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Lázaro Aguirre*

Quando eu e Rozália morávamos na aldeia de Werehawã (LuciaraMT, às margens do rio Araguaia), uma vez fui pescar com o chefe da
aldeia, Waximauri. Como ficaríamos lá por alguns dias, levamos
sal, farinha, pimenta do reino, etc. Caniçando pelas margens, com
o rio cheio, deparamo-nos com uma entrada muito escura, não
conhecida. Resolvemos entrar, achando que iria dar num lago. De
repente a canoa começou a balançar com violência e, com o maior
susto, percebemos que estávamos entrando pela boca de uma
enorme sucuri! Num gesto instantâneo e reflexo, abri o vidro e
joguei a pimenta com toda força pela goela da bicha. Ela deu um
baita espirro e a canoa voou longe. Para nossa sorte, a canoa não
virou. Refeitos do susto, continuamos a pesca, mas não
reconhecemos mais o lugar. Um índio vinha zingando sua canoa;
resolvemos chamá-lo. Para nossa surpresa, não era um Karajá, mas um Javaé! Havíamos atravessado
a Ilha do Bananal, estávamos no rio Javaé! Para pensarmos um pouco no que fazer, Waximauri
resolveu amarrar a canoa numa pedra à flor d'água. Mas, quando ele foi jogar a corda, vimos que não
era pedra, mas um bruto de um jacaré, que tava vigiando sua ninhada! O bicho, zangado, abriu a
enorme boca e partiu pra cima da canoa! Imediatamente peguei o remo, feito em pau-brasil, e o
empurrei na vertical para dentro da boca do jacaré. O remo ficou entalado e o bicho não podia mais
fechar a boca nem mergulhar. O Carlos teve a ideia de laçar o jacaré para puxar a canoa. O bicho
puxava, mas ficava só girando em círculos! Aí eu tive uma idéia. Pulei nas costas do bicho e, quando
tapava o olho esquerdo dele, ele ia para a
direita e vice versa. Com isso, pudemos
contornar a Ilha e chegar até Santa
Terezinha. Por coincidência, havia uma
equipe de reportagem da TV
Bandeirantes atravessando o rio, para
fazer uma matéria sobre os Karajá da
aldeia de Macaúba, na ilha do Bananal.
Ficaram surpresos ao me verem montado
num jacaré puxando uma canoa.
Filmaram tudo. Acontece que o pobre do
repórter que estava levando o filme
(naquele tempo não havia internet)
acabou pegando aquele avião que caiu no Xingu. Até hoje não encontraram o corpo do repórter nem
o filme, é por isso que vocês até hoje não tinham ficado sabendo dessa história.
Esta é uma das "estórias" que vivi e de que me lembro, contada por tantas e tantas vezes para entreter
meus filhos quando pequenos. Tenho muitas delas, ainda. Me aguardem!

