· O BISPO
DE MARIA

Dom Antonio Maria
Alves de Siqueira

"Minha última Missa: fiz já a intenção: ação de graças pelo oceano
de benefícios com que Nosso
Senhor me inundou.
Minha última Comunhão: ofercer-me a Jesus como vítima, abrir-Lhe o peito para que Ele tire o
meu coração e me permita extinguir-me debruçado no seu Coração".
(Anotações do Retiro de 1937)

"0 Mãe! em vosso Coração e em
vosso Amor, eu quero saber amar,
sem nuvens, com a intensidade
do sol e com a imensa capacidade do mar... Dai-me o vosso Coração - Céu, Sol, Oceano de
Amor e de Pureza".
(Intimidade- 17 de junho de 1948)
"A vida de Jesus resumida na obediência até a morte. Vontade do
Pai, umca regra, aceita antecipadamente, embora dolorosíssima.
Fiat. Cumprir alegremente ou ao
menos corajosamente a amada
Vontade de Deus.
Obedecer a tudo e a todos. Abnegação de mim mesmo a meus superiores, colegas, alunos, dando
meu tempo, minha vida, minha
saúde, todo o meu ser".
(Retiro, 1937)
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ORAÇÃO DO ARTISTA
Deus
Trindade Santíssima
fonte e coroa
de toda a Harmonia,
Beleza e
Graça,
adornai de virtudes
a nossa alma,
inflamai de amor
o nosso coração
para que ritmando
em Fé e Caridade
os melodias de nossa vida
alcancemos sintonizar unidos
os corações de nossos irmãos
agora,
na fidelidade de vosso serviço
e um dia,
na ventura de vossa posse
na Eterna Sinfonia do Céu.
Assim seja.
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PRELÚDIO

O que se segue não é sequer uma tentativa de esboço
de uma biografia. São apenas algumas notas de uma vidamelodia que se ritmou sempre "em Fé e Caridade" e se encaminhou num crescendo para a "Eterna Sinfonia do Céu".
Quisemos, portanto, que se iniciasse com a "Oração do
Artista", rabiscada por Dom Antonio Maria atrás de um cartão
já usado. E vamos completar o Prelúdio com algumas
anotações do diário de viagem em 1948, já na volta.
'Tudo foi disposto por Vós, ó minha Mãe, para que o
vosso nome e o vosso carinho me estivessem presentes sempre.
Nestas vésperas de vossa Assunção ao céu, de minha assunção
ao Sacerdócio, a lição das elevações perenes: é a pureza que
credencia todas as assunções, depois da morte, antes da morte.
Puro, viverei sempre na Assunção vossa, no céu, com os anjos
que emolduraram a vossa glória."

*

*

*

"À noite, entre os números do Concerto, aquela Ave
Maria tão sugestiva ... Era o violoncelo, primeiro, a desenhar
gravemente a melodia inteira como uma prece que tenta subir
da terra. Depois, bem no alto, o violino em surdina retomou a
melodia inteira, celestemente, como a resposta dos anjos, no
céu, contraponteando a oração da terra ... E o vapor seguia
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como um grande silêncio, sobre as ondas que, parecia,
tentavam rezar, na espuma breve e cristalina que atiravam para
o céu.
"Completai, Mãe admirável, a sinfonia dos corações
que rezam, dos anjos que saúdam, das ondas que obedecem.
Estrela do Mar, Rainha dos Anjos, Senhora dos corações,
respondei-nos, Vós também, com doce música, a embalar-nos,
na prece~to de vossos filhos, na melodia-carinho de vosso
amor!"

*

*

*

Na madrugada de 20 de abril de 1993, após quase 9
anos de muito sofrimento sempre aceito "in fide et lenitate'',
tendo ritmado a sua vida na Fé e na Caridade, Dom Antonio
Maria, "na sua\-idade da cruz dos braços de Maria", entrou na
ventura da posse de Deus, para continuar a melodia de sua vida
na ..Eterna Sinfonia do Céu".
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I - UM GAROTO COMO OS OUTROS
"O Senhor chamou-me pelo meu nome
desde o seio de minha Mãe." (ls 49, 1)

Em São Paulo, no dia 14 de novembro de 1906, o lar
profundamente cristão de Antonio Alves Siqueira e de D. Luiza
Alves Siqueira mais uma vez viu-se abençoado com o
nascimento do segundo filho, o "Toninho".
Ele foi batizado com 11 dias, a 25 de novembro, festa
de Santa Catarina de Alexandria. Foram seus padrinhos a avó
materna, Clara Maria do Espírito Santo e o tio materno, Benedito Dutra.
O mais velho, Tarcísio, foi o instrumento de que Deus
se serviu para encaminhar ao Seminário o "Toninho", pois aí o
precedeu um ano. Não passou para o Seminário Maior,
sentindo-se chamado a outro caminho, onde foi cristão de fibra,
esposo e pai extremoso. Deus chamou-o à glória eterna, na
festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto de 1978, dia
em que Dom Antonio completava 48 anos de Sacerdócio.
Em 1908. nasceu a caçula Eulália, que sempre acompanhou Dom Antonio em suas viagens e morou com ele até a sua
mudança da Residência Episcopal em Nova Campinas.
Perderam o pai muito cedo, recebendo esmerada educação da Mamãe corajosa, viúva aos 25 anos, e da Vovó Clara.
que era a Madrinha de Dom Antonio e cuja predileção afetuosa
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e imensa piedade eucarística marcaram-lhe para sempre o
coração sensível.
Vivo e buliçoso, inteligente e criativo, beneficiou-se do
grupo grande de primos, quase da mesma idade, vizinhos na
Rua das Palmeiras, subindo em todas as árvores, até em coqueiros.
Foram inúmeros os tombos e arranhões do pequenino
Antonio, mas, desde então, o olhar carinhoso de Maria o
acompanhava com afeto de Mãe e o preparava para a missão de
"outro Cristo".
Entre os galhos de uma das frondosas árvores, instalou
uma almofada: era a sua "poltrona" para as infindáveis leituras.
Aprendeu a ler sozinho, antes de completar cinco anos,
acompanhando por cima do ombro de Tarcísio as lições da
Mamãe. A partir de então, leu fascinadamente tudo que lhe caía
nas mãos.
Cursou o primário na Casa Pia de São Vicente de
Paula, onde, concomitantemente às matérias do currículo, as
Irmãs ministravam aulas de francês e de música.
Distraía-se a fabricar carrinhos que, mediante um engenhoso dispositivo montado com um carretel e elástico,
podiam automover-se. Nesta fabricação, um dia lá se quebrou a
tesoura da Mamãe. Não teve dúvida, atirou a tesoura quebrada
para cima de um armário, a fim de esconder o corpo de delito.
E a Mamãe ficou a procurá-la inutilmente ...
Das suas agradáveis reminiscências de garoto, ele fala
no seu livro Itinerário, do ipê-amarelo que se cobria de flores
de ouro todos os anos, e com o qual faz bela comparação a
Nossa Senhora. Vejamos o que diz:
"Na infância, conheci um ipê de incomparável beleza.
Elevava-se soberanamente, entre todas as nossas árvores do
pomar. Todos os anos se vestia de ouro. A cada florada sucessiva, uma nova coroa dourada o alçava na rota das alturas. E
era um ramalhete lindo, ao sol que o osculava luminosamente ...
.;Quando, trêfegos e ousados. o subíamos então, pare-
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da-nos, marinhando seus galhos enfeitados de flores, que nos
íamos para o céu, num sonho de ouro e maravilha ...
"Nossa Senhora é a árvore de ouro, de ramos sólidos e
franças gentis que nos sobe e nos floresce na Bem-aventurança." (Itinerário, página 185)
Aos 11 anos entrou para o Seminário de Pirapora, onde
desde logo se salientou pela brilhante inteligência e profunda
piedade, beneficiando-se da erudição, espírito de oração, ascese
e dedicação dos Monges Presmonstratenses, na época quase
todos belgas.
No Seminário S. Norberto tornou-se o "eletricista"
oficial, iluminando todos os anos os pátios para as tradicionais
festas do Bom Jesus e de S. Norberto.
Lá aprendeu o Latim que falava corretamente, bem
como o Italiano, exprimindo-se tão bem no belo idioma de
Dante, que o Santo Padre Pio XII, na primeira visita dele a
Roma, julgou-o genovês.
E assim, no fascínio dos livros, raiz de sua imensa erudição e no "clima" profundamente piedoso, alicerçou-se a sua
vocação e desabrochou a alma eucarística e contemplativa do
futuro diretor de consciências e pregador de retiros: o Bispo de
Maria.

*

*

*

11 - A VOCAÇÃO

" ... e os amaste como tu me amaste." (Jo 17, 23)
Ninguém sabe como despertou a vocação sacerdotal
neste menino de coração de ouro. Talvez, nem ele mesmo
soubesse, embora, em 1944, num discurso de paraninfo aos
neo-sacerdotes, tenha dito: "Sim, Sacerdócio, graça social. Da
fanu1ia cristã. Um quase prêmio celeste às virtudes dos ante-
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passados. Lento, lento se vão acumulando na família até a
plenitude que Deus demarcou para a eclosão de uma vocação
sacerdotal. .. Que bonito dizer aos fiéis esse conselho: que se
esforcem para cultivar nas famílias todas as virtudes, a fim de
repontarem um dia num eleito do Senhor! Mas se o Sacerdócio
é da família cristã, é sobretudo para ela. É para os outros que
Nosso Senhor nos constitui padres".
A vocação se define, muitas vezes, pelas circunstâncias
que Deus, providencialmente, vai semeando na vida.
Ele viveu num meio vivamente piedoso. Como foi dito
no capítulo anterior, após perder o pai (jovem de 26 anos), foi
com a Mãe e os irmãos morar com a Madrinha, a Vovó Clara.
Tanto a Mãe, D. Luiza, como a Tia, Fortunata do Espírito
Santo, como a Vovó, Clara Maria das Neves, eram pessoas
muito piedosas, de Missa e Comunhão diárias.
A Mãe e a lia tinham sido preparadas para a Primeira
Comunhão pelo Padre Duarte Leopoldo e Silva, pároco de
Santa Cecília e, posteriormente, primeiro Arcebispo de São
Paulo. E este excelente catequista marcou intensamente as suas
alunas, fê-las crescer em convicções profundas, levou-as a
beber da Fonte Cristalina do Evangelho, a tal ponto que o
máximo argumento de D. Luiza era: "O Padre Duarte disse no
catecismo ... "
A Madrinha (Vovó Clara) foi uma pessoa que influiu
muito na formação do "Toninho" (como o chamava afetuosamente) por ser alguém profundamente silenciosa e a quem
nunca o garoto surpreendeu em gestos e gritos de braveza ou
em críticas ao próximo. Muitas vezes, em conversa, aludia a
essas duas qualidades da Madrinha, que posteriormente ele
soube tão bem copiar. "lnfide et lenitate!"
A noite, era a reza do terço em família e a oração da
noite, diante do Oratório. Estendia-se a esteira no chão, onde os
adultos se ajoelhavam, e as crianças. muitas vezes, se deitavam
e ... dormiam. "A piedade ainda não era o nosso forte",
comentou algumas vezes, sorrindo.
Depois foi o grupo de coroinhas da Paróquia de São
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Geraldo das Perdizes, onde o vigário Cônego Péricles Barbosa,
discípulo também de Dom Duarte, soube tão bem introduzir e
fomentar o amor à Eucaristia e o respeito pelo culto litúrgico ao
Senhor.
Alguém perguntou uma vez a Dom Antonio se foi aí
que surgiu a sua Vocação Sacerdotal. Ao que ele respondeu:
"Não sei dizer. Eu era um garoto como os outros, topando todas
as peraltices e inventando outras". E contou como, certa vez, os
coroinhas, já vestidos de batina e sobrepeliz, não paravam
quietos, correndo de lá para cá. Irritado, o sacristão, depois de
algumas tentativas inúteis de sossegá-los, resolveu prendê-los
num pequeno espaço, junto à torre, fechando a porta à chave.
Chega a hora da cerimônia litúrgica e eles, presos. A
imaginação infantil é sempre fértil em soluções "heróicas".
Num instante, galgam o muro, passam pelo telhado, atravessam
a torre e deslizam pela frente da Igreja, entrando triunfantes
pela porta principal, até o Altar onde se iniciava a cerimônia.
Ele não soube dizer qual a reação do sacristão e nem em que
estado de ''limpeza" estavam as batinas e as sobrepelizes.
Possivelmente, dessa época data sua Primeira Comunhão, da qual há uma doce reminiscência, numa anotação de
retiro, em 1937, já com sete anos de sacerdócio. Ele escreveu:
··vocação - Os caminhos de Nosso Senhor. O pequenino
retiro de minha Primeira Comunhão. O lugar que eu reservava,
no meu Jeito de criança, ao Menino Jesus, para Ele vir dormir
na minha càma ... Ele vinha, sim, e unia ao seu, o meu coração
de criança, dele já tomando a posse que hoje Ele quer tão
absoluta! Mil graças, meu Deus!"

*

*

*
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111 - VIDA DE ESTUDANTE
"Eu sou o Caminho, a Verdade. a Vida." (Jo 14 ,6)

