do culto da Imaculada Conceição, de servir 
aos párocos na pastoral e de prestar ajuda aos falecidos. Por isso, 
obediente à voz de Deus e à sua admirável disposição, com a apro-
vação do supremo Vigário de Cristo Clemente X e do Superior 
Geral, mudou a sua primitiva vocação e na quarta-feira da oita-
va da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, no dia 
10 de dezembro do ano do Senhor 1670 foi dispensado pelo Frei 
Miguel da Anunciação dos votos simples e do juramento da per-
severança. Naquele mesmo momento novamente se ofereceu em 
seu Instituto a Deus e à Sua Mãe, tendo recebido do mencionado 
padre a bênção: “Deus fortaleça o que em ti realizou”. A ele, que 
se afastou dos Escolápios, numerosos e Ilustríssimos Prelados [...] 
oferecem diversas dignidades, benefícios, cargos e honras. Mas 
ele, para demonstrar uma maior obediência a seu Senhor, sentin-
do-se estimulado pela Sua inspiração, dedicou-se a lançar os fun-
damentos do seu instituto. É inacreditável quantas dificuldades 
superou nessa questão, instruído naquele tempo por Deus com 
milagrosos sinais.

 Da primeira biografia de S. Estanislau de Jesus e Maria, nosso Pai Fundador,
 escrita em 1705 (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris/Vida do Fundador)