*LÁZARO DIRCEU MENDES DE AGUIRRE, "Trovão", 70, 1963/1969 professor aposentado de História. Exerce atividades junto a comunidades de lavradores e
indígenas na região do Alto Araguaia, vinculado à Prelazia de São Félix do Araguaia (D. Pedro Casaldáliga), mora em Santa Terezinha-MT, divisa com Pará e
Tocantins - 66-98431.7801 aguirredirceu@gmail.com
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De Joaquim Benedicto de Oliveira (50/56) - Muito obrigado pelos parabéns pelo meu aniversário. É sempre uma honra ser
lembrado pelo nosso Jornal Echus. Além disso sinto renovada minha satisfação de sempre colaborar com nosso Echus. Ele é
um importante ponto de união de todos aqueles que tiveram o privilégio de passar por São Roque. Ele carrega mensalmente
mensagens de otimismo e saudade para aqueles que o recebem. Nosso jornal vale sempre por um novo respiro em nossas
existências. Já faz parte de nosso sangue e respiração. Repito meu agradecimento e desejo vida longa para o nosso Echus.
São Paulo-SP 13.10.2019 joka.oliveira@uol.com.br
De João Francisco de Brito Ramalho (60/62) - Grande Antônio Carlos Correa. Você é demais! Tiro o meu chapéu para esse
grande escritor. Grande talento! Quanta criatividade! De muito ultrapassa Guimarães Rosa! Maravilhoso o seu artigo escrito
em memória do nosso colega ibateano FIERRO. Excelente. Grau 10 com louvor! Concordo plenamente com a sua revolta. Ad
multos annos para Antônio Carlos Correa, a fim de que continue presenteando a Turma do Ibaté com textos como esse!
Grande abraço! Salvador-BA 04.12.2019 jramalho47@gmail.com
De Lázaro Dirceu Mendes de Aguirre (63/69) - Obrigado, Mosca, e a todos os amigos. O presente que eu mais gostaria de
receber é a certeza de que nossos filhos, netos, a humanidade terão um futuro melhor que o nosso. As nuvens carregadas de
gás carbônico, agrotóxicos e ódio nos impedem de vislumbrar essa certeza. Mas é tempo de Natal, a vida se renova, Deus se
faz presente. Temos a certeza da Páscoa, da Ressurreição, da Vida em plenitude! Santa Terezinha-MT 14.12.2019
aguirredirceu@gmail.com
De Francisco Tadeu Maciel (61) - Boa noite querido amigo Wilson Mosca. Agradeço profundamente a gentil lembrança e a
tua liderança na administração deste nosso grupo de amigos e colegas do seminário; no ensejo igualmente desejo a todos
um Natal feliz, alegre e gostoso e um novo ano auspicioso e agradável. Atualmente, há mais de um ano, estou morando no
México. Retornarei ao Brasil, no próximo dia 25 de janeiro. Omnes sancti Angeli et Archangeli orate pro nobis. Saudações
ibateanas. Cidade do México 25.12.2019 francisco@maciel.nl
De Francisco Cleverton Ribeiro Marques (59/61) - Prezados! Para facilitar a qualidade da impressão em papel, favor
procurarem não colocar fundo muito forte e colorido nos textos. A apresentação colorida deixa o jornal mais atrativo, mas na
hora de lê-lo tenho muita dificuldade de visualização e cito como exemplo a página nº 07 do ECHUS nº 164, pois sempre
tenho imprimido em preto e branco, por questão de custo mais satisfatório. Agradeço a atenção a este ponto,
condicionando-o a aceitação de sua sugestão contida no texto da pág.15 (caixa de diálogo). São Paulo-SP 08.01.2020
franciscoclever@hotmail.com
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TRAJETÓRIA
CARNAVALESCA
Joaquim Benedicto de Oliveira (Quinzinho)*