A ida de Tarcísio, irmão mais velho, para o Seminário,
foi o caminho de que o Senhor se serviu para levá-lo também.
No fim do ano, o rapaz, muito social, comunicativo e
extrovertido, volta entusiasmado com os amigos, os esportes,
os passeios etc. E o "Toninho", embora muito diferente do
irmão, se entusiasma também. É recebido com alegria pelos
companheiros, como o "irmão do Tarcísio". Logo, vão se
salientando as diferenças: ele não é o esportista aguerrido, não
é muito social nem comunicativo, é, antes, um tímido e sofre
com isso. Em compensação, gosta de rezar, de estudar, é uma
inteligência lúcida e tem uma memória prodigiosa. Os livros o
fascinam. Impõe-se pela capacidade intelectual, pela habilidade
na fabricação de balões, na música (tocou vários instrumentos),
nas instalações elétricas, preparando com êxito a iluminação
dos pátios.
Quando dois ou três anos depois, Tarcísio resolve
deixar o Seminário, os Padres Premonstratenses receiam que
ele também se abale, mas a resposta, ao Padre Reitor, foi categórica: "Se o Tarcísio quer ir embora, que vá; eu não quero,
eu fico".
Termina o curso do Seminário Menor, brilhantemente.
Além de todas as matérias estudadas, aprendera sozinho o
Italiano, lendo os livros de Júlio Veme nas horas vagas, pois
quase não precisava estudar para saber as lições. Em todas as
matérias, menos na matemática, distinção com louvor, em H!
lugar. Na matemática tem ainda distinção com louvor, mas, o
211 lugar: cede o 111, a Carlos Marcondes Nitsch.
O ano letivo de 1924 o vê ingressar no Seminário
Maior, que, nessa época, funcionava no casarão velho que
rodeia a Igreja de S. Cristóvão, no bairro da Luz. A 6 de março
recebe a Batina.
1924 foi um ano agitado pela Revolução de lsidoro. O
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seminário ficava num local bastante perigoso, porque próximo
do quartel da Luz; as balas e projéteis se cruzavam exatamente
sobre ele. Isto levou Monsenhor Alberto Teixeira Pequeno,
então Reitor do Seminário, a pedir hospedagem em Pirapora
aos Padres Premonstratenses, no que foi logo atendido. E lá se
foram eles, com os lenços brancos levantados.
Ai, em Pirapora, num dia de folga ou feriado, três seminaristas (Lopes, Aoriano e o calouro Siqueira) resolveram
fazer um passeio de barco e lá se vão, felizes, remando muito
mal e sem saber nadar. Logo, o barco toma a direção da corredeira, o único remo escapa das mãos inábeis do remador
improvisado e os três, apavorados, se vêem bem próximos de
uma tragédia. Dom Antonio, um dos três e o único que permaneceu no seminário, descreve a situação: "O barco era arrastado sem controle; nós víamos uma pedra que se aproximava
e dizíamos: agora vai bater, mas o barco se desviava. Outra
pedra! É agora! Novo desvio providencial. E foi assim, de
pedra em pedra, até o barco aportar mansamente, numa
enseada: o lugar onde aparecera a imagem do Bom Jesus! O
mesmo remo foi chegando devagar, trazido pelas águas".
As margens estavam cheias de gente, a notícia correra.
Há poucos dias, tinham se afogado uns pescadores, tanto que
alguns mergulhadores já estavam a postos, para tentar salvar os
rapazes.
Graças a Deus, a Providência se impusera à corredeira
voraz!
Os incautos remadores foram apelidados de: "Os três
barqueiros". Fora o apelido que permaneceu e o "sermão'' do
Reitor que se iniciou com uma eloqüente peroração:
"Amargurando a tristeza do nosso exílio ... " (única coisa
guardada), tudo passou, depois de uma profunda ação de
graças!
Não sabemos quanto tempo durou o "exílio", mas é
provável que tivessem retomado tão logo a revolução acabou.
Do Seminário Maior, também pouco se sabe; seus
companheiros lembravam sempre sua brilhante capacidade
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intelectual, sua piedade edificante, exemplaríssima conduta e
profundíssima humildade.
Há uma lembrança anotada junto a uma estampa de
Santo Antonio. No caput, a frase: "Dominus suscitans inopem
et erigens pauperum". A seguir as datas: Batina, 6 de março de
1924. Tonsura, 12 de março de 1927. Primeiras Ordens
menores, 11 de março de 1928. Segundas Ordens menores, 10
de março de 1929. Subdiaconato, 9 de março de 1930.
Diaconato, 15 de março de 1930. Presbiterato, 15 de agosto de
1930.
Magnificat anima mea Dominum!
É interessante notar que, menos o Presbiterato, todas as
outras Ordens foram recebidas em março. Coincidência ou
especial carinho de São José, que o quer assinalar e marcar para
o acendrado amor a Jesus e Maria?
Nada se sabe de seu retiro preparatório ao Sacerdócio,
a não ser que foi feito na Penha, sob a orientação dos Padres
Redentoristas.
Eram três os participantes: João Ligabue, João Kulay e
Antonio Alves de Siqueira. O quarto da turma, Carlos Marcondes Nitsch, estudava em Roma, e lá se ordenou.
Quando no início da Teologia cogitou-se de mandar um
do gJUpo para Roma, todos esperavam que fosse Antonio Alves
de Siqueira, pela tradição de se enviar o que tivesse melhores
notas e vida de piedade. Ele também esperava, e confidenciou
um dia que fora um grande sacrifício renunciar ao estudo em
Roma. O motivo foi Monsenhor Alberto recear pela saúde dele,
tanto que, quando Dom Duarte perguntou quem devia ir,
Monsenhor Pequeno disse: ''O Siqueira tem as melhores notas,
mas menos resistência física". Ao que Dom Duarte respondeu:
"Não vale a pena mandar o rapaz para ficar doente··.
Sabe-se que, por ter sido tuberculoso pulmonar quando
estudante, antes de ser seminarista, e tendo se curado pela
incansável persistência de sua Mãe, teve sempre muito receio
de que seus seminaristas adoecessem. Nessa época a falta de
antibióticos fazia da tuberculose uma certeza de morte.
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No entanto, Dom Duarte tinha especial afeto pelo seminarista Siqueira, não só por se lembrar ser ele filho de uma
antiga aluna de catecismo, mas, também, por ter sido saudado
por ele, em diversas visitas ao Seminário ou à Academia São
Paulo. Tanto que o primeiro breviário do seminarista Siqueira
foi dado por Dom Duarte, marcado com as iniciais DLS.

*

*

*

IV- O SACERDÓCIO
"Não fostes vós que me escolhestes,
fui Eu que vos escolhi." (Jo 15, 15)
O seminarista Antonio Alves de Siqueira ainda não tinha, para se ordenar, os 24 anos exigidos pelo Direito Canônico, em vigor na época. Teve de enviar a Roma o pedido de
dispensa dos meses que faltavam e fê-lo em Latim, como era de
praxe.
Do dia da Ordenação, temos a saudação feita por Dom
José Gaspar de Mfonseca e Silva, que ainda não era Bispo,
mas Ministro do Seminário. Por duas vezes, ele chama o ordenando: "amigo suavíssimo de minha alma". Mesmo depois
de Bispo, Dom José continua muito amigo do Padre Antonio e
recorria inúmeras vezes à sua colaboração erudita e sempre
pronta, dedicada e discreta. Padre Antonio foi uma das constantes presenças amigas no "exílio" de ltanhaém, quando, por
morte de Dom Duarte, o Cabido elegeu para Vigário Capitular
um membro do próprio Cabido, e não o Bispo Auxiliar. Foi
Dom José que o nomeou Cônego e sabe-se que o desejava
muito para seu Bispo Auxiliar.
No ano seguinte ao da Ordenação, 1931, apenas completados os 24 anos. em novembro. começou a lecionar Filosofia e Literatura para os semi na ri stas do primeiro ano, por
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indicação do seu próprio professor, o inesquecível Dom Paulo
de Tarso Campos, que partia para a Bélgica, onde se laureou
na famosa Universidade de Lovaina. Mais tarde, Dom Paulo de
Tarso foi para Campinas e foi o primeiro Arcebispo da bela
metrópole campinense. De lá, foi buscar Dom Antonio para
sucedê-lo.
Embora, como ficou dito acima, nenhuma anotação se
tenha do retiro da Ordenação Sacerdotal, pela constante
preocupação que um dia Dom Antonio confessou de nada
deixar de si, há algumas notas do retiro de 1937, que não se
sabe como escaparam à devastação da humildade.
Por elas, se pode perceber não só o que o Sacerdócio
foi para ele, mas também o profundo afeto dedicado aos seus
alunos. Ouçamo-lo: "Alimentar no coração, cada vez com mais
fervor, imensos desejos de servir a Nosso Senhor perfeitamente, apaixonadamente, totalissimamente. Purificar, com o
sacrifício do meu coração, todas as minhas afeições legítimas".
E ainda: "Da união entre Maria e Jesus se conclui que nada
podia atingir Jesus que não atingisse também sua santa Mãe. No amor a meus seminaristas, sinto tantas vezes a ferida no
coração. Aceitá-la, bendizê-la, desejá-la, oferecê-la a Jesus pelo
bem dos queridos filhos. - Maria, modelo no amor da
obscuridade que a levou a ocultar sempre os sacrifícios que
aceitava pela redenção dos homens. Imitá-la quanto aos meus".
E noutra página: "Com Jesus nas minhas pobres mãos
pecadoras, oferecer-Lhe entanto, a pureza imaculada das mãos
de Maria quando O cuidava Menino, amorosamente.
"Vítima com Jesus, oferecer-me gostosamente sobre o
altar do Coração de Maria. Sobretudo o sacrifício do coração
nos afetos sensíveis aos a quem anelo fazer bem.
"Absoluta necessidade de não me procurar a mim
mesmo. Fazer o que digo aos outros, sobretudo conselhos a
meus alunos. A saudação aos Anjos da Guarda de meus alunos,
antes de começar cada aula. Paciência indefessa e respeito às
limitações de meus alunos".
Os alunos sentiam esse amor imenso, abrasado no pró20

prio Coração de Cristo, tanto que, numa carta de um amigo que
deixou o Seminário antes da ordenação, lê-se: "Caríssimo
Padre Antonio, você não pode nem de longe fazer idéia da
estima e veneração que eu lhe dedico, misturado ao mais santo
respeito pela sua maneira exemplaríssima de encarar o
Sacerdócio.
"Às vezes seu saber e sua inteligência me assustam e
me fazem quase fugir à sua amizade. Isso, porém, logo
desaparece porque reconheço o seu coração boníssimo".
Desvenda-se um tanto a imensidade desse coração, em
algumas anotações íntimas que também escaparam à destruição. É um pequeno diário da primeira viagem à Europa, onde
fez o primeiro aniversário de Ordenação Episcopal.
"17 de junho de 1948 - Num poente de maravilha, lá
bem acima, na ponte mais alta do navio, ó Maria, eu disse o
que sois para mim ... Um tudo absoluto, uma doce soberana
que se apossou de todos os amores, de todos os meus anelos, de
todas as minhas esperanças! E quanto anseio encontrar-Vos na
fisionomia casta, na alma pura, no coração alcandorado, nas
palavras sobrenaturais, na virginal beleza de alma das vossas
filhas, das minhas filhas!
"Vencendo nuvens franjadas de ouro, o sol se espraiava
perdulariamente no oceano infinito ... Ó Mãe! Em vosso
Coração e em vosso Amor, eu quero saber amar, sem nuvens,
com a intensidade do sol e com a imensa capacidade do mar ...
Dai-me o vosso Coração - Céu, Sol, Oceano de Amor e de
Pureza!"
A 17 de agosto de 1948 - "Missa em ação de graças
pelo aniversário de minha primeira Missa. Obtende-me, ó Mãe,
que todas as Missas sejam a primeira Missa - no amor,
reverência, adoração, amorosa ação de graças. desejo de fusão
-no vosso seio - com meu e vosso Jesus!"
Ainda nas anotações do Retiro de 1937: "Minha última
Missa: fiz já a intenção: ação de graças pelo oceano de
benefícios com que Nosso Senhor me inundou. Minha última
Comunhão: oferecer-me a Jesus como vítima, abrir-Lhe o peito
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para que Ele tire o meu coração e me permita extinguir-me
debruçado no seu Coração··. A última Missa que pôde celebrar
foi a 8 de setembro de 1989, natividade de Nossa Senhora.
Depois celebrou todos os dias a "Missa de hóstia nas mãos do
Senhor".
Na oração de Paraninfo, aos seus seminaristas, a 15 de
novembro de 1944, o Cônego Siqueira, depois de falar da
paternidade sacerdotal e da caridade. termina: "Vamos fixar
nossos olhares no Modelo Supremo. Nossa infinita riqueza e
infinito tesouro de nosso Sacerdócio. Um olhar tão fixo que
jamais degeneremos Dele. Um olhar tão dilatadamente amoroso que nada mais vejamos senão Ele somente. Ele nos
aconchega ao Coração, mas nos envia também. Jesus foi enviado, comenta o Angélico, a fim de que Deus começasse a
existir no mundo, de maneira nova. Também nós somos enviados para que Jesus comece a viver nos corações. Nossa
missão é a de Jesus. Ele conserva sua igualdade com o Pai e
nos faz iguais a Ele. Ele conserva sua união com o Pai. Peçamos com fervor: não permitas que me separe de Ti. Ele,
tendo vindo, voltou sem apartar-se dos seus. Nós, igualmente,
depois de irmos aos homens, quando voltarmos para Ele, pela
morte, para o Céu, deixemos um rastro luminoso, o perfume
celeste do exemplo devotadíssimo, da vida ilibada. de uma Fé
inabalável, caridade e zelo sem limites nem termo. E então, de
nós também, como de cada uma das graças especiais que
singularizam os eleitos de Deus. na exaltação litúrgica da
Igreja. de nós também, como do filho de Isabel, que mirávamos
santificado por Nossa Senhora, de nós também. dirão nossos
filhos cheios de reconhecimento ao Senhor: Foi o Anjo que
passou por nós. O maior coração. O que amava a Deus com
paixão manifesta. O que nos bem-queria numa caridade nunca
desmentida. Foi nossa grande riqueza. Inda não a tivemos
maior". (Foi publicado na íntegra, na Revista Eclesiástica
Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho de 1945, com o título:
"Sacerdócio, graça social''.)
Passaram-se mais de 62 anos de sacerdócio! E parece-
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nos que os seus anelos fervorosos continuaram até o fim.
Ouçamos o que ele escreveu ao visitar, em Aorença, o Batistério de Santa Maria del Fiare, cujas portas foram esculpidas
por Lorenzo Ghiberti (gastou 22 anos em uma e 24 anos na
outra): "Dai-me, ó Maria, essa ventura de passar toda a minha
vida esculpindo, em mim e nos outros, a verdadeira e única
Porta do Céu - o vosso Nome, o vosso Amor, o vosso
Coração!"
E em Gênova: ''Que lindo o Camposanto de Scaglieno.
Como é cristão assim enfeitar a morte, na certeza da Vida!
Como é tocante aquele monumento de Carpaneto, esculpindo o
fim venturoso da navegação: o Anjo vai a recolher a vela,
cansada e gloriosa. A nave chegou ao porto da eternidade. Feliz
quem teve tão seguro piloto! Minha Mãe, eu serei ainda mais
feliz. Vós me enviastes, sim, um celeste guiador de meus
passos, este Custódio Tutelar bem amado (ao aprender
hebraico, ele deu ao seu Anjo da Guarda, o nome de Recael,
isto é, perfume, carinho de Deus), vossa Providência de todos
os momentos, junto à minha alma peregrina. E todavia, ó Mãe
amada, eu vos sinto ao timão de meu barco, vigilante e
carinhosa, em todos os meus caminhos. Mais ainda. Quereis ser
Vós mesma a minha Nave Branca, de velas imaculadas,
vogando para o Céu, antecipado Paraíso- onde, a um tempo.
me fazeis peregrino e chegado, ainda no mar e já no porto, na
incerteza das ondas e na segurança de vosso Regaço Fiel! Ó
Maria, meu Barco, meu Oceano, minha Rota, meu Porto, meu
Ideal, meu Gozo, minha Recompensa e meu Céu!"'
De Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, Arcebispo
emérito de Petrópolis, amigo querido e contemporâneo de Dom
Antonio, e que por duas vezes o visitou no Hospital Stella
Maris. são as seguintes palavras: "A vida de Dom Siqueira,
desde quando o conheci, foi eloqüente porque silenciosa.
Habitualmente. parece-me, preferia calar-se, ou, se falava, sua
palavra era tão modesta e sincera que encantava. Naqueles
áureos tempos de Seminário Central, os Padres Professores
vivíamos todos em perfeita sintonia de doutrina, de
23

sentimentos. de amizade fraterna. Dom Siqueira era, naquele
saudoso convívio, uma presença viva mas tranqüila, perspicaz
mas humilde, sobrenatural mas compreensiva, sem jamais
suscitar divergências ou contestações. Dava-nos a todos,
sempre, a impressão de apreciar mais o íntimo das coisas e dos
assuntos do que a exposição dos mesmos que, por vezes, podia
mesmo ser menos perfeita ou menos esclarecida. Nesse
contexto de transferência e de transparência e de paz ele realizava plenamente aquilo que depois foi o dístico de seu brasão:
'In fi de et lenitate' .''

*

*

*

V - ANTECIPANDO OS TRABALHOS DE PERIFERIA
"Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho." (Mt 16, 15)
Dom Antonio Maria, desde Seminarista Maior e durante algum tempo de Professor de Seminário, dedicou-se, aos
domingos, em dar catecismo na periferia de São Paulo.
Ele ia até a Quarta Parada que, há mais de 60 anos
atrás, era realmente uma longínqua periferia.
Lá, na Igreja, distribuía a riqueza da Palavra de Deus e
a bondade de seu coração para aquela criançada pobre e carente
de tudo.
Como sempre, nada se sabe por ele, parcimonioso em
excesso, para falar do bem que espalhava.
Alguma coisa, contudo, graças a Deus, sempre transborda, para edificação nossa e glória do Senhor que opera todo
o Bem nos corações que O amam.
Sabe-se que, uma manhã, encontra na Igreja uma jovem chorando convulsivamente. Aproxima-se e indaga o que
ela tem. Entre soluços, ela lhe confia que está leprosa. Padre
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Antonio inclina-se, beija-a e abraça-a com carinho. Isso a
conforta e reanima. No livro de Dom Antonio, Crux Fidelis aos que sofrem, na página 58, lê-se a história de Jacira
internada na Colônia Santa Teresa de Hansenianos. em Santa
Catarina. Será a mesma pessoa? Não sabemos. Ela, porém, está
para morrer e lhe escreve: "Deus foi muito bom para mim.
Muito bom. Minha cruz era pesada, terrivelmente pesada, como
uma montanha de pedras. Mas o Senhor a transformou de tal
maneira que agora ela pesa como a pluma do peito de um
passarinho".
Esse trabalho na Quarta Parada era o prelúdio de todas
as visitas que mais tarde, como Bispo, faria aos Sanatórios de
Pirapitingui e Padre Bento, celebrando a Eucaristia nas festas
de Natal e Páscoa e indo de leito a leito para distribuir a Comunhão.