Em São Roque, carnaval era sinônimo de Retiro Espiritual. Para o cristão, era um tempo de fugir do povo
barulhento, superficial e dispersivo. Tempo de reflexão e não de diversão. O que Cristo tem a ver com Carnaval?
Nada! Mas sua religião instituída detectava sempre o espírito condenável do pecado. Daí que a visão eclesial
enxergava sempre o carnaval como afastamento de Cristo e o retiro servia para crente reencontrá-Lo.
Mais tarde, no Central do Ipiranga, a gente podia ver
o carnaval bem na frente do seminário, do outro lado da
Avenida Nazaré. Ali a festa popular se realizava através de
um jogo de futebol misto: homens X mulheres, estas
representadas por marmanjos com saias curtas, soutiens
e perucas, bem como lábios pintados, acompanhados de
gestos exageradamente femininos. Confesso ter sempre
arriscado não só um, mas os dois olhos para ver aquela
exibição popular em que eram evidentes os sinais de crítica
destinados à misoginia, já que mulheres ainda não podiam
jogar futebol. E, possivelmente, à religião, pois a exibição
era bem defronte ao seminário e sua capela. É desse tempo
minha primeira experiência de participação efetiva nessa
chamada festa de Baco.
Vire a página do Echus, caro leitor, se não quiser se
escandalizar! Mas, no carnaval de 1963, passei fome em
companhia do vigário de Cidade Ademar: paróquia em
construção, seu vigário, A. Brunacci, nada tinha a oferecer
para seu ajudante, este aqui que escreve estas malfadadas
linhas.
Em compensação, porém, no ano seguinte, o famoso 1964 - ano que nunca terminou - participei de um
"bailinho" na paróquia de Santa Margarida Maria, na Lins de Vasconcelos, São Paulo, juntamente com rapazes e
moças da Cruzada Pio XII, entidade que se destinava a dar assistência aos moradores da favela do Vergueiro.
Imagine, se possível ainda sem escândalo, eu e outros colegas da Teologia do Ipiranga, todos de batina e
misturados à turma, no compasso da
fila indiana, que ia e voltava pelo salão
paroquial, ao som de música de
carnaval. A Igreja no meio do povo?
Fazia parte.
Bem! Depois disso, já fora da
vida seminarística, carnaval, para
mim, eram os desfiles pela TV. Virava a
noite vendo o espetáculo "popular",
única maneira de a elite aceitar a
festa, desta vez com status de
programa televisivo. Foi possível,
então, descobrir a crítica política e
histórica: a voz do povo, do morro, das
favelas, dos pobres, enfim, começou a
ter vez no carnaval, agora de outra
forma. O Cristo do Corcovado aderiu à
festa popular e Joãosinho Trinta
enfrentou as censuras, políticas e
religiosas, e, mesmo coberto, ainda de braços abertos, o Cristo desfilou na avenida.
Neste ano de 2020, espero do carnaval e de seu desfile que mostrem, de alguma forma, o que o povo da
favela acha do país do carnaval. Talvez seja a única voz possível de ser ouvida sem ruídos interpretativos. Ao menos
por uma noite!

JOAQUIM BENEDICTO DE OLIVEIRA (Quinzinho) 82, 50/56, é doutor em literatura brasileira. Suas teses de mestrado e doutorado são: “A hierofania no
episódio do pacto de Riobaldo com o demo” e “O trabalhador como tema e personagem em romances brasileiros da década de 1930”. Aposentou-se pela
PUC-SP como professor de Literaturas Brasileira e Portuguesa - 11 99339-3092 joka.oliveira@uol.com.br .

4

Ao MEU AMIGO e IRMÃO,
PADRE DARCY CASAGRANDE!
Pe.Tiago Cosmo da Silva Dias*

pequena paróquia; a minha pequena 'igreja doméstica';
- Seu coração foi CASA GRANDE, Darcy, pela sua lucidez e
serenidade. No último dia 13, tivemos a oportunidade de nos
vermos pela última vez, ainda sem imaginar que o seria.
Abraçamo-nos e eu lhe pedi a bênção, como sempre fazia.
Perguntei-lhe como estava. Sua resposta: "Agora eu estou
participando da crucificação de Jesus"... Agora o sr. é prova de
que NÃO HÁ RESSURREIÇÃO SEM CRUZ; agora, o sr. já está junto
de Deus e deixou-nos um grande exemplo! "Cristo também
sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que
sigais os seus passos" (1Pd 2,21).
Guarda-lo-ei no coração para sempre, meu amigo, meu irmão,
CASA GRANDE! Fui-lhe dar meu último adeus nesta manhã e,
em silêncio, apenas agradeci a Deus pelos longos anos de vida
que Ele lhe concedeu e, principalmente, por me permitir
conhecê-lo, E COLOQUEI SOBRE O SR. UMA ESTOLA, porque
para mim o sr. sempre foi PADRE. Mas tenho que confessar uma
coisa: tudo bem que o matrimônio é até que a morte separe os
cônjuges; mas, sei não, acho que o sr. procurou a Lola por aí e
estão juntos outra vez. Vocês se amavam tanto... E "o amor
jamais acabará" (1Cor 13,8).

"FIZ O QUE DEVERIA FAZER" (Lc 17,10)
Hoje, 28 de dezembro, o Senhor o convidou, Pe. Darcy
Casagrande, a unir-se ao coro dos anjos e santos para cantar o
hino dos eleitos que, na história, fiéis, serviram-No! A palavra
não é "perda", apesar da saudade que fica. Aliás, olhando para
sua vida, é difícil defini-la em uma palavra, assim como este
momento. Pensei, então, em destacar algo que o sr. sempre
levou consigo e que, sem dúvidas, reflete exatamente o que o
seu coração foi e sempre será: seu sobrenome, CASA / GRANDE.