*

*

*

Naquela época, a hanseníase era uma das doenças mais
repugnantes, rodeada de tabus e preconceitos, sem possibilidade de cura, afastando os pobres enfermos de qualquer
convívio social ou familiar, segregando-os para o mais longe
possível, obrigando-os à mendicância, andando em pobres
burrinhos, munidos de um pequeno sino ao pescoço, para que
de longe se soubesse da aproximação deles.
E eles suplicando um pedaço de pão, com uma vara,
em cuja ponta amarravam uma lata para receber a esmola, sem
perigo de tocar em nada e em ninguém.
Foi por isso que, como Bispo Auxiliar, recebe o pequeno grupo de italianas chegando dispostas a se dedicarem
aos hansenianos, acolhe-as, com lágrimas nos olhos: "Graças a
Deus! Vocês são a resposta de Nossa Senhora às minhas
súplicas!"
Estava nascendo do coração-bondade do Pastor a sementinha da futura Congregação das Filhas de Nossa Senhora
Stella Maris!
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São elas que contam como, no Sanatório Padre Bento,
em Guarulhos, um pobre hanseniano, ao morrer, chama a Irmã
e lhe pede: "Quando eu morrer, use o dinheiro que está na
gaveta do meu criado-mudo para mandar a Dom Antonio urnas
rosas vermelhas! Eu sei que ele gosta!"

*

*

*

Daqueles catecismos de periferia, também escaparam
traços jocosos que Dom Antonio contou, como sendo motivo
de confusão para o catequista.
De wna feita, conta ele a parábola do filho pródigo. As
crianças o escutam atentas, bebendo as palavras dos seus lábios. Ao término, um dos meninos levanta a mão para uma
pergunta e sai-se com esta: "E os porquinhos?" E Dom Antonio
comenta: "Para humilhação do catequista, a única coisa que o
garoto guardou da parábola da Misericórdia foi a preocupação
com os porquinhos!"
Um outro, de olhos fixos e atentos, nem se mexia. No
fim, levanta também a mão e, solicitado a falar, exclama feliz:
..Seu Padre, o senhor tem 38 botões na sua batina!"
Era a pedagogia do Evangelho: "Deixai vir a Mim os
pequeninos! Não os afasteis!"

*

*

*

VI - O BISPO DE MARIA

"Pela sua fé e mansidão o santificou
e o escolheu entre todos os homens." (Ecl45, 4)
Por ocasião do falecimento de Dom José Gaspar de
A:ffonseca e Silva. no fatídico acidente de avião, que roubou
também a vida a Monsenhor Alberto Teixeira Pequeno, a
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Padre Nelson Vieira, ao Dr. Casper Líbero e a vários outros
passageiros, foi nomeado para substituir o Arcebispo de São
Paulo o Eminentíssimo Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, nessa ocasião ainda Arcebispo.
Antes de assumir a Arquidiocese Paulopolitana, Sua
Excelência sofreu uma queda, quando se achava no Rio de Janeiro, e fraturou um braço. Isso retardou a posse e como, infelizmente, mesmo entre cristãos, não é comum a fidelidade à
prudência, houve alguns comentários desfavoráveis ao Clero de
São Paulo, referentes ao relacionamento com Dom José. Pobre
Igreja santa e pecadora! Nunca lhe faltarão rugas para lhe
valorizar a "militância neste vale de lágrimas".
Nessa época, o Cônego Siqueira (a quem Dom José
dedicava especial estima e confiança e por duas vezes lhe dera
o título de "amigo suavíssimo de minha alma') participava de
wn grupo de sacerdotes, "os Padres de Maria", que se reuniam
periodicamente para se afervorarem mútua e fraternalmente na
vida sacerdotal, se aprimorarem nas virtudes evangélicas e
praticarem a correção fraterna. Pobreza, Humildade,
Obediência, Mansidão e Caridade eram as colunas mestras da
espiritualidade do grupo.
Mas também sobre este grupo correram fofocas desfavoráveis até o novo Arcebispo. Quando este chegou a São
Paulo, foi cumprimentado pelos Padres e pelo Cabido e, naturalmente, o Cônego Siqueira não deixou de se apresentar. Dom
Carlos Carmelo recebeu-o com uma apóstrofe indignada: "O
senhor também, com seus Padres de Maria contra Dom José?"
"Perdão, Sr. Arcebispo, se alguém na Arquidiocese chorou a
morte de Dom José. fui eu." "Está bem ; vamos ver isto
depois."
Que triste recepção para o grande coração tão ferido
com a morte do amigo! Aquele coração tão sequioso de doar-se
e de servir! E ele, numa confidência, chegou a dizer: "Cheguei
a pensar que não houvesse mais lugar para mim. na
Arquidiocese de São Paulo".
Dom Carlos Carmelo era. porém, uma alma reta, su-
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mamente delicada e pôde logo verificar não só o quanto o
Cônego Siqueira fora amigo de Dom José. mas, também, a
riqueza espiritual daquela alma sacerdotal; tanto que o indicou
para seu primeiro Bispo Auxiliar. Desejo de reparar urna
afirmação precipitada por má informação?
Vejamos como Dom Antonio mesmo conta a sua escolha para o Episcopado, na Mensagem de Jubileu de Prata de
Ordenação Episcopal:
"Vivíamos felizes na tranqüilidade de nosso magistério
no sempre lembrado Seminário Central do lpiranga, rodeado de
alunos diligentes e queridos, quando, um dia, a autoridade
pontifícia nos interrogou a respeito da mudança de nosso
caminho. Respondemos com simplicidade que, tend<rnos dado
totalmente à Igreja de Deus, ela poderia fazer de nós o que
quisesse ... E a 20 de julho de 1947, pelas mãos do Eminentíssimo Senhor Cardeal Dom Carlos de Vasconcellos Motta,
sendo c<rsagrantes. os Excelentíssimos Senhores Dom Paulo de
Tarso Campos e Dom Manoel da Silveira D'Elboux, de piedosa
e saudosíssima memória, a Santa Igreja nos ordenou bispo,
traçando para nossa exigüidade o altíssimo programa de
Apóstolo do Senhor Jesus, em mais íntima união com Cristo
Sacerdote, na salvação do mundo. Necessitado de um apoio
celeste e temendo de nossa fraqueza, voltamo-nos para nossa
Mãe e Senhora, invocando sua proteção e jurando-lhe nossa
fidelidade, no dístico de consagração que gravamos no anel
episcopal - Sou todo vosso, ó Maria- Tuus Tatus, o Maria"'.
Nem uma objeção! Ser Bispo era deixar o seu bemamado magistério no Seminário! Deixar os alunos queridos,
filhos de seu Sacerdócio, por quem diariamente se oferecia em
holocausto. "Oferecer muitas vezes a Deus minha pobre vida
pela santificação de meus alunos." "No amor de Deus incluo
gostosarnente minha imolação. No amor de meus alunos por
Deus, por que não me imolar também?" (Retiro de 1937.)
Era passar a uma convivência freqüente com o Cardeal
.tvlotta, de temperamento totalmente diverso do dele. Mas. se
essas reflexões lhe passaram pela mente. só a eternidade o re-
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velará. Ele sempre teve exclusivamente palavras de amizade,
respeito, deferência, gratidão pelo Cardeal Motta. Dedicado a
toda prova, foi-o ainda quando o Cardeal passou para Aparecida. Visitava-o com freqüência; visitou-o por ocasião do
internamento no Sanatório Santa Catarina. E se não esteve
presente às exéquias de Sua Fminência, foi porque pregava um
retiro às Carmelitas, em Pouso Alegre.
Bispo, quis gravar no seu brasão episcopal o seu amor
a Jesus e a Maria e no dístico, o lema de sua vida: "In fide et
/enitate". Ainda padre, começava suas cartas com esta citação
do Eclesiástico (4, 45), o que motivou o comentário do Padre
Luiz Alves de Siqueira Castro: "Que belo lema para um brasão
episcopal!" Ele o escolheu e explicava certa vez: "A fé para
com Deus, a mansidão para com os irmãos, mas, sobretudo,
pela seqüência do versículo: 'Pela sua fé e mansidão o
santificou e o escolheu entre todos os homens'."(Ecl 4, 45). E
como soube vivê-lo em plenitude!
Ouçamos como ele mesmo comenta o seu Episcopado,
ainda na Mensagem do Jubileu de Prata Episcopal: " ... na
Igreja de Santa Cecília, em São Paulo, no momento da Sagração, sobre nossa cabeça se levantaram mãos episcopais, ao
mesmo tempo que ressoava a nossos ouvidos a fórmula sagrada: Accipe Spiritum Sanctum - Recebe o Espírito Santo.
Até hoje guardamos a impressão profunda daqueles instantes
em que recebíamos a missão do Amor Substancial. Para que
nossa vida se transformasse num itinerário de amor, que nos
fortalecesse na fé e nos multiplicasse na mansidão, in fide et
lenitate. Para que nossa presença fosse sempre a bênção carinhosa do Senhor e as palavras confortadoras de sua caridade
infinita. Para que assim realizássemos nossa tarefa, auxiliados
pela dedicação sem par de nossos queridos sacerdotes e pela
acolhida amorável de nosso povo".
Ao ficar Bispo, acrescenta o nome de Maria, para que
Nossa Senhora se responsabilizasse por tudo quanto ele assinasse. '"Evoco Aparecida, antes da Sagração: Ela me esperava.
E me deu o Amor, o Anel, o Nome ... "
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A 15 de julho de 1948, visitando os lugares ligados a
Santa Teresinha do Menino Jesus, escreve: ''Missa na capela da
Châsse. Junto à santinha meiga, Nossa Senhora pediu-me a
renovação do voto de mansidão, particularizando-o para os
meus. Sempre, palavras e atitudes. Nossa Senhora do Sorriso!
Ela me ensinará! Ela quer que eu saiba sorrir sempre!"
Apenas ordenado Bispo, embora pedindo licença ao
Cardeal para terminar o Tratado da Eucaristia que dava aos
seus alunos de Teologia, no Seminário, recebeu a incumbência
das visitas pastorais da Arquidiocese. Fora sobretudo para isso
que o Cardeal Motta solicitara um Bispo Auxiliar.
Como em tudo e sempre, dispõe-se a obedecer. Já escrevera no retiro de 1937: "A vida de Jesus resumida na
obediência até a morte. Vontade do Pai, única regra, aceita
antecipadamente, embora dolorosíssima. Fiar. Cumprir alegremente ou ao menos corajosamente a amada Vontade de
Deus. Obedecer a tudo e a todos. Abnegação de mim mesmo a
meus superiores, colegas, alunos, dando meu tempo, minha
vida, minha saúde, todo o meu ser".

*

*

*

VII - VISITAS PASTORAIS
"Assim como o Pai me enviou,
Eu vos envio." (Jo 20, 21)

Começa em agosto de 1947 a árdua faina das 204 visitas pastorais que realizou em 17 anos, como Bispo Auxiliar e
Arcebispo Coadjutor de São Paulo.
Nesta tarefa foi sempre auxiliado pelas Missionárias de
Jesus Crucificado, sobretudo pela Irmã Germana Souza Pinto,
incansável e dedicada colaboradora.
Madre Maria do Calvário. fundadora das Missionárias,
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juntamente com Dom Barreto, foi sempre muito amiga e solícita com Dom Antonio. A Congregação lhe ofereceu um
cálice, na ocasião da Ordenação Episcopal. Foi um grupo de
Missionárias que assumiu os cuidados da residência dele, logo
que foi para Campinas. Até o fim da vida, na Chácara São
Joaquim, em Valinhos, Madre Maria do Calvário dedicou a
Dom Antonio Maria profunda gratidão pelo que ele fez pela
Congregação. Na Chácara, ele a visitou muitas vezes por
ocasião de sua doença e celebrou por ela a Missa de corpo
presente, na Casa Dom Barreto.
Nas visitas pastorais, as viagens, às vezes, eram
penosas. Em alguns lugares, de charrete, enfrentando chuva e
lama. Passando, por vezes, 5 ou 6 horas no confessionário, para
ajudar as confissões. Havia o preceito do jejum eucarístico
desde a meia-noite.
Por toda a parte, porém, o Bispo do Sorriso, o Bispo de
Maria, o Bom Pastor. Aquele que continua fiel aos anelos
fervorosos do retiro de 1937: "Alimentar sempre o desejo
ardente, mais que ardente, devorante e apaixonado, de sempre
servir a Deus melhor. Este dia, este mês, este ano, esta hora,
sempre mais junto ao Amor".
E no primeiro aniversário de sua Ordenação Episcopal,
na Itália, vendo o convite para a Missa de Jubileu de Ouro do
Vigário da Paróquia, anota: "Minha Mãe, não quero esperar o
meu jubileu. Fazei que todas as manhãs, no Altar, com o desejo
vivo do meu afeto, mas, sobretudo com a vossa Imaculada
Conceição que me reveste, e vosso Coração no meu peito, nas
minhas mãos e nos meus lábios. todas as minhas Missas sejam
de Ouro!" E em Santa Maria Aracoeli: hMãe sobre-amada. sede
sempre meu Altar da Missa de Jesus. Vítima nas minhas mãos.
Altar da minha Missa de Hóstia nas mãos do Senhor··.
Durante as visitas pastorais. alguns fatos anedóticos
mostram bem como atraía os pequeninos e os amava de coração.
Ao ser recebido numa paróquia, as crianças lhe atiravam pétalas. Um pequenito de 3 anos não tem pétalas; não se

31

perturba, tira da boca a bala que chupava e atira-a ao Bispo.
Este sorri, abraça-o e beija-o com carinho e, ao agradecer a
recepção, lembra: "Aqui, fui até recebido à bala".
Noutra ocasião, uma pequena treme ao ver o Bispo se
aproximar para crismá-la e balbucia: "Eu deixo ... eu deixo ... "
Crismada, desanuvia-se o rosto temeroso, sorri a pequenita e
pede: "Dá outro". O tapa do Bispo, com que possivelmente a
ameaçaram, fora uma carícia tão paternal, que ela se sentiu
amada.
Numa outra paróquia, o menino também está com
medo, talvez pela mesma ameaça do tapa do Bispo, mas, após
a crisma, grita bem alto, para o irmãozinho, mais longe:
"Joãozinho, ele bate de-va-ga-ri-nho!"
Num hospital de hansenianos, o menino que o saúda
diz: "Beijo simbolicamente o anel de Vossa Excelência". E
Dom Antonio cornent:à. a sorrir: · "Ao acabar, ele viu que não
havia nada simbólico, eu o abracei e beijei com carinho".
O seu coração que a todos acolhe e a sua paciência,
haurida na humildade e na mansidão, se manifestam no encontro com a velhinha que chega esbaforida e faz parar o carro
do Bispo, porque quer ser crismada. Dom Antonio desce do
carro, pede ao motorista que tire do porta-mala o necessário e
ali, na estrada, crisma a velhinha. E ela, feliz, levanta as mãos
postas: "Graças a Deus! É a quinta vez que sou crismada!"

*

*

*

VIII - PEREGRINAÇÕES
"Para louvar a Deus, o homem se
compromete totalmente." (SI 145, 1)
Em 1948, antes mesmo de completar um ano de episcopado. Dom Antonio !\1aria foi convidado para Diretor Es-
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piritual de uma peregrinação que visitaria Fátima. Lourdes,
Lisieux, Assis e Paray-le-Monial.
Dessa viagem há um pequeno diário que nos revela
como cada passagem, cada lugar, cada monumento, cada circunstância foram transformados em meditação profunda, oportunidade de louvor a Deus, íntimo encontro com Jesus e Maria.
Abramos indiscretamente esse diário:
Fátima! - "Quando chegamos, dispusemo-nos em
pequena procissão, a caminho da Capelinha das Aparições: o
céu está azul profundíssimo, manto de Maria~ havia sol, de
ouro, Coração de Maria ... Ameníssima a temperatura. Ninguém senão nós. Nossa Senhora foi só para nós! O sentimento
predominante foi - INTIMIDADE ... Fizemos, à noite, a
procissão das velas, exposição do Santíssimo, Hora Santa,
Missa, Comunhão Geral- como aqui se fazem as romarias.
"Ao chegar, ao abrir minha mala, feri meu dedo e nele
surgiu um pouco de sangue. Entendi que Ela queria, e com essa
pobre tinta, impura mas desejosa, escrevi uma palavra de
consagração eterna."
Lourdes! - "Depois de viagem linda pelo vale dos
Pireneus. Que diferença entre o sorriso desta natureza e a asperidade triste da Serra d'Aire ... Lá e aqui, Maria. Sempre na
minha vida. Lourdes e Fátima. No jardim e no deserto. Sempre
fiel, Virgo fidelis.
"Missa no altar-mor da Basílica. À tarde, procissão eucarística, abençoando os enfermos~ à noite, a procissão luminosa.
"A procissão luminosa! Rio de luz, flores vivas de
acendalhas que cantam ... As almas é que vão, luminosas e
sonoras - como barcos inflamados. Depois, na imensa praça,
as luzes se imobilizam: Credo in unum Deum! É o porto da
eternidade, o seio de Maria, onde as naves fundearam, cantando
agora o Magnificat da vitória sem crepúsculo!
"Na gruta, no meio dos fiéis que A veneravam, por
duas vezes. pelos guardas. Ela me manda chamar para mais
perto. Junto dela. Devo compreender que. apesar de tudo, Ela

33

me tem amor especial e me distingue. E me pediu respostas
afirmativas e generosas. Meu amor, como o de São José, feito
de infinita ternura e respeito ... Minha inteira confiança: não me
preocupar com minha falia de inteligência, de prática da vida e
conhecimento dos homens ... Vivê-La dentro de mim, irradiáLa fora de mim, e Ea fará tudo por mim! É o que Ela quer
nesta hora de céu, e toda a minha vida. Doce insistência: o eco
daquela palavra a Santa Bernadete: 'Não te farei feliz na Terra,
mas prometo fazer-te tão bem-aventurado no céu!'
''Na despedida. disse-me que recebesse todas as coisas
boas e agradáveis do caminho como carícias suas. E na hora da
partida. quis que passasse meu anel na pedra sagrada da Gruta,
repetindo aquele sim quase sacramental: tuus totus, in reternum,
o Mario! (todo teu eternamente, ó Maria!) - para que Ela me
pudesse dizer também sua deliciosa resposta: Tua in reternum!"
Ele não conta aqui, mas, ao levantar-se de onde se
ajoelhara. viu, emocionado, escrito na pedra: "Aqui se encontrava Bemadete quando a Virgem lhe apareceu".
Paray-le-Monial! - ''Ajoelhado ante este altar onde o
Senhor apareceu com o Coração a brilhar - Maria me faz
sentir fundo no coração o eco daquela queixa: o Coração que
tanto amou os homens, e é tão mal correspondido, sobretudo
pelas almás a Ele consagradas... - Coração de meu adorado
Jesus! Fazei que meu coração seja como esta Capela
encantadora, onde Vos mostrastes: formosa, recolhida, piedosa,
celeste ... Tão bonita que ameis ficar nela ... para sempre!
..Minha Missa, no altar da Aparição. Pax vobis, Consagração, Comunhão, Bênção final: eu, no lugar de Jesus. Eu,
Jesus. Nunca me senti tão sacerdote ... tão Jesus! Que Missa
deliciosa! - Minha Mãe, fazei-me sentir toda a vida, no coração, a palavra de Jesus a Santa Margarida: 'É aqui (no seu
Coração, no vosso Coração) que eu te quero!'
''Entrei a visitar o Mosteiro. Ah! Santa Margarida! Desejada irmãzinha de alma! Roga por mim, ensina-me. eleva-me
pela estrada dos serafins até o Trono do Amor!"
Lisieux! - .. Cidade martirizada pela guerra .. . Santa
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Teresinha defendeu o seu Cannelo, a sua lindíssima Basílica.
Falei com Paulina (.Mere Agnes): 'Minha irmãzinha santa vos
ama muito. Está sempre ao vosso lado. Não permitirá que
tenhais má impressão de sua cidade·. O tempo chuvoso
melhorou imediatamente ...
"Alguma coisa daquela alminha encantadora ficou por
aqui, fazendo tudo isto tão amável ... "
"21 de julho - Em Lausanne, na igreja do Sagrado
Coração, ao celebrar minha Missa, logo após a Consagração do
Cálice, o sol entrou pelas janelas da abside: e o azul e o
vermelho e o ouro e todas as luzes do vitral vieram faiscar
como jóias do céu, no Precioso Sangue, sobre o qual eu inclinava ainda os meus olhos e os meus lábios ... "
"31 de julho - Esta Assis é feiticeira. Lá no 'Centro'
a igreja de Santa Maria sopra Minerva. Que bonito! A fachada
é ainda uma colunata do templo de Minerva, três séculos antes
da Era Cristã. E sobre essa ruína, essa crendice pagã, inútil ou
diabólica, a construção da igreja de Maria, da Imaculada
Conceição! Ó minha Mãe, fazei de mim também uma igreja de
Santa Maria ...
"Na Chiesa Nuova, sobre a casa de Bemardone, o inflexível comerciante que trancou o jovem Francisco (seu filho!)
nesta cela-prisão, porque ele era esmoler demais ... Nossa
Senhora me fez notar aquele quadro de Santo Antonio: livro
aberto para ler, mas o travesso Menino Jesus veio se deitar tão
ao comprido. em ambos dois lados, que Santo Antonio ali não
pôde ler senão esse amorável pequenino. a Palavra Encarnada,
o Verbo de Deus ... Meu Menino. estendei-Vos as sim,
docemente, inexoravelmente sobre todas as minhas leituras, de
tal sorte que os meus olhos se enriqueçam sempre com essa
Palavra Ünica. escrita com a vossa Divindade, com a vossa
graça gentil de Pequenino, com o vosso Coração, com os
vossos encantos, com o vosso Sangue, com a vossa Vida, com a
vossa Morte -Amor de Deus!
"Enfim, o mais lindo sol-pôr! Horizonte dilatado e
aberto. até as curvas suaves dos Apeninos longínquos. Aqui, o
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vale de Úmbria, afestado de olivedos, ouvindo as cantigas do
Tescio. Uma tarde de Ângelus, daqui deste Subasio a que se
agarrou o Sacro Convento. E frate Sole! Ele descia, imenso,
dourado, fraterno, sobre aquela quietude de bênção recolhida.
Como uma Hóstia grande, luminosa, que contivesse a realidade
da Vítima Divina a descer, aplacados os céus, para a
Comunhão do Corpo daquele Deus, lindo e bom, que fez
formosa a natureza e mansos os corações dos homens."
"Catacumbas de São Calisto - Com religioso respeito
descemos a este ninho de mártires. Ah! Os que vinham a esta
capela dos Papas, a esta capela de Santa Ce.cília, eram cristãos
de outra têmpera. Todos, candidatos ao martírio. E quando
avermelhavam os lábios e as almas no Sangue do Cordeiro,
eles sentiam o horror dos cárceres, os tonnentos do cavalete, os
repuxões dos pentes de ferro, o referve.r das lâminas afogueadas, os membros dilacerados, arrancados, a cruz, as feras,
as fogueiras ... e se ofereciam, hóstias generosas, àquela Hóstia
que contemplavam à meia-luz, no silêncio de túmulo destes
corredores enfeitados de corpos de mártires ... E todavia, não é
exato que, ainda hoje, não é perfeito cristão senão aquele que
tem alma de mártir, desejo de martírio?"

*

*

*

IX - AS FAMÍLIAS RELIGIOSAS
"A tua descendência será como
as estrelas do céu." (Gn 15, 5)
O Divino Espírito Santo, que conferira a Dom Antonio
Maria, ao sagrá-lo Bispo, a Missão do Amor Substancial,
preparou-lhe o coração em moldes imensos para que todos
coubessem no seu amor. O próprio nome da Família materna
era "Espírito Santo".
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Foi assim como Professor do Seminário, onde por 17
anos amou seus alunos, nas aulas, na direção espiritual, na
prece, na doação e formou mais de 300 para a vida sacerdotal.
Foi assim no seu período de Professor no Colégio Assunção, famoso na Capital Paulopolitana.
Foi assim como Pregador de Retiros do Clero, dos Intelectuais de São Paulo, da Legião de Maria, do Cenáculo, da
Casa Maria Imaculada, da Colmeia, dos Conventos Contemplativos, das Congregações Religiosas.
Foi assim como Diretor Espiritual de centenas de pessoas que passaram na sua vida.
Foi assim como Dinamizador Paternal e Bondoso de
algumas Congregações e Institutos Seculares.
Duas Congregações, sobretudo, devem à sua incansável solicitude o desabrochar fecundo de sua vida apostólica: as
Filhas de Nossa Senhora Stella Maris e as Mensageiras do
Amor Divino.