Sua filha, Vitória, me disse: "Ele fez tudo o que queria".
Cumpriu-se, então, o que o Jesus nos pediu: "Quanto a vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei:
“Somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer'"
(cf. Lc 17,10).

- Seu coração foi CASA GRANDE, Darcy, porque foi escolhido
pelo Senhor para o sacerdócio. Como padre, o sr. pegou a
grande reviravolta do Concilio Ecumênico Vaticano II (19621965) e fez de tudo para colocar o grande evento eclesial do
século XX em prática. Suas homilias eram ouvidas em todo o
bairro do Itaim Paulista, onde era pároco [=São João Batista],
numa época de forte perseguição aos jornalistas, intelectuais,
artistas e até padres de então. O AI-5, em 1968, foi taxativo no
meio daquele regime ditatorial! O sr. ficou firme;

MEU BOM AMIGO,
descanse em paz!
Ajude-nos daí, da Igreja
Celeste, a lutar pelas
causas importantes e
necessárias para este
m u n d o, q u e ta nto
precisa de nós.

- Seu coração foi CASA GRANDE, Darcy, porque, na década de
1970, após 11 anos felizes e bem vividos como padre, o sr.
decidiu deixar o ministério presbiteral e se casar, para ser feliz
de outra maneira. É preciso muita coragem para tomar essa
decisão! Casou-se em São Miguel Paulista - onde está, hoje, a
Catedral de São Miguel. Parou o bairro: "O padre que estava se
casando"... Teve uma vida longa e feliz ao lado da esposa, dona
Lola, que faleceu há cinco anos anos e com quem teve a
filha, Maria Vitoria Casagrande, que há pouco lhe deu seu
primeiro neto. Visitei por várias vezes a querida Lola, já no fim
de sua árdua jornada. O amor dos dois era lindo! Ali eu via se
realizar a palavra de Jesus: "Onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome, estou no meio deles"... Casado, o sr. se
dedicou ao ensino nas escolas da prefeitura e do Estado,
lecionando história e geografia. Numa das muitas conversas
que tivemos - que renderiam um livro! -o sr. me disse: "Fui
muito feliz como padre, mas não me arrependo de ter me
casado. O sacerdócio ainda grita dentro de mim, mas Deus me
deu uma família tão linda que, aqui, sinto que edifiquei a minha

Como diz a canção: “Só
se tem saudade do que
é bom! Se chorei de
saudade não foi por
fraqueza, foi porque
amei E se eu amei,
quem vai me condenar?
Se eu chorei, quem vai
me criticar?...”
Até um dia, Darcy
Casagrande, com TODO
O AMOR QUE TRAGO
PELO SR. Aqui, tentaremos também nós sermos todos CASAS
GRANDES.

Pe.Tiago Cosmo da Silva Dias – Ordenação Presbiteral em 29.06.2019. É formado em jornalismo, pela UNINOVE (2009) e é pós-graduado em Religião e
Cultura pela UNIFAI (2017) e em Cultura e Comunicação pela PUC-SP (2019). É Vigário Paroquial da Basílica de Nossa Senhora da Penha-SP
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José Moreira de Souza*