As Filhas de Nossa Senhora Srella Maris, cujo carisma
é o cuidado dos enfermos, das crianças e dos idosos, são na
maioria enfermeiras, com voto especial para cuidar dos enfermos de doenças contagiosas.
Elas nos contam os seus primórdios no Brasil:
"Três jovens enfermeiras italianas, Gilda Tatasciore,
Giuseppina Volpi e Paolina Doninelli, vieram para o Brasil, em
25 de fevereiro de 1953.
'Tinham como ideal prestar assistência aos hansenianos não hospitalizados e marginalizados pelo preconceito da
moléstia.
"Havia já três anos que as enfermeiras trabalhavam no
Brasil e. apesar de heróicas tentativas, ainda não tinham conseguido dar uma base estável ao seu empreendimento.
"Em boa hora aparece a mão da Providência Divina. O
enviado era Dom Antonio Maria Alves de Siqueira, na ocasião
Bispo Auxiliar do Cardeal Motta e encarregado das Religiosas.
"A Associação Santa Teresinha. através de seu Depar-
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lamento Espiritual Dom Gastão, como em outras ocasiões,
organizou a Páscoa dos hansenianos do sanatório Padre Bento,
em Guarulhos (então pertencente à Arquidiocese de São
Paulo). Aquela solenidade marcou época no movimento
religioso do Sanatório. Era 1957. Durante a cerimônia presidida
por Dom Antonio Maria, mais uma vez, ele entreabre o seu
coração boníssimo e pronuncia palavras emocionantes na
homilia da Santa Missa.
"A celebração foi acompanhada de cantos litúrgicos
pela Schola Cantorum organizada e dirigida pela enfermeira
Gilda Tatasciore. Após a Santa Missa, houve a comunhão dos
doentes acamados, distribuída pelo Senhor Bispo, acompanhado pela mesma enfermeira Gilda.
"Despedindo-se, o Sr. Bispo manifestou o desejo de um
novo encontro. Passados poucos dias, Dom Antonio telefonou
ao Diretor do Sanatório solicitando a visita das três enfenneiras.
"No dia marcado, compareceram à Cúria Metropolitana. Lá o Sr. Bispo pediu informações sobre a razão de sua
presença no Brasil. Gilda, de joelhos e emocionada, contou
swnariamente o que se passara na Itália, qual a razão específica
de estarem no Brasil, dedicando-se aos doentes do mal de
Hansen e do Pênfi go Foliáceo.
··com o prosseguimento da narrativa, Dom Antonio
Maria demonstrava estar sempre mais comovido, até que afinal
levantou-se, ajudou Gilda a se levantar e, com lágrimas nos
olhos, disse: 'Minha filha, hoje você me deu a maior satisfação
e alegria da minha vida. Sempre desejei encontrar pessoas que
se dedicassem a esses doentes por um ideal de total dedicação,
uma Instituição Religiosa. Nossa Senhora, a quem recorria com
freqüência, agora me atendeu. Por isso não estarão mais
sozinhas, pois eu serei seu Pai ' .
''Silenciosamente, as enfermeiras se retiraram e foram
à Catedral rezar em Ação de Graças. E ali mesmo Gilda disse
às duas companheiras: 'Deus, hoje, está mostrando o caminho
por nós tão desejado' . E assim foi. Com o desenvolvimento da
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obra, houve a necessidade de concretizá-la na estrutura de uma
Associação com seus estatutos e aprovação eclesiástica. Dom
Antonio, considerando o início ainda em via de
amadurecimento, sugeriu que se constituísse a Entidade sob a
forma de Sodalício. Mas qual a denominação? Foi consultar
Gilda sobre qual teria sido seu ideal ao vir para o Brasil. Em
resposta ela disse: 'Criar almas luminosas no mundo tenebroso
de gente abandonada no sofrimento da lepra e de moléstias
contagiosas, almas que fossem como estrelas a lhes indicar o
caminho de conforto e salvação. Mais ainda, ensinar aos
doentes isolados, quase refugo da humanidade, a curtir suas
dores num mar de sofrimento de toda a espécie, com os olhos
no alto, onde há uma estrela luminosa, Maria, Mãe que
compreende seu prolongado martírio, que os ama à espera de
um dia abraçá-los no Céu!'."
Não era preciso mais nada. Dom Antonio, com alegria
e a contento de todas, sugeriu que a denominação da nova
Entidade fosse "STELLA MARIS".
O Sodalício foi reconhecido pela Autoridade Eclesiástica de São Paulo a 15 de agosto de 1957, e instalado por Dom
Antonio Maria Alves de Siqueira, na Capela da Creche da
Associação Santa Teresinha, em São Paulo. As religiosas, nesta
circunstância, emitiram, a serviço de Deus e dos irmãos, os
votos de obediência, pobreza e castidade e um quarto voto, que
é o da caridade realizada pela dedicação aos doentes de
moléstias contagiosas.
Foi intenso o desenvolvimento dos vários setores dirigidos pelas Religiosas. Dom Antonio se preocupava por saber
que, em qualquer ocasião, elas podiam ficar sem moradia, não
lhes pertencendo a casa em que habitavam. !\ascendo a
necessidade de uma casa própria, Dom Antonio recomendou
que procurassem um terreno para a nova construção, sempre
confiante na Divina Providência.
E com a solicitude de seu coração generoso, Dom
Antonio mesmo pediu, "esmolou para suas filhas''. Num
primeiro pedido de donativo, recebeu um "não" da pessoa que
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o procurava na Cúria. De volta à sua residência nas Perdizes,
demoradamente olhou para a imagem de Nossa Senhora,
colocada na porta da entrada. Pediu a ela que viesse em seu
auxHio.
A uma senhora, que estava na sala à sua espera, deixou
transparecer a decepção pelo gesto negativo que havia recebido. Conversaram e, ao sair, a senhora amiga colocou em sua
mão um cheque para o início da campanha. Vários outros
pedidos Dom Antonio fez através de seu coração de Pai, ele
que nunca pediu nada para si.
Nesse ínterim, numa reunião, ficou assinalada em ata a
palavra da Presidente do Sodalício, Gilda Tatasciore, dizendo
que ela e suas duas companheiras, completando o voto de suas
vidas ao apostolado no Brasil, haviam, naquele mês de
fevereiro de 1961, efetivado o processo civil de naturalização,
prestando seu compromisso à nova Pátria, perante o Juiz da
Comarca de Guarulhos.
Em 1961, com as bênçãos de nosso Protetor Dom Antonio, foi colocada a pedra fundamental da primeira casa das
Irmãs do Stella Maris.
Foi maravilhosa a Santa Missa de inauguração da Capela, em 25 de março de 1962.c
Dom Antonio Maria, apesar de freqüentes viagens por
ocasião do Concílio, com sua transferência para Jundiaí, como
Bispo Residente, e depois indo para Campinas , nunca
abandonou o pequeno Sodalício. Acompanhava-nos especialmente com seus retiros excelentes, palestras, exortações.
celebrações. Durante a Semana Santa de 1986, ainda tivemos a
felicidade da participação de Dom Antonio Maria em todos os
atos litúrgicos.
No dia 15 de julho de 1986, tivemos a presença de
nosso querido Pai, na alegria de receber esta noticia: as nossas
Constituições, entregues em Roma, em outubro, haviam sido
aprovadas.
Nessa oportunidade, Dom Antonio comentou: "Um
testemunho de que a Igreja, por intermédio de seus represen-
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ta11tes. confirma o desejo de Cristo, que as reconhece e as
confirma como Filhas da Igreja e apóia integralmente a fundação da Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella
Maris". Após o "Te Deum" na Capela, falou-nos da gratidão
que devemos a Deus, resumindo num pedido de Fi-de-li-da-de.
Assim no barco de Nossa Senhora Stella Maris, vamos
caminhando para a feliz Eternidade!
Em 1989, Dom Antonio Maria. piorando em seu estado
de saúde e fraturando o fêmur direito, veio para o Hospital
Stella Maris, onde permaneceu até sua partida para a Pátria.
Quando Madre Gilda, um dia ao visitá-lo, perguntou como
estava, respondeu: "Estou um pouco doente, mas crescendo
para Deus".
As Mensageiras do Amor Divino também nos falam da
atuação de Dom Antonio Maria, chamando-o "o Amigo certo
de todas as horas".
Vejamos como se expressam:
Quando surgiu em Aparecida, no coração de uma jovem da cidade, aquele apelo em que se esboçava wna doação
total de Vida ao Senhor e aos irmãos, um dos Redentoristas,
que lecionava Inglês no Seminário, Padre Eduardo Moriarty,
começou a se empenhar em que ela frutificasse, crescesse ...
Ambos, nwn gesto de Fé, procuraram o Padre Antão
Jorge, também Redentorista e, na época, Vigário da cidade de
Nossa Senhora, que pertencia à Arquidiocese de São Paulo.
Em dezembro de 1954. Padre Antão encaminhou os
fundadores, Madre Felicy Braga e Padre Eduardo Moriarty, a
Dom Antonio Maria Alves Siqueira, Bispo Auxiliar do Cardeal
Motta e encarregado das Religiosas da Arquidiocese.
Foi ele, desde então, que com sua privilegiada inteligência e profunda erudição, mas, sobretudo com sua grande
piedade e imenso coração de Pastor, assumiu a tarefa de elucidar, esclarecer, orientar, não só nas exigências canônicas, mas
na espiritualidade e no carisma que se definiam, para que
tivessem as bases sólidas e os alicerces inamovíveis da Palavra
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de Deus.
Bispo auxiliar do Eminentíssimo Cardeal Motta e sempre fidelíssimo à obediência, conseguiu a primeira audiência
dos Fundadores com Sua Eminência o Cardeal Motta, em
março de 1955.
Encarregado por Sua Eminência de acompanhar a
Congregação nascente, ligou-se pelos laços da paternidade
espiritual e do zelo apostólico a todos os fatos mais importantes
da vida das Mensageiras do Amor Divino.
Estivesse em São Paulo, Jundiaí ou Campinas, sempre
procurou estar presente em Aparecida para oferecer algo da
Mesa Farta de sua espiritualidade, de seu zelo e de seu Amor.
Abençoou e inaugurou a primeira capelinha, aí celebrando a primeira Missa, a 13 de outubro de 1955, data por ele
escolhida em louvor de Nossa Senhora de Fátima. A segunda
Missa foi a 8 de janeiro de 19.56, às quatro horas da manhã,
pois devia seguir para Petrópolis, onde tinha compromisso de
retiro.
Nesse mesmo ano, benzeu a pedra fundamental da
primeira casa da Congregação, hoje Casa Mãe, construída à
Rua Barão do Rio Branco, 300, em terreno da Basílica, cedido
em comodato pelo Sr. Cardeal Motta.
Este terreno, mais tarde, estando instalada a Arquidiocese de Aparecida, foi objeto de árdua polêmica. Um grupo
desejoso de transformar a casa de retiros das Mensageiras em
hotel (bem mais rendoso financeiramente), conseguiu convencer o Cardeal Motta, já então com bastante idade, que
deixar este terreno em comodato era dilapidar o patrimônio da
Basilica. Sua Eminência se convenceu e chegou a pedir o
terreno no qual estava construída a casa.
Mais uma vez, entrou em ação o coração-bondade de
Dom Antonio Maria, tão pleno de mansidão e sempre artífice
da Paz. Não se sabe exatamente o que se passou naquele 14 de
novembro, mas, concluindo uma reunião bastante agitada, Sua
Eminência declarou à Madre Felicy: ''Foi só porque a senhora
tem wn bom advogado (Dom Antonio) que eu concordei". E a
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Dom Antonio: "Desejo que Vossa Excelência nunca mais tenha
um aniversário como este".
Logo depois, chegou a Aparecida, como Administrador
Apostólico, Sua Excelência Reverendíssima Dom Geraldo
Maria de Moraes Penido, que, posto a par das circunstâncias,
renovou o comodato e, hoje, depois de acrescentar mais uma
parte ao terreno, já assinou a escritura definitiva de posse.
Perguntado, uma vez, sobre que argumentos tão convincentes teria usado, Dom Antonio sorriu e respondeu: ''Não,
apenas me mostrei triste por não se continuar o bem espiritual
de uma casa de retiros. O Sr. Cardeal nunca deixou de me
atender".
A atuação de Dom Antonio Maria nessa casa foi ainda
decisiva na época da construção. Terminado o andar térreo,
feita a laje de cobertura, Madre Felicy pensou em fazer o telhado e deixar para o futuro o segundo andar, por falta de
dinheiro. Falando com Dom Antonio, este lhe disse: "Se parar,
não o fará mais". E a Madre: "Mas eu não tenho dinheiro".
Dom Antonio insistiu: "Deus proverá". E passou também a
interessar familiares e amigos para que colaborassem com a
Providência. Milagre da obediência? Do espírito de Fé? A casa
se levantou e lá está com uma incontável história de bem
espiritual realizado.
Durante o longo e difícil período da construção, Dom
Antonio foi incansável; participou das reuniões de uma comissão que auxiliou os primórdios, indicou benfeitores. colaborou pessoalmente, em diversas ocasiões.
Para que o grupo das Mensageiras se tomasse oficialmente Pio Sodalício, foi solícita e paternal a contribuição
dedicada de Dom Antonio. O documento de ereção termina
nestes termos: "E para reger esse Sodalício. de acordo com os
Estatutos por nós aprovados, designamos e constituímos nosso
prezado filho Dom Antonio Maria Alves de Siqueira".
Dom Antonio se ocupava e se preocupava com a caminhada do Sodalício das Mensageiras do Amor Divino, não
só no aspecto espiritual, mas também no material. Tratava-se
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de um grupo de moças pobres, que lutava para sobreviver e
para levar avante suas metas apostólicas.
Foi nesse desvelo paternal e na sua conhecida acuidade
de pastor prudente e perspicaz, que Dom Antonio introduziu as
Mensageiras do Amor Divino na Liga das Senhoras Católicas
de São Paulo, Entidade nobre e conceituada, da qual, em nome
do Sr. Cardeal Motta, ele era o Diretor Eclesiástico.
Entre os treze departamentos sociais e educativos que a
Liga mantinha na época (hoje são vinte e um) - e com os
quais respondia às necessidades sérias e prementes da megalópole paulopolitana, - a Liga atendia a 282 moças universitárias ou de profissão liberal, numa "residência" sui
generis da Rua Jaceguai, onde a presença de religiosas fazia do
Lar Feminino, como se chamava , um local de completa
assistência espiritual, resguardo moral e excelente hospedagem
às jovens de vários pontos do Brasil.
Foi em 1969, quando as Mensageiras completavam 15
anos de existência, que Dom Antonio confiou a elas, por intermédio de D. Lúcia Fagundes de Toledo Pizza, presidente da
Entidade, a direção desta casa, na pessoa de Madre Felicy
Braga.
Ali, as Mensageiras do Amor Divino tiveram um apostolado imenso, social e espiritual, com iniciativas frutuosas,
que repercutem até o presente. Foi igualmente um suporte
financeiro de grande alcance para o incipiente Sodalício, que
não possuía patrimônio próprio. Com o apoio das Senhoras da
Liga, muitas irmãs puderam fazer até cursos universitários.
Dom Antonio sentia no Pensionato da Liga, dirigido
pelas Mensageiras, um pouco do seu próprio Lar, visto que
tinha sido transferido para Jundiaí e depois para Campinas. Ali
se hospedava quando vinha a São Paulo e repetia muitas vezes:
"Aqui vejo unidas duas instituições que me são muito caras: a
Liga e as Mensageiras".
Não sabemos calcular a bênção e a ajuda imensa que
disto adveio para a vida das Mensageiras, que até o dia de hoje
trabalham com a Liga. nas duas casas de idosos e no Hotel-
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Residência, e dela recebem o seu maior apoio financeiro, para a
formação de suas candidatas.
Nos trâmites para transformar o Pio Sodalício em Congregação, ainda uma vez, o Sr. Cardeal Motta deixou as providências e a orientação a cargo de Dom Antonio. Chamou-o,
especialmente, na ocasião da última solicitação de Roma, e
ofereceu-lhe também a oportunidade de ler a proclamação do
decreto e receber os votos perpétuos da Fundadora.
Outra oportunidade em que a atuação bondosa de Dom
Antonio se manifestou foi em relação aos chalés da praia de
Leste, no Paraná. As irmãs têm uns chalés de madeira nessa
Praia, que alugam por ocasião da temporada de férias, para
descanso, e em outras ocasiões, para encontros e retiros. O
proveito desses aluguéis ajuda na formação das irmãs, ou
cursos ou retiros.
Ora, bem junto aos chalés, um outro maior e espaçoso
funcionava como boate ou casa noturna. Todo o clima de
silêncio e recolhimento para os retiros estava perturbado, além
da vizinhança de "amigos da noite" não ser muito favorável.
A Fundadora consulta Dom Antonio. "Compre o chalé
e amplie o seu trabalho." "Mas eu não tenho dinheiro." "Tente
entender-se com a proprietária e vamos rezar. Você procura
com seus amigos e eu procuro com os meus ... "
Madre Felicy faz os entendimentos e, depois de algum
tempo, volta com a proposta: "A proprietária venderá por
Cr$ 100.000,00 à vista, mas até o dia X, porque está precisando
desse dinheiro". O tempo urge, mas Dom Antonio já tinha
escrito a um amigo, pedindo o dinheiro emprestado e
prontificando-se a afiançá-lo.
A Providência não falha. O amigo responde a Dom
Antonio, dizendo-lhe que não costuma fazer empréstimos, mas
envia-lhe um cheque dessa quantia, como doação, impondo a
condição única de manter o anonimato . Dom Antonio
comunica-se com a Madre, avisando que já tem todo o
dinheiro, sem condições.
Após mais algumas dificuldades, pois a proprietária se
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arrependera do negócio, é assinada a escritura e, hoje, mais um
chalé de oração e descanso enfeita a Praia de Leste.
No dia em que faleceu o Dr. Francisco de Paula de
Azevedo, Dom Antonio comunicou-se com Madre Felicy revelando o nome do benfeitor e pedindo as orações da Congregação.
Foi ainda Dom Antonio o entusiasta incentivador da
Missão de Angola. Via nesse trabalho missionário das brasileiras um pequeno resgate da dolorosa dívida que o Brasil
contraiu com a África pelos vergonhosos anos da escravidão
negra. Chegou a dizer que, se tivesse menos 20 anos, gostaria
de ir também. Colaborou sempre, de diversas maneiras e até o
fim, já bastante doente, rezava diariamente com carinho pela
Missão Angolana. Em 1991, as primeiras nativas professaram
como Mensageiras do Amor Divino.
Antes que o Noviciado das Mensageiras se mudasse
para Pindamonhangaba, Dom Antonio levou-o para Campinas.
O Sr. Cardeal Motta lhe escreveu agradecendo o que ele fazia
pelas Mensageiras e por ele próprio.
Dom Antonio conseguiu para residência das Irmãs e
funcionamento do Noviciado, os fundos da Igreja Cura d' Ars,
uma das alas da PUCC.
As irmãs se ocupavam da Pastoral do bairro e da manutenção da bela capela dedicada a São João Maria Vianney.
Como Arcebispo, Dom Antonio recebeu-as com sua
proverbial bondade paterna, empenhou-se em que duas
atuassem na Casa dos Cursilhos, vizinha à do Noviciado, para
que tivessem com que se manter.
Além das Missas que várias vezes celebrou lá, fazialhes uma conferência todos os meses e comprometeu-se em dar
anualmente o curso de Mariologia, nas manhãs de sábado. E o
fez por 3 anos.
O último evento da Congregação, no qual Dom Antonio esteve presente, foi o Primeiro Capítulo Geral, em agosto
de 1984.
A doença se manifestara em maio desse ano e por isso
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ele não pôde pregar o retiro preparatório como estava programado. Esteve, porém, presente na casa, enriqueceu-a de sua
prece e fez-se o capelão das equipes de serviço, para que estas
tivessem a Celebração Eucarística em hora mais oportuna.
Rezou diariamente até o fim um terço pelas Mensageiras.
Alcançar-lhes-á inúmeras graças e bênçãos do Céu.
Mormente que vivam a realização do seu nome:
"MENSAGEIRAS DO AMOR DIVINO".
Também elas, todas agradecidas, rezam:
"Deus o recompense em cem por um".

*

*

*

X - BISPO AUXILIAR E ARCEBISPO COADJUTOR
"Conheço as minhas ovelhas e elas
me conhecem." (Jo 10, 14)
Além das visitas pastorais, o Eminentíssimo Cardeal
Motta confiou ao seu Bispo Auxiliar as audiências da Cúria.
Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, lá estava ele,
fidelissimamente, atendendo os que o procuravam, às vezes
saindo apressado para a Rádio 9 de Julho, para o programa
"Consolando os que sofrem". As meditações desse programa
foram compiladas e publicadas em livro, com esse mesmo
título, na Editora Ave Maria, pela dedicação de Cecília Aguirre
de Sá, que, muitos anos, apesar de sua saúde precária. foi
secretária da "Campanha do Terço pró-Basílica de N. Senhora
Aparecida". Posteriormente, em 1980, revistas e atualizadas,
foram publicadas como Crux FMehs - aos que sofrem,
comemorando o Jubileu de Ouro Sacerdotal de Dom Antonio
Maria. O prefácio é um hino de gratidão carinhosa, brotado do
coração filial de Dom Benedito de Ulhôa Vieira, Arcebispo de
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Uberaba. ex-aluno e admirador de Dom Antonio Maria.
Até 1955, foi o Bispo encarregado das Religiosas. Embora fosse depois substituído por Dom Vicente Marcheti Zioni,
conservou sempre um grande relacionamento com as religiosas,
sobretudo com as de Clausura, através de retiros, pregações,
direção espiritual.
O Cardeal Motta lhe confiou também a orientação canônica de Congregações nascentes como vimos no capítulo
anterior.
Ele foi o Assistente Eclesiástico da Federação Mariana.
Legião de Maria, Liga das Senhoras Católicas, Casa de Maria
Imaculada, Ação Católica.
Exerceu por vários anos a função de Reitor Magnífico
da PUC de São Paulo, onde teve de enfrentar crises, dificuldades, aborrecimentos, até que um dia soube que fora substituído. Mas nunca de seus lábios se pôde ouvir uma palavra
sequer de desabafo ou queixa. "/nfide et lenitate!"
Em 1957, recebeu o título de Arcebispo. O Cardeal
Motta, num gesto expressivo e delicado, foi pessoalmente
entregar a D. Luiza o Documento Pontifício, desejoso de que
Dom Antonio o recebesse das afetuosas mãos maternas. Por
este gesto, percebe-se como o Cardeal Motta já conhecia, então, o coração de seu Bispo Auxiliar.
Quando o Cardeal Motta se transferiu para Aparecida.
o Cabido Metropolitano elegeu Dom Antonio Maria Vigário
Capitular da Sede Vacante.
Foi nessa ocasião que o Padre Peyton realizou na Arquidiocese a Campanha do Rosário em Farru1ia, que percorreu
o mundo todo. O encerramento da Campanha, no Altar
Monumento erigido no Anhangabaú, foi, por certo, um momento especialíssimo na vida de Dom Antonio Maria. Deixando transbordar todo o seu carinho por Nossa Senhora, na
alocução final, o orador sacro se ultrapassou, e àquela multidão
falou, antes, o filho amantíssimo.
Depois. chegou o Cardeal Agnelo Rossi para tomar
posse da Arquidiocese e o Vigário Capitular transmitiu-lhe, na
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Catedral, o mandato conferido pela Bula Pontifícia.
Ninguém, porém, se lembrou de que o Arcebispo
Coadjutor do Cardeal Motta, com a transferência deste para
Aparecida, e com o término da vacância para a qual fora eleito,
estava sem jurisdição e sem Diocese. Nem ele sabia para onde
iria. O homem da Obediência, totalmente entregue a Deus,
nunca trançou pauzinhos ou recorreu à diplomacia para
conseguir vantagens ou cargos.
No fim da cerimônia da Catedral, é que o Cardeal
Rossi, lhe perguntando o que pretendia fazer, percebeu que ele
estava sem destino. Conhecendo a riqueza de alma e de coração
de Dom Antonio, não quis perdê-lo da Arquidiocese e,
consultando o Núncio Apostólico presente, conferiu-lhe
imediatamente a jurisdição de Vigário Geral.
Começava uma outra etapa dessa vida doada total e
integralmente à Santa Igreja.

*

*

*

XI - O HOMEM DO SIM
"Faça-se em mim, segundo a tua
Palavra." (Lc 1, 38)
Dom Antonio Maria foi o homem do "SIM'', da fidelidade absoluta. Sua existência foi "SIM" para a Vida, seu
coração foi "SIM" aos irmãos; ele todo foi sempre "SIM" para
Deus.
Este "SIM" exigiu dele, muitas vezes, atitudes radicais.
Ele era um temperamento artista e um musicista excepcional. O próprio Maestro Fúrio Franceschini, muito seu
amigo e professor no Seminário, insistiu muito para que ele se
dedicasse à Música. Mas ele optara por Deus, pelo Altar.
Um dia, no órgão, tocando, ele se esqueceu do tempo.
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Como Cesar Frank, mergulhou na música que o absorvia e
fazia rezar. Esqueceu almoço, recreio, tudo ... Apreensivos, os
colegas o procuraram. Dom Antonio, então ainda padre jovem,
tomou consciência do poder de atração que a música exercia
sobre ele e ... cortou-a de sua vida sacerdotal. A música perdeu
um brilhante e eficiente "Artista", mas as almas o ganharam
por inteiro.
Deus era o ABSOLUTO para ele.
Em muitas circunstâncias vemos o "SL\1" da radicalidade mudar a vida dele.
O Cardeal Rossi, assumindo a Arquidiocese de São
Paulo, nomeia-o Vigário Geral, mas pouco depois o envia para
Jundiaí.
Ele mesmo nos conta algo a respeito:
..Pouco tempo depois de nomeado Arcebispo de São
Paulo, o Eminentíssimo Sr. Cadeal Agnelo Rossi, fomos designados para Jundiaí como Bispo Residente e com o encargo
de cuidar do preparo daquela gentil diocese, cujo Clero e povo
nos cativaram o coração." (Mensagem de seu Jubileu
Episcopal)
Parte o homem da obediência, com a riqueza de sua
espiritualidade, com os dotes imensos de seu coração de Pastor.
Não tem casa, mas as Irmãs de Santa Ürsula, depois
Missionárias de Cristo, lhe oferecem um apartamento, em uma
de suas casas e o recebem com carinho filial.
Aí, ele começa em Jundiaí sua tarefa de Pastor. Enconna, logo, o caminho dos corações, com sua bondade e mansidão. E o povo se anima, o rodeia, o acolhe. o ajuda e se põe à
sua disposição para organizar a nova Diocese. Magnânima e
generosamente vão lhe oferecendo todo o material para a
residência episcopal a ser construída.
Ele se encontra com o !'i'úncio Apostólico, em certa
ocasião, e lhe pergunta como deve agir. como quem prepara a
Diocese para outro ou para si? E o Núncio lhe responde:
"Ainda que houvesse 2000 candidatos, Jundiaí seria sua
Diocese ...
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Mas os caminhos de Deus não são os nossos
caminhos ...
llma tarde, Dom Paulo de Tarso Campos, Arcebispo de
Campinas, já de saúde bastante combalida, vai visitá-lo e lhe
pergunta se estaria disposto a ir ajudá-lo em Campinas. E Dom
Antonio lhe diz: "Não, Dom Paulo, estou muito bem aqui,
gosto de Jundiaí e eles também me querem bem". Dom Paulo
retruca: "Então você recusa ajudar um amigo agonizante?" Foi
o bastante. Dom Paulo conhecia bem o coração de Dom
Antonio; sabia que jamais escolheria o que lhe era melhor
pessoalmente e nunca se recusaria a ajudar alguém. E foi o que
aconteceu. Dom Antonio lhe diz: "Não recuso, Dom Paulo.
Pode falar com a Nunciatura. Eu vou ajudá-lo''.
Como sempre, as notícias transpiram. Os boatos correm. Os amigos se alvoroçam. E vão lhe perguntar se é verdade
que vai sair de Jundiai. Ele, ligado pelo sigilo pontifício, deve
desconversar, negar. E o seu coração sofre por não poder ser
verdadeiro com os amigos.
Por fim, publica-se a decisão da Santa Sé. A futura
Diocese já está organizada. Embora não houvesse 2000
candidatos, o primeiro Bispo de Jundiaí foi Dom Gabriel
Paulino Bueno Couto e Dom Antonio Maria foi para Campinas, como Arcebispo Coadjutor com direito à sucessão, para
ser o ''baculum senectutis" de Dom Paulo de Tarso, já bastante
doente e alquebrado. Foi em dezembro de 1966.
Aproximava-se o Ano do Jubileu de Ouro Sacerdotal
de Dom Paulo. Uma das primeiras preocupações de Dom
Antonio foi procurar saber que comemorações Dom Paulo
desejaria para o feliz evento. Nada do que se propunha lhe dava
ânimo ou interessava no profundo abatimento em que a doença
o lançara. Um dia. Dom Antonio, que conhecia a devoção
eucarística do antigo mestre, e cuja intuição tinha delicadezas
especiais de caridade, disse: "Dom Paulo, vamos inaugurar o
Templo Votivo para festejar o seu Jubileu?" O rosto esmaecido
se iluminou, os olhos criaram nova vida, e ele respondeu: ''Oh!
Sim! O grande sonho da minha vida!"' E ficou decidido. O
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Arcebispo Coadjutor não entendia muito de finanças, porque
sempre quis estar na linha da gratuidade e da pobreza de São
Francisco; não tinha pendores administrativos, pois sempre foi
o homem da oração, dos retiros, da direção espiritual, da
acolhida aos que sofrem ... Mas a caridade, o amor lhe
ensinavam a fazer-se tudo a todos e lançou-se de coração, com
os excelentes colaboradores do Clero e do Laicato, na faina de
terminar e inaugurar o Templo Votivo, sede da Adoração
Perpétua, para realizar o grande sonho da vida de seu
Arcebispo. Foi a grande comemoração do Áureo Jubileu
Sacerdotal, de que quem cada vez mais se tornava a Hóstia do
seu Sacerdócio! Anos depois, Dom Antonio seria outra Hóstia.
Em 1968, Dom Paulo pediu exoneração à Santa Sé e
Dom Antonio Maria assumiu o Arcebispado. Ao fazê-lo, insistiu muito para que Dom Paulo permanecesse na residência
de Nova Campinas, mas Dom Paulo, categórico, lhe afirmou:
"Isto foi construído para residência do Arcebispo de Campinas". Dom Antonio Maria, a contragosto, mas sempre o homem
da obediência, aceitou ir para uma casa que sempre o
contrariou e lhe foi motivo de muito sofrimento e aborrecimentos sem conta.
Ao iniciar a Mensagem de Saudação, a 14 de novembro de 1%8, ele diz: "Dirigindo nossa primeira palavra aos
caríssimos irmãos e filhos desta preclara Arquidiocese de
Campinas, nós o fazemos com expressão de amor e profunda
humildade. Anunciando nosso sincero desejo de querer bem e
estar a serviço".
Evoca, a seguir, a passagem bíblica de Elias e Eliseu
(IV Reis 11, 1 e ss). E abre seu coração de discípulo afetuoso
de Dom Paulo de Tarso: "Num momento de silêncio e de despedida, ousamos formular ao Senhor o mesmo pedido.
"Chorando o afastamento de quem sempre foi nosso
mestre, suplicamos ao Céu que nos deixe nos ombros o Manto
de Elias, o espírito de santidade e de virtude, de Fé e apostólica
dedicação que caracterizaram o Primeiro Arcebispo de
Campinas, o Senhor Dom Paulo de Tarso Campos.
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"Confiamos será ouvida a nossa oração. Como Eli seu,
nós temos a felicidade de ver, inseparavelmente, com os olhos
e o coração, ao Mestre querido, ora por Vontade do Senhor
alongado dos trabalhos que levávamos juntos".
Dirige-se, depois, sempre com a imensa grandeza de
seu coração afetuoso, aos Presbíteros, aos Seminaristas, às
Religiosas, ao Povo de Deus, à Família e à Juventude, ao Povo
e às Elites, convocando todos para o trabalho do Reino. Saúda
todas as Autoridades Religiosas, Civis, Militares, Entidades,
Imprensa, Rádio, TV, Comércio, Lavoura, Indústria. Ninguém
é excluído do seu coração de Pastor: "Queremos encontrar-nos
sempre juntos, servindo a nossos irmãos, na defesa da Justiça,
da Caridade, da Paz, do Desenvolvimento Integral que nos
preserve do mal, sane defeitos e injustiças, propiciando
autenticamente, em nossa terra, o bem do homem todo e de
todos os homens".
E como não podia ser de outro modo, o fecho de ouro é
Nossa Senhora:
"Desde a primeira capelinha de Barreto Leme, a Imaculada Conceição enriqueceu os caminhos e assegurou todos os
destinos desta formosa terra campineira. Ela entrou em todos os
lares e ficou em todos os corações. Amparou e guiou, ensinou e
floresceu sua Cidade, elevando-a tão alto, no panorama da
Pátria e nos fulgores da Igreja.
"Foi a estrela dos Pastores seus.
"O grande amor dos seus filhos.
"A jóia que Campinas fez brilhar no âmago dos corações, no sacrário dos lares e no pináculo de seus templos.
"A Imaculada Conceição, que assistiu à Primeira Missa
de Frei Antonio de Pádua, na Capelinha estreita e baixa, coberta de sapé, nos nascedouros de nossa Cidade, e que foi
entronizada no mais recente e encantador dos nossos Santuários. o Templo Votivo da Adoração Perpétua, onde Ela é a
Guardiã Celestial e a primeira Adoradora do Santíssimo Sacramento.
"A Imaculada Conceição, nossa Esperança e Riqueza.
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"Aquela que é o Oceano de graças e Rosário de Louvores. cujo Nome é a mais suave melodia de nosso Amor.
••Que Ela nos proteja. E acompanhe em todas as veredas. docemente responsabilizada em todos os nossos atos e
presenças.
""E nos abençoe .
..Ao Pastor e ao Povo de Deus.
"E trabalhe em nós. Em todos nós.
••Assim como Fla orientou ao artista que construiu e recamou o monumento !ígneo de seu Trono em nossa Catedral,
que Maria afeiçoe em nós uma vida de elevação a Deus e de
amor aos irmãos.
"E nos burile a alma e o coração fazendo de nós um
Altar para Ela, e um sacrário para o Senhor".
Já em 6 de julho de 1974, na Comemoração do Segundo Centenário de Campinas, Dom Antonio Maria compusera uma Consagração da Cidade a Nossa Senhora Apareci~ verdadeira jóia de amor filial. Leiamo-la:
"Senhora da Conceição Aparecida!
Soberana Rainha do Brasil, sede bem-vinda ao coração
da Cidade Princesa!
Aqui Vos acolhemos com a devoção flamante de nossa
Fé. a alegria ruidosa de nosso entusiasmo, a melodia de todas
as canções de nosso afeto!
Porque sois Rainha e porque sois Mãe, vimos ofertarVos nosso amoroso respeito, nossa vassalagem jurada, e a cálida entrega desta Cidade jubilosa, numa incondicional consagração ao vosso Amor!
Rainha e Senhora da Conceição Aparecida, a Cidade
Princesa se abandona ao vosso doce império e, orgulhosa de
seus dois séculos de vida, se consagra inteiramente ao vosso
dulcíssimo Coração.
Querida Mãe e suave Rainha, queremos ser vossos,
para sempre vossos, em todas as dimensões de nossa vida:
quando oramos em nossos templos,
quando nos abraçamos em nossos lares,

54
J

quando nos dedicamos aos nossos estudos,
quando rezamos o nosso trabalho mutuando nossos comércios
operando nossas indústrias
enleirando nossas lavouras
frutescendo nossas riquezas
vencendo nossas pobrezas
cantando nossas músicas
reei tando nossos poemas
dourando nossos Jazeres,
quando lutamos pela Pátria,
quando nos afirmamos na justiça, no bem e no valor,
quando servimos a nossos irmãos ensinando nossas crianças
estimulando nossos jovens
amparando os necessitados
curando nossos doentes
quando buscamos crescer
promovendo a nossa gente
libertando os opressos
aprimorando nossa inteligência
alargando o nosso coração,
vivendo na Terra para alcançar nossa morada no Céu!
A fim de que com segurança alcancemos chegar ao Pai
pelo vosso Filho Jesus, Senhora e Rainha, aceitai-nos como
inalienável Pertença vossa.
Em vossas Mãos colocamos as chaves de nossa
Cidade, o sacrário dos nossos lares e todo o amor de nosso
coração!
Tornai esta Cidade consagrada, fazei dela urna Fanu1ia
unida e venturosa.
Guardai-nos, querida Soberana, pois que somos propriedade vossa. como se fôssemos uma pequenina jóia, mimosa
e gentil, que aceitais em vossas Mãos luminosas e acolheis
junto ao vosso Coração.
Não permitais que jamais sejamos arrancados à vossa
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custódia vigilante, para que a alegria multicolorida de nossa
festa de hoje seja o prenúncio triunfal de nosso eterno e definitivo Encontro de luz e amor na vossa Glória do Paraíso, no
seio imortal de Deus!"