Encontro-me debruçado sobre o Echus nº 164 (Nov-Dez.2019). Há louvores à vida. Noventa e Cinco Anos como
substantivo próprio do padre Waldemar Conceição, meritíssimo soprador de bombardino em nossa Furiosa.
Eminentíssimo professor de Língua Portuguesa, na qual os sujeitos exemplares eram sempre “Tibúrcio”,
“Pancrácio” e “Pafúncio” e, com toda honra para nós, resiste aos chamados de São Pedro em nome de Deus.
Ouço, neste momento, nosso padre Ruy narrando um caso edificante:
Havia uma velhinha, tão velhinha que os parentes – eram já os netos, os filhos já haviam se despedido desta para
melhor, há muitos anos -, chamaram o padre para lhe administrar a Extrema Unção. Preparar a avó para as glórias
da Vida Eterna; contemplar, finalmente, a face de Deus!
O sacerdote levou-lhe o santo viático em procissão. O
sacristão conduzia o padre sob a umbela, coroinhas o
ladeavam tinindo campainhas. Ao longo do percurso, os fiéis
se ajoelhavam piedosos à passagem do Santíssimo.
O cortejo adentrou a casa. No átrio, enfeites, cortinas, vasos
de flores, folhas em tapete. Um altar improvisado se erguia
na sala. A resistente vovó, quase centenária, se postava em
um sofá, vestida de branco, véu, terço do rosário e fita do
Apostolado da Oração.
O padre administrou-lhe os santos óleos: na testa, nas mãos,
nos pés. Per ista sancta unctionis... indulgeat tibi Dominus...
Ungida com os santos óleos, solenemente abençoados no
grande pontifical da quinta-feira santa, a vovó portava um
corpo santo. Seguiu-se o viático. O céu estava aberto.
Finda a celebração, o virtuoso vigário consolou a santa
velhinha:
- Agora, a senhora está preparada para a vida eterna. Pode partir para a nova vida com todo o conforto do
sacramento.
Nossa vovó, toda contrita respondeu:
- Ah! Seu padre, eu já estava tão acostumadinha a viver aqui mesmo!
Eis um caso edificante. Peço a Deus que nosso Padre Waldemar continue acostumado a viver por muitos e muitos
anos e não siga o caminho do Padre Noé, que partiu para a Mão de Deus ao completar 95 – como substantivo
comum. Aqui também, em Belo Horizonte, meu “padre, cardeal” Dom Serafim seguiu o mesmo exemplo.
Nós temos alguns colegas fominhas por Deus. O Echus 164 os acusa. Dom Ercílio Turco, Moisés Francisco Sanchez,
Djalma Augusto Medeiros e Francisco Fierro.
Para nosso consolo, narro o profundo saber teológico
preceituado por um grande amigo meu residente no
povoado de Pinhões, município de Santa Luzia.
Durante algum tempo, criamos porcos e galinhas em nosso
quintal. Meu amigo - também Waldemar - se incumbia de
matar uma dessas criações para serem saboreadas em
reunião de amigos.
Minha esposa, Adélia, certa vez, lhe perguntou:
- Você não tem pena de matar essas criações?
Resposta teológica:
- Eu, não. Nós também somos galinhas de Deus! Deus olha
para baixo e diz: “é este aí que vou levar hoje para meu
banquete aqui no Céu.”
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(*) Citação de MIKHAIL BATKIN
BATKIN, filósofo e pensador russo, teórico da cultura européia e das artes. (1895-1975)
(**) JOSÉ MOREIRA DE SOUZA,
SOUZA 78, (55-59) Sociólogo e escritor. Professor aposentado da UFMG. Atualmente dedica-se às letras e há
muitas décadas, ao Folclore (Membro da Comissão Mineira de Folclore), além de emérito conhecedor da cachaça mineira - (31)
3386.1290 zedeflora@gmail.com - Fotos em P&B do acervo de GILBERTO CIANFLONE LUCARTS

IBATÉ NA SÃO SILVESTRE
Repetindo os feitos de anos anteriores, mais uma vez, nosso colega ANTONIO
DA APARECIDA SIMÕES CUCIO (67/68), o nosso Sherlok Holmes, participou da
95ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE, tradicional prova
paulistana realizada no último dia 31 de dezembro de 2019.
Nosso colega, representando a Turma do Ibaté, alcançou a 3030ª posição
entre os mais de 35.000 inscritos e, na sua faixa de idade, 65 a 69 anos,
alcançou a 43ª posição, percorrendo os 15 km em (tempo corrigido) de
1:24:58 hora. Foi o melhor resultado do SIMÕES nas últimas nove edições da
São Silvestre.
Desempenho do nosso colega nas últimas 9 edições da SÃO SILVESTRE:

Parabéns, mais uma vez ao SIMÕES que com sua felicidade
eĞntusiasmo nos proporciona muitas alegrias.
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NA CASA DO PAI

MAURICIO

CASAGRANDE
Faleceu no dia 14.12.2019, aos 84 anos de idade, o
ibateano MAURICIO GOES (1951). Era advogado e
morava em Ilhabela-SP
Faleceu no dia 28.12.2019, aos 82 anos de idade, o
ibateano DARCY CASAGRANDE (49/54). Foi
ordenado presbítero em 3.12.1961 e exerceu o
sacerdócio até 1972. “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a
coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a
mim, mas também a todos os que amarem a sua
vinda”. Vide matéria na página 5.

Criamos e desenvolvemos
• identidade visual
• projeto gráfico e diagramação de
revistas, livros, folders e catálogos
• materiais promocionais para feiras,
eventos e pontos-de-venda
• materiais publicitários como
anúncios e malas diretas
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Entre em contato!
www.estudiomutum.com.br
Av. Francisco Matarazzo,
229 - cj 45 - Água Branca
contato@estudiomutum.com.br

11 3852 5489

Dependência de álcool e outras drogas?
Entre em contato com o Roberto Oliveira da Silva Psicólogo com
vários cursos na área da Dependência Química.
Dá assistência aos familiares, amigos e para o usuário.
EVITE situações que façam aumentar o sofrimento para você e para as pessoas que você ama
- faça a sua parte: procure ajuda.
O Roberto é do nosso time - Turma do Ibaté (1970 - 1973)
Ele convive com a complexa questão da Dependência Química há 8 anos. Seu trabalho é voluntário (gratuito) no
Instituto Pinderê há 11 anos.
WhatsApp 11-95431-4413 - Tim | 11-98851-6786 - Claro | Instituto Pinderê - 11 5511-8153 (falar com a Bia)
e-mail: ccicm22@gmail.com
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P HOTANTIQUA

O pavão de hoje
pode ser o
espanador
de amanhã
11

Serão os homens de novo
Fiéis a Deus e ao Templo,
Se nossos PADRES, meu povo,
o forem na Fé e no Exemplo.

Ó dias de tristes momentos,
de luta entre o BEM e o MAL,
de BONS ou MAUS pensamentos
com seu fiel comensal.

Envie-nos você também a sua trova
12

Édson Depólito (Grilo)

(

13

)

VENHA A NÓS O VOSSO REINO ,

14

Perdoai nossa orientação errada que prejudicou nosso próximo.
Perdoai nossa falha na distribuição da cultura e ensino.
Perdoai os nossos erros e fraquezas do espírito, que tanto contribuem para dificultar e adoecer nossa vida espiritual,
mental e física.
Perdoai nossa falta de fé em Deus, que tanto nos enriquece e fortalece.
Perdoai a falta de fé em nós mesmos e em nosso potencial criativo.
Perdoai a falta de fé e credibilidade em nossos semelhantes, dos quais sempre somos dependentes.
Perdoai a falta de esperança e confiança de que tudo pode ser realizado e nada devemos temer, com a ajuda de
Deus e a equilibrada comunhão com os demais seres.
Perdoai a falta de amor, caridade e bom trato com nossos semelhantes e com todos seres.
Perdoai a falta de amor e falta de bom trato na preservação de toda a natureza.
ASSIM COMO PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO,
Assim como perdoamos as ofensas físicas, verbais, mentais e espirituais.
Assim como perdoamos aos nossos devedores que nos ofenderam com dívidas financeiras, materiais ou emocionais,
desejando que se superem e tenham sucesso em suas vidas.
Assim como também nos perdoamos, de nossos erros e escolhas mal formuladas que nos propiciaram momentos de
dor física ou emocional e marcaram nossa mente com mágoas e traumas permanentes.
Assim como perdoamos a natureza que, na busca de seu equilíbrio, nos agride com tempestades, terremotos,
maremotos, ciclones, geadas e outras manifestações.
NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO,
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

não ter fé em Deus, em nós mesmos e em nossos semelhantes;
não ter esperança e cair no desespero e desequilíbrio;
não ter amor por nós mesmos, pelo próximo e pela natureza.
não perdoar nossos devedores e ofensores.
continuar odiando sem perdoar nossos ofensores;
continuar nos odiando e nos magoando sem nos perdoar por nossos erros.
continuar nos maltratando com recordações e emoções negativas de nosso passado.
ficarmos omissos naquilo que consideramos nossa missão nesta terra.
fraquejar em nossos objetivos.
continuar destratando a natureza de nosso corpo.
continuar destratando e poluindo a natureza da terra.