*

*

*

XII - O PASTOR
"O bom pastor dá a vida pelas
ovelhas ... " (Jo 10, 1)
Ao assumir a Arquidiocese Campinense no período
pós-conciliar, havia muita coisa a fazer para introduzir as diretivas do Vaticano li. Havia muito a sofrer, porque foi uma
época em que muitos sacerdotes e religiosos se questionaram
em termos de celibato, de consagração, de identidade.
Foi um período em que ele teve de reviver a prece feira
na sua primeira visita à arca onde repousa São Luiz Maria
Grignon de Montfort, em que se lê: "Em sua vida navegou na
arca de Maria, Mãe de Deus". E Dom Antonio escreveu após a
visita: "Mãe bem-querida, gravai o vosso nome, a vossa alma,
o vosso amor, a vossa santidade, em minha alma, em meu
corpo, em minha fisionomia, em meus lábios, na minha vida.
Aceito todos os golpes que Vos forem necessários ... " (1948)
Os golpes não faltaram, mas só Deus sabe e conhece os
frutos de sua imolação.
Da vida de Dom Antonio Maria como Arcebispo de
Campinas, talvez alguns padres mais amigos, ou mais beneficiados , algumas pessoas mais sofredoras ou marginalizadas
possam revelar alguma coisa que escape ao escondimento que
Dom Antonio sempre se impôs. Um dos padres, recentemente
ordenado Bispo, lhe escreveu: "Quero esmerar-me em imitar
sua humildade, sua mansidão, seu espírito de serviço a toda
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prova". Um outro religioso que, transferido para o Paraná. o
visitava sempre que voltava a Campinas, disse uma vez: ··o
senhor me ensinou a grandeza do perdão e do amor"'. Já na
Catedral, quando seus despojos eram velados, uma pessoa
muito simples, forcejando por conseguir chegar até ele,
exclamou: "Ninguém vai me impedir de chegar e beijar esse
homem tão bom!"
Quando se tratou da criação da Diocese de Limeira, foi
com empenho decidido e cuidadoso que ele se esmerou em
preparar tudo, para se "despojar··, pois, como alguém comentou
brincando, ele ia dar o "filé mignon" da Arquidiocese .
.Em I CJ72, Dom Antonio comemorou o Jubileu de Prata
de Ordenação Episcopal. A Mensagem que dirigiu à
Arquidiocese repete as linhas fundamentais da sua vida: "Com
humilde alegria e afetuosa expressão de ação de graças, hoje
nos ajoelhamos ante o Senhor, recordando 25 anos de
Episcopado".
Recorda como deixou o magistério do Seminário.
como foi para Jundiaí e depois veio para Campinas. "Viemos
para vós, caríssimos irmãos e filhos no Senhor, com amor e
humildade, num sincero desejo de querer bem e estar a
serviço".
Ele analisa a missão do Bispo, em que se retrata,
mesmo sem querer. "O Bispo não usará deste poder senão para
construir e edificar, na verdade e na santidade, feito servo à
semelhança do Senhor no seu imolado Serviço de Redenção. O
Bispo é o Bom Pastor que veio para servir e dar a vida pelas
ovelhas".
"Que tudo se construa na caridade e no amor. Na flama
do Espírito Santo que paira sempre sobre a Igreja de Cristo e
mora em todos os nossos corações."
E termina a sua mensagem com uma sugestiva Ação de
Graças!
"Agradeçamos aos Senhor! Juntos, continuemos nossa
missão.
Num encantador salmo sinfônico de Honegger, Davi, o
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rei, no fim de sua vida, volta-se para Deus e canta sua ação de
graças: Senhor, foi boa a minha vida, foi feliz o meu caminho.
Vós me destes tudo o que desejou meu coração. Eu vos
agradeço com toda a minha alma.
Agora, nesta oportunidade, ajoelhado ante o Senhor, na
humilde expressão de nosso reconhecimento, nós vos
convidamos a repetir conosco a mesma expressão de afetuosa
Ação de Graças Àquele que perdoa todos os nossos pecados e
omisões, Àquele que é feliz em recompensar nos nossos
trabalhos, os seus próprios dons.
Bendito sejais, Senhor, para sempre.
Nós Vos louvamos e agradecemos.
Te Deum Laudamus!"
Tão logo foi possível deixar a residência episcopal, a
que chamavam ..palácio", para ocupar uma casa menor e mais
simples, fê-lo, na constante preocupação de dar menos despesas
à Cúria, com a sua manutenção. Note-se que sempre assumiu
pessoalmente as despesas com o carro e o combustível.
No seu último ano de Metropolita, prevendo já a sua
renúncia, em obediência ao decreto da Santa Sé, para os Bispos
de 75 anos, providenciou sua mudança para um pequeno
apartamento no Pensionato São Rafael (Lar dos Velhinhos),
onde absolutamente só, rodeado de seus livros queridos e das
imagens de sua devoção, viveu o último ano como Arcebispo e
depois de emérito, até maio de 1984, quando se manifestou a
doença.
Ouçamos o que ele escreveu, em Assis, em 1948: "Na
tumba de São Francisco a lição de amor verdadeiro: Se eu amar
a Deus, e a Ele só procurar, e se eu souber não me buscar em
nada, a mim mesmo, no amor, - então eu poderei amar com
intensidade e sem perigo a todas as criaturas, feitas minhas
irmãs, sacramentos de Deus - que O significam, que O
ocultam, que O revelam, que O produzem na minha alma e no
meu coração ... " O Serafim de Assis teria dúvida de assinar
estas palavras?
Nesse mesmo ano, em Pádua: ''Junto ao altar do meu
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santo Patrono, o pedido de intimidade com Nossa Senhora e o
Menino Jesus, a consagração da minha língua ao serviço Deles,
como aquela miraculosamente conservada. do taumaturgo da
Gloriosa Domina. E ainda . .. a renovação da Consagração a
Maria, como a de Aparecida. lá no Brasil distante, num "Tuus
totus, o Maria"- que lhe entrega a realidade do meu ser (alma.
corpo, coração com todos os meus imensos afetos). Que Lhe
confia: meu passado - de graças e de pobres pecados. Meu
presente - de desejos, impotências, limitações, ignorâncias,
imensa boa vontade. Meu futuro - êxitos e fracassos,
desilusões minhas e alheias, morte e eternidade. Que se
consagra: como um filhinho de tudo precisado - vida,
alimento, leite de pureza e de humildade, amparo e orientação.
Como um servo fiel que ama seu trabalho só por Ela, sem outra
mercê. Como um escravo de amor que oferece os punhos às
algemas, e que, fugido, aceita com alegria indizível a pena das
galés perpétuas, no Cárcere Desejado de seu Coração. Como
um enamorado, que com todas as fibras do amor deseja vê-la e
abandonar-se a seu querer, ansiando unir-se a Ela num comum
ideal de sentimentos, de riquezas - no seu amor a Jesus agora e na Pátria!"

*

*

*

XIII - O DESPOJAMENTO
"Se alguém quiser vir após Mim,
renuncie-se a si mesmo ... " (Mt 16, 24)

Desde que a Santa Sé aceitou o seu pedido de renúncia.
em fevereiro de 1982. Dom Antonio Maria passou a pregar
retiros e a exercer o ministério sacerdotal. conforme se
propusera na belíssima carta que enviou aos seus Irmãos no
Sacerdócio, a 25 de março de 1981. Dom Antonio solicitou a
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renúncia ao iniciar os 75 anos, isto é, quando completou os 74.
A Santa Sé esperou que ele completasse os 75 para conceder-lha.
A carta, que por si só fala eloqüentemente da riqueza
do coração de Dom Antonio Maria e de seu altíssimo desp<r
jamento, merece ser transcrita na íntegra:
Campinas, 25 de março de 1981
Aos caríssimos Irmãos no Sacerdócio,
Saudações no Senhor.
Tendo entrado nos meus 75 anos de existência, em
obediência ao Concnio Vaticano li (Decreto Christus Dominus)
e ao Motu Próprio Ecclesi::e Sanct::e de Paulo VI, acabo de
apresentar ao Santo Padre João Paulo 11 a minha renúncia à
Arquidiocese de Campinas, já agora confiada ao zelo inteligente e dinâmico do Sr. Arcebispo Coadjutor e Administrador
Apostólico, Dom Gilberto Pereira Lopes, por Deus enviado, em
hora tão oportuna, para esta Arquidiocese.
Quero apresentar uma humilde e afetuosa despedida a
todos os amados fiéis desta Arquidiocese, mas especialmente
ao caríssimo Dom Gilberto e aos estimados sacerdotes que
tanto me ampararam e comigo colaboraram, nestes quase
quinze anos de labor apostólico.
Agradeço de coração, a todos e a cada um, a compreensão, a paciência e a generosidade com que me aceitaram e
estimularam sempre. Peço que me perdoem as faltas com que
talvez os tenha mortificado, quem sabe entravando o ritmo de
seus trabalhos e iniciativas.
Vou morar no Pensionato São Rafael, junto ao Lar dos
Velhinhos. Em instalações ótimas. num pavilhão rodeado de
jardins e de flores, numa tranqüilidade e paz, que por certo me
farão mais próximo do Senhor, para rezar incessantemente por
esta querida Diocese.
A generosidade afetuosa de Dom Gilberto, como a de
amigos sacerdotes e leigos, quereria, talvez, algo diverso do
São Rafael. Tenho certeza. porém, de que Já me sentirei com
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bastante conforto, mais segurança, e acompanhado com o
carinho das Missionárias de Jesus Crucificado. E, ainda, com a
possibilidade de um pequeno apostolado entre os pensionistas e
junto aos nossos irmãos idosos do Lar dos Velhinhos.
Desejo empregar o tempo a presidir alguns Retiros e
palestras a que for chamado. Será gratíssimo para mim o
convite de meus Irmãos da Arquidiocese para algum humilde
ministério em suas paróquias e igrejas. Por certo, sentir-me-ei
muito feliz.
Peço agora a Deus Nosso Pai que a todos assista e a todos recompense com largueza.
Rogo a Nossa Senhora Nossa Mãe que a todos abençoe
carinhosamente.
Com todo o afeto e gratidão, o pequeno irmão e inútil
servo.
Ass: Dom Antonio Maria Alves de Siqueira

*

*

*

Até 1984, ele pregava dois a três retiros por mês, ou
nos Carmelos e outros Mosteiros a que era convidado com
freqüência, ou em Aparecida, na Casa de Retiros das Mensageiras do Amor Divino, que já conhecemos de capítulo
anterior.
Além disso, destinava uma semana à Casa de Repouso
das Irmãs de São José, no Taboão da Serra. Lá, atendia,
paciente e afetuosamente, as velhinhas, que na época, eram 52
mais ou menos. Fazia-lhes uma conferência, em que transbordava o seu amor incondicional e absoluto a Jesus e Maria e
a sua doação aos irmãos.
Falava também às Irmãs da Betânia. Comunidade das
Irmãs de São José, que trabalham com as lnnãs da Casa de
Repouso, e atendia em confissão, quando solicitado, a elas e às
Irmãs das Comunidades vizinhas.
Antes de ir à Casa de Repouso ou ao sair. passava pelo
Carmelo de Cotia (fundação muito cara ao seu coração). para
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falar às Cannelitas. (Nota: o Cônego Siqueira fundou o Carmelo de Coria a 13 de fevereiro de 1947. E foi Sagrado Bispo a
20 de julho do mesmo ano.)
No Pensionato São Rafael, onde residia, celebrava ter
dos os dias, atendia longa e pacientemente os que o procuravam e substituía, algumas vezes, o Capelão do Lar dos
Velhinhos.
Aos domingos, enquanto pôde sair, celebrava às 7 horas no Templo Votivo e às lO horas no Cemitério Flamboyant;
em ambas as Missas, a Homilia curta, mas afetuosamente rica
do Evangelho. Uma vez por ano, administrava o Sacramento da
Crisma, em Helvetia (colônia suíça de lndaiatuba).
No dia 18 de maio de 1984, ele estava na sua semana
de atendimento na Casa de Repouso São José; depois da Missa,
ia para o Cannelo de Cotia.
A irmã que o acompanhava encontrou-o no quarto.
muito agitado, sem saber onde estava e sequer acertando a ligar
o barbeador. Suspeitando de um acidente vascular cerebral, foi
chamar a enfermeira para verificar a pressão arterial. Estava
tudo aparentemente normal, mas não havia mais, cerebralmente, verificou-se depois, a localização no tempo e no
espaço.
Ele insistiu em celebrar a Santa Missa, o grande tesouro de toda a sua Vida Sacerdotal. Fê-lo com a imensa e
proverbial piedade de sempre, mas foi preciso que uma irmã a
seu lado fosse virando as páginas do Missal, pois não conseguia localizá-las.
A partir de então, precisou de alguém a seu lado para
folhear o Missal, durante a Missa, porque a falta de localização
espacial o impedia de achar as partes necessárias. Além disso, a
vista declinava sensivelmente, o que exigia luz adicional.
Nesse dia, 18 de maio, não foi ao Cannelo de Cotia,
como estava programado, mas as Irmãs de São José se comunicaram com o Hospital Stella Maris, em Guarulhos, para
que ele fosse submeter-se a exames médicos.
Submeteram-no a um "check-up"' completo, inclusive a