MAS LIVRAI-NOS DE TODO O MAL.
Livrai-nos de todo o mal espiritual, mental e corporal.
Livrai-nos de toda inveja, ambição, maledicência.
Livrai-nos de todo e qualquer ardil perpetrado por algum inimigo.
Livrai-nos de nossos inimigos, tomando-os amigos e colaboradores.
Livrai-nos de todos os males do corpo, rejuvenescendo nossa vida.
Livrai-nos de todos os males de nossa mente, de nossos traumas, de nossas mágoas, de nossas fraquezas, de nossa
falta de entendimento e de nossa falta de comunicação.
Livrai-nos de todos os males de nosso espírito, da deturpação de nossos valores, da falta de fé, da falta de
esperança, da falta de caridade e da falta de amor.
AMÉM.
Assim seja,
Assim seja para mim, em toda a minha vida.
Assim seja para minha família e meus descendentes, onde quer que se encontrem.
Assim seja para o meu próximo e para todos os meus semelhantes.
Assim seja para meus amigos e para meus inimigos.
Assim seja para toda a natureza em todo o universo.
Assim seja aqui na terra como no céu.
Assim seja entre os anjos e santos a quem peço que se unam a mim nessa oração de fé e me ajudem a dizer
“Amém".

ÉDSON DEPÓLITO, (Grilo),
* JOSÉ DOS SANTOS
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Grandes (e duradouras!)
amizades
Attilio Brunacci*

escreve não era também um chato de galocha pros colegas? Vai
saber.
Escusado dizer, porém, que, acima de tudo isso,
imperava a caridade e a sinceridade. Mesmo nesse clima,
nenhuma inimizade; a gente se dava bem, apesar dos pesares.
Nesse caldo de cultura de vida comunitária, criaram-se
muitíssimas amizades, muitíssimas e duradouras, como mostra
as fotos que acompanham esta crônica. Elas são do dia 11 de
janeiro de 2020, portanto, cinquenta e tantos anos – isso
mesmo, mais de meio século! – após a debandada dos colegas
que, depois de formados, estavam dando adeus ao Seminário
Central.
Acontece que, após concluir o curso de teologia, cada
colega voltava pra sua diocese de origem e, com muita
frequência, iam exercer o sacerdócio em cidades longínquas e
levavam consigo a amizade criada nos tempos da
filosofia/teologia.
E os anos foram passando, passando...passaram.
Nunca mais nos tornávamos a ver.
A amizade passou? Não, apenas o tempo passou.
Nesta primeira foto, da esquerda para a direita, o
Gastão Roque Ferragut, o José Lui, eu (que vos escrevo...) e Zé
Maria Pinheiro, (Dom José Maria Pinheiro, bispo emérito de
Bragança Paulista, que mora na França).
Gastão era da Diocese de Campinas, corintiano (toc!
toc! toc!) e grande futebolista. Ordenado padre em 1963, foi
trabalhar em Moji Mirim. Tendo deixado o ministério, casou-se
com a Auxiliadora. O casal hospeda o bispo Dom Zé Maria cada
vez que ele vem pro Brasil e passa alguns dias em Campinas. Por
sinal, nosso bispo ibateano batizou o Theo, um dos netos do
casal, e também celebrou o casamento de sua filha Ângela com o
Raphael.

No Ibaté, volta e meia a gente ouvia algum padre
citar esta frase de efeito: “Minha maior penitência é a vida
em comum”. Estava dando a entender que não era nada
fácil viver em comunidade; todavia, uma contingência
necessária no caminho da convivência de toda a
comunidade. Estava ele coberto de razão. Para reforçar o
“recado”, a frase era dita em latim, “Vita communis est
mea maxima paenitentia”. Para valorizá-la ainda mais,
citava a autoria: São João Berckmans!
João Berkmans, esse santo desconhecido do
século XVII, era um jesuíta belga. Morreu jovem, tinha
apenas 22 anos quando cursava filosofia em Roma, a
caminho do sacerdócio. Tinha esse santo suas razões pra
achar que a vida em comunidade era uma penitência; por
exemplo, a rígida disciplina? a seriedade dos estudos? o
rigor das práticas religiosas? um pouco de tudo isso? Tudo
isso e mais um pouco, penso eu.
A gente há de convir que, duzentos anos depois,
na realidade do Seminário do Ibaté a convivência não era
diferente da dos tempos desse jesuíta; o regime de
internato com todas as suas exigências não era um “mal”
necessário, muito pelo contrário; era um “bem”
necessário! Porém, nesse contexto de formação “cívicoeclesiástica”, quero destacar que “penitência” messssmo
nesses saudosos tempos não era a vida em comum de
internato, era ter que conviver vinte e quatro horas ao lado
de certos colegas tidos e havidos como indesejáveis (em
número e em qualidade). Que sacrifício!
No antigo Seminário Central do Ipiranga a coisa
não era diferente, ou melhor – ou, o que era pior – a
convivência fraterna era muito mais problemática. Se, no
Seminário de São Roque todos nós éramos infantojuvenis, no Central do Ipiranga – refiro-me ao período em
que lá estive de 1956 a 1962 – todos éramos filósofos e/ou
teólogos possuidores de suposta maturidade cronológica
e cultural. Mesmo assim, ao lado de atributos condizentes
com o “status clericalis”, com muita frequência éramos
obrigados a conviver ao lado de colegas com diferentes
temperamentos, diferentes personalidades, diferentes
dioceses, às vezes com idiossincrasias que os definiam

Incrível: José Lui e eu não víamos o Gastão desde 1963!
2020 menos 1963 igual a 57 anos! As fotos mostram que esses
cinquenta e sete anos não passaram.
A segunda foto tem as figuras da esposa Auxiliadora e
da filha Ângela.
Duas fotos, o registro de um reencontro, de amizades
históricas (certamente entre muitas outras) sedimentadas no
Seminário Central da Imaculada Conceição que cinquenta e
tantos anos não conseguiram apagar.

como um chato de galocha. Na vida em comum a gente
costumava se deixar levar pela simpatia/antipatia – ser humano
é um mistério! A propósito, quem garante que este que vos
(*) Attilio Brunacci, 83 (49/55) Educador e Consultor Ambiental na área de Desenvolvimento Comunitário. Graduado em Filosofia e Teologia. Autor dos
livros: “Grazie Tante”, autobiografia, “São Paulo na Frente pelo Trabalho” e “Cetesb”: 25 anos”. Exerceu o sacerdócio no período de 1962 a 1970.
atiliobrunacci@gmail.com
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CASO EDIFICANTE
José Lui*

Para aqueles que não sabem rir porque levam a vida muito a sério, e para aqueles que temem de não ter feito nada de bom
na vida e por isso estão tristes, lá vai o
"CASO EDIFICANTE”
Um indivíduo morre e se apresenta ao juízo final. Ali tem uma fila de entrada e na porta Jesus a julgar.
O individuo se coloca na fila e ouve os que chegam antes dele.
Cada um expõe as suas virtudes, porém nenhuma se parece com as dele.
Quando chega a sua vez o Senhor pergunta-lhe:
- E você, o que fez?
- Senhor, responde ele, eu não fiz nada de bom, julgue-me o Senhor!
- Ah sim, você não fez nada de bom? Digo-lhe eu o que você fez de bom. Todas as vezes que estava triste na pessoa de um
irmão, você contou um CASO EDIFICANTE e me fez rir, por isso entre no PARAISO.

(*) José Lui, 82 (49/56) filósofo, teólogo, exerceu o sacerdócio no período de 1963 a 1978 rubrolui@hotmail.com
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