62

uma tomografia cerebral. E veio o diagnóstico brutal e
doloroso: mal de Alzheimer! Isso provocara a isquemia e
causara aquela perturbação que seria irreversível. O neurologista foi categórico na descrição do possível quadro evolutivo. Nada havia a fazer, a não ser tentar com medicamentos,
ativar as células cerebrais, ou ao menos retardar a involução
das mesmas; ele não poderia ficar só, pois a ausência de tempo
e espaço o angustiariam demais; devia, quanto possível, manter
os contatos afetivos com os familiares e amigos e levar uma
vida normal, dentro das suas possibilidades.
Tornou-se indispensável haver a seu lado quem pudesse providenciar os remédios na hora certa, cuidar da agenda
de compromissos, zelar por alimentação conveniente, atender à
correspondência, roupa etc., e sobretudo que pudesse ser um
anjo da guarda para a sua Missa cotidiana. Havia urgência da
presença de uma filha!
A alguém que foi tão paternalmente solícito como
Pastor; alguém a quem Deus confiou o cuidado de várias
Congregações nascentes; alguém cujo coração esteve sempre
aberto a qualquer pessoa em dificuldade que se apresentasse;
alguém sempre disponível em buscar soluções para situações
dolorosas de quem quer que fosse; parece que seria fácil encontrar a filha dedicada que se fazia necessária. Mas não foi
fácil.
No entanto, a Providência não falha nunca e São José
continua a ser o Provedor incansável, desde Nazaré. E foi Ele
que interferiu. Como deixar perecer um filho predileto de
Nossa Senhora? Um poeta que cantou, em todos os tons e rimas, as glórias de Maria? Alguém que se revestiu de uma
disponibilidade constante e incondicional para servir? Alguém
cuja cordial caridade lembrava o zeloso Pai e Esposo da
Sagrada Família?
E a Provincial das Irmãs de São José, de São Paulo,
entrando em contato com a Superiora Geral. em Roma, decidiu
que uma das Irmãs assumisse como "missão, em nome das
Irmãs de São José"', a presença filial junto a Dom Antonio
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Maria. E ela foi ser um pedacinho do manto de Maria, a
envolver o filho querido que declinava e se apagava.
Durante ainda quase três anos. ele fez as homilias das
Missas que celebrava aos domingos, na fidelidade de sempre ao
dever. Fazia-o com medo, receio e, muitas vezes, disse à irmã:
"Filha, não me deixe dizer bobagens". "Fiz a homilia, hoje?
Falei só a palavra de Deus?" Mas esta PAlAVRA se enraizara
tão profundamente no coração dele que brotava espontânea,
concatenada, lógica, chegando sempre a uma conclusão feliz e
piedosa, convidativa ao Bem e à Virtude.
À medida, porém, que sentia aumentar a insegurança
e o declínio das forças, ele, que fora o orador sacro a atrair
multidões, passou a recear falar em público, temendo
repetir-se demais ou apoucar a Palavra de Deus. E embora o
juízo e o raciocínio permanecessem íntegros (talvez por isso
mesmo), tomou-se um homem profundamente silencioso. "Só
se deve falar quando as palavras forem mais úteis e preciosas
que o calar", dizia ele muitas vezes a quem o convidava a falar
sobre alguma coisa. Mas, nessa época, recebendo a visita do
Presidente do Fórum de Campinas, que era seu amigo,
solicitado por ele, explicitou eruditamente os pontos
divergentes entre a filosofia de Platão e a de Aristóteles, a
ponto de o visitante pedir licença para voltar, alegando
gentilmente ter aprendido muito com a esplêndida aula.
As respostas sempre foram prontas, espirituosas, oportunas; muitas vezes ricas de trocadilhos finos.
Timbrou, porém, em não se afastar um milímetro sequer da ascese de humildade e escondimento a que se propusera.
Todas as vezes que lhe chegavam convites para comemorações, jubileus etc., fazia questão de anotar na sua agenda,
para pôr uma intenção na Santa Missa, ditava as palavras que
desejava constassem do cartão ou do telegrama, mas recusavase a estar presente. "Por que, Dom Antonio? O Padre X é tão
seu amigo!", lhe disse um dia a irmã.
"Minha filha", respondeu ele, "agora eu sou um fósforo
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riscado. Se eu for, vão se sentir obrigados a me dar atenção
porque sou velho. Se houver alguém descontente, pode ter a
tentação de me vir falar, ou pode parecer que eu me queira
imiscuir nos negócios da Arquidiocese, que estão em melhores
mãos que as minhas."
Essa mesma argumentação usava quando a irmã tentava levá-lo a ltaici, para um encontro com os Bispos, seus
amigos e vários ex-alunos. "O senhor vai como amigo", insistia
ela. "Os meus amigos saberão achar-me aqui". respondia ele. E
pouquíssimos e muito poucas vezes, souberam achar o caminho
do Pensionato, para uma conversa amiga ou para deixar-lhe um
cartão ou uma palavra afetuosa quando não o encontravam.
Os contatos afetivos desejados e prescritos pelo neurologista, como indispensáveis, foram muito poucos e bastante
raros, a ponto de, freqüentemente, ele dizer à irmã: "Sinto-me
tão só, tão abandonado; você não me abandona?" "Não, Dom
Antonio, estou aqui, realizando uma missão em nome das
Irmãs de São José." "Deus lhe pague! Eu já agradeci à sua
Provincial?" Sempre a delicadeza a toda prova e a necessidade
de agradecer as mínimas atenções.
Na última visita que Dom Antonio fez ao túmulo de
Santo Antonio, na Itália, pareceu-lhe ouvir distinta e perfeitamente escandida a palavra: DES-PO-JA-MEN-TO. E isso
tornou-se wna quase obsessão, um programa de vida austero e
exigente.
Muitas vezes perguntou: "Será que não estou dando
demasiada despesa à Arquidiocese?" Em outra ocasião: "Não
seria melhor prescindir do carro e do motorista?" Se não o fez,
foi por insistência da irmã, que argumentou: "Sem carro, o
senhor vai ficar muito confinado aqui, e isso não lhe fará bem".
Ele não insistiu. No último ano passado em Campinas, a única
saída dele era para ir de manhã ao Bosque dos Jequitibás. Lá. à
sombra das árvores, rezava o terço e, depois, andava um pouco,
apoiado na bengala. Logo se cansava e queria entrar no carro.
Por gentileza da Administração, foi permitida a entrada do
carro no Bosque. Aí, muitas vezes, crianças pequeninas

65

escapavam das mães e vinham se aconchegar a ele. Uma delas,
um dia, colheu as flores que encontrou no chão, para pôr-lhe
nos joelhos. Ele as abençoava com carinho. Na segunda-feira,
quando o Bosque estava fechado, ia ao Templo Votivo, rezar o
terço e fazer uma visita ao Santíssimo.
Em fevereiro de 1990, foi preciso desmanchar o apartamento dele, no Pensionato São Rafael. Tudo o que lhe
pertencia foi distribuído. Combinara-se nada lhe dizer disto,
porém, na manhã do dia em que a irmã ia a Campinas, para
dispor de tudo, ele acordou um tanto angustiado, como
acontecia com freqüência, e perguntou: "Minha filha, diga-me,
há algum lugar no mundo, que eu tenha direito de ocupar?" A
irmã desconversou: "O senhor tem o seu lugar, no coração de
cada filha!" "Não, quero saber se posso morar em algum
lugar!"
Muitas vezes, durante o período de hospitalização:
"Nunca tive nada. como pagar todas estas despesas?" "Dom
Antonio, isto aqui é das Irmãs do Stella Maris. Madre Gilda
disse que o senhor já pagou antecipadamente." "Mas não é
justo; há os médicos também; nunca poderei pagar!" Só sossegava quando lhe era lembrado que ele se tinha entregue à
Providência e à Nossa Senhora.
A partir de 1987, o declínio acentuado da visão, que
tornava bastante difícil o Breviário, apesar dos recursos da luz
adicional de luminárias, motivou a substituição do Breviário
pelo Rosário. Ocorreu numa das visitas periódicas ao Stella
Maris. Dom João Bergese, Bispo Diocesano de Guarulhos,
indo visitá-lo, surpreendeu-o, nwn dos bancos do jardim. para
aproveitar a claridade solar, inclinado sobre o Breviário,
rezando-o com imensa dificuldade. Benevolamente lhe propôs
a substituição pelo Rosário e ele aceitou. Na sua fidelidade
constante, passou a marcar, na sua agenda, cada terço rezado,
para não ter possibilidade de se esquecer. Chegando a
Campinas, fez questão de perguntar a Dom Gilberto se
confirmava a licença. Anotou as datas na agenda, e renovava o
pedido de dispensa a cada ano.
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À nossa mentalidade dispersiva e superficial talvez pareça minúcia escrupulosa, mas, para quem conheceu Dom
Antonio diuturnamente, sabe que é apenas o transbordar visível
de uma FIDELIDADE que nunca se desmentiu, buscou em
tudo e sempre dar a Deus o que é de Deus, isto é, TUDO. Essa
fidelidade que várias vezes, no leito do hospital, o fez chorar. E
quando lhe perguntavam: "O que há, Dom Antonio? O que
tem?" "Tristeza, filha. Quis tanto entregar minha vida para
servir, e, agora, me vejo servido em tudo." Nessas horas, só os
recursos espirituais e de fé lhe devolviam a serenidade habitual.
"Mas o senhor não quer fazer a Vontade de Deus?" "Sim. Em
tudo. Sempre!"
Quantas vezes, no hospital, depois de receber dos atendentes algum serviço de higiene, dizia-lhes, com lágrimas nos
olhos: "Perdoe-me este trabalho; Deus lhe pague!" Um deles,
após a morte de Dom Antonio, dizia: "A gente não pode ser o
mesmo depois de tratar de Dom Antonio".
Foi ainda no ano de 1987, no Pensionato, que uma
noite a irmã percebeu que faltava luz. Rápida, pegou a lanterna
para levá-la para o quarto, temendo que ele se quisesse levantar
e ir ao banheiro. Encontrou-o desorientado, no meio do quarto,
bracejando como para se localizar, e, ao ouvir a irmã,
exclamou: "Estou cego, meu Deus, estou cego!" A irmã, com a
lanterna acesa, procurou acalmá-lo, acendeu mais algumas
velas. Foi aí que se percebeu o pavor que ele sentia pela
cegueira. No entanto, depois, todas as vezes que dizia: ''A
minha vista vai se apagando pouco a pouco", sempre
acrescentava: "mas eu quero o que Deus quiser".
Em 1987, um novo AVC (acidente vascular cerebral)
tirou-lhe temporariamente a coordenação do braço esquerdo e
diminuiu muito a força e equilíbrio das pernas. sobretudo da
esquerda. A coordenação do braço voltou com exercícios; mas
foi necessário o uso permanente da bengala para a locomoção.
Nesta ocasião, foi feita uma tomografia cerebral. que
confirmou o avanço da moléstia. O próprio neurologista
chegou a dizer: ''Irmã, a medicina não faz milagres. O que há
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com Dom Antonio que ele parece melhor do que da outra vez?"
A Irmã lhe respondeu: "A mediei na não faz milagres, mas a
oração faz. Há muita gente rezando por ele". Esse espanto do
médico era motivado porque, pelo diagnóstico feito, haveria
perda da coordenação motora, perturbação da fala, e,
possivelmente, uma conduta violenta. Ora, durante todo o
tempo, Dom Antonio nunca teve um gesto ou uma palavra
sequer que destoasse da mansidão que foi sempre o seu lema:
"In fide et le11itate!" E muitas vezes teve de esperar por
serviços que ele sentia urgentes ou era contrariado por pontos
de vista diferentes.
Nessas alternâncias de algumas melhoras e muitos retrocessos, com a diminuição acentuada da vista, para ele tão
penosa (a esquerda totalmente perdida desde o Concílio, por
um problema vascular de retina, e a direita seriamente afetada
por uma catarata múltipla), com o aumento da fraqueza das
pernas, que lhe prejudicava o equilíbrio, chegou agosto de
1989.
Na madrugada do dia 6, levantando-se para ir ao banheiro, ao voltar para o quarto, mesmo com o apoio da irmã,
foi perdendo as forças nas pernas e, embora lentamente, foram
ambos ao chão. Não tendo forças para levantá-lo sozinha, a
irmã arrastou-o com um Lençol sob os braços, até o assoalho,
porque estava muito frio e ele estava no chão de ladrilho. Foi
pedir auxílio e, com a pessoa que acorreu, conseguiu colocá-lo
na cama. Durante todo o tempo, nenhuma queixa, nenhuma
reclamação. Persistiu todo o dia a fraqueza das pernas. Era
domingo. A irmã pediu ao motorista de Dom Antonio que
viesse ficar com ela, no apartamento, para ajudar a locomovêlo sem perigo de queda. O motorista, José Raimundo Lopes,
foi, corno sempre, muito prestativo e amigo. Dispôs-se também
a passar a noite com Dom Antonio, o que aliás já fizera várias
vezes, com muita dedicação. Foi um dos poucos amigos que
sempre estava presente.
Na segunda-feira, 7, vieram cedo para Guarulhos, ao
Hospital Stella Maris, onde as irmãs. já avisadas, o esperavam.
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Seria a hora tão dolorosa e temida da cadeira de rodas?
Ainda não era. Apesar do aumento da insegurança das pernas,
ele voltou a andar, apoiando-se na bengala e numa pessoa.
Uma freqüente dor de cabeça, uma grande lassidão e
falta de força o acabrunhavam dia a dia. Qualquer esforço se
tornava difícil, mas, apesar disso, não deixou nunca a recitação
do Rosário: um terço de manhã, um à tarde, o terceiro à
noitinha. Essa situação se alongou penosamente por três meses.
No dia 8 de novembro, Monsenhor Aristeu Lopes e
Padre Gervásio Cunha, de Pouso Alegre, vieram visitá-lo. Ele
se vestiu como de costume, fez a toalete para ir tomar café. Ao
voltar-se para que a irmã lhe pusesse a batina nos ombros, caiu
com o fêmur direito fraturado. Acomodá-lo no chão e correr a
pedir auxílio foi rápido, mas ele se queixava de muita dor.
Puseram-no na cama e aí recebeu as visitas, sofrendo bastante.
O ortopedista só chegou às 11 horas. Pediu uma radiografia e
constatou a fratura da cabeça do fêmur.
Dom Antonio foi imediatamente transportado para o
Hospital, enquanto uma equipe médica estudava a melhor
solução: engessá-lo ou operá-lo? O gesso exigiria dois meses
talvez de imobilidade. Na idade dele, um perigo para os
pulmões. A cirurgia traria risco da anestesia para o coração e o
cérebro. Optaram pela cirurgia, que durou três horas, durante a
qual colocaram no osso fraturado uma placa e sete parafusos.
Começou a dura vigi1ia de cinco dias na UTI. Às vezes,
muito agitado pelo calor, mal-estar, imobilidade exigida pelo
soro e transfusão, impossibilidade de se localizar. Durante a
madrugada, várias vezes, o restringiram para garantir o soro e a
transfusão, durante a agitação. Quando a irmã chegava, ele se
acalmava: "Olha o que fizeram comigo, filha; não deixe que
me amarrem!"
Depois do suplício da UTI, pôde enfim ir para o quarto.
Muito enfraquecido pela perda de sangue, apesar das
transfusões, mexia-se com muita dificuldade. E começou outro
martírio, que é melhor deixar confiado à Misericórdia e à
Bondade de Deus. Malgrado a boa vontade de todos, o paciente
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sofre e quem o acompanha também.
Só depois de dois meses de operado, conseguiu sentarse na poltrona. A fisioterapia foi sempre ocasião de sofrimento
e dor. Houve a etapa das escaras dolorosas, cujo curativo lhe
arrancava lágrimas e gemidos. Nunca, porém, reagiu ou se
opôs a nada que os enfermeiros deviam fazer.
Quando as auxiliares da fisioterapia se despediam, ele,
mesmo com lágrimas de dor, ou a face contraída, dizia: "Muito
obrigado! Deus lhes pague!"
E foi assim, penosamente, durante dois anos mais ou
menos. A força das pernas não voltava. A locomoção se fazia
em cadeira de rodas ou amparado no ombro de duas pessoas.
As Innãs do Stella Maris o colocaram numa suíte, onde
o conforto material não faltou: ar condicionado, TV, telefone,
geladeira. Elas providenciaram os remédios e a alimentação.
Liberaram Irmã Maria Lucy Lion que, com carinho e
dedicação, se revezou com a Irmã de São José. Foi Irmã Maria
Lucy, como ministra da Eucaristia, que não deixou faltar a
Dom Antonio a comunhão diária. O capelão, Padre Berardo
Graz, também visitava Dom Antonio com freqüência.
Quando havia sol, Dom Antonio saia na cadeira de rodas para tomá-lo. Nem sempre tinha forças ou disposição para
fazê-lo.
Também na cadeira de rodas, descia aos domingos para
a Missa vespertina, na Capela das Irmãs. Fazia suas visitas a
Jesus Sacramentado e rezava fidelissimamente o Rosário. Suas
constantes preocupações: a Missa e o Breviário. Às vezes, até
dormindo, perguntava pela Missa ou fazia os gestos da
Ele\·ação da Hóstia e do Cálice.
Durante o dia ouvia música ou alguma leitura piedosa,
relembrava com saudade sobretudo o seu tempo de magistério
ou suas visitas pastorais. Viveu horas amargas de depressão e
angústia, sentindo profundamente a solidão e o abandono,
embora nunca estivesse só, pois as duas irmãs se revezavam
junto dele. Várias vezes Irmã Antonina, franciscana e filha
espiritual de Dom Antonio, veio passar o dia com ele. Em
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alguns fins de semana, Vera Siqueira Furtado veio dar uma
folga às Irmãs. Vera é parente longe de Dom Antonio. Foi
aluna dele no Colégio Assunção. É de uma das turmas que ele
paraninfou, dando às afilhadas, impresso, o Discurso de
Formatura: "À luz de um punhado de estrelas··. em que o
Paraninfo evoca todas as figuras femininas célebres em todos
os ramos de atividade e saber humanos: política, pesquisa,
literatura, música, arte , enfermagem , ciência, medicina,
santidade .. .
E como não podia deixar de ser, terminou com Nossa
Senhora, cujo amor transbordante não lhe cabia no coração e
urgia comunicá-lo em expressões afetuosas.

*

*

*

XIV - "APRENDEI DE MIM QUE SOU MANSO
E HUMILDE DE CORAÇÃO" (Mt 11, 29)

Ao conhecer Dom Antonio Maria e convivendo com
ele, a gente se perguntava: o que era mais de admirar? A sua
bondade e paciência? A sua doçura e mansidão? A sua piedade? A sua pobreza e desapego? A sua imensa caridade? A
incondicional aceitação da Vontade de Deus?
E, de repente, naquele caderno que tem as anotações do
retiro de 1937 e que não se sabe como escapou do fogo.
descobrem-se umas anotações de outubro de 1937, com o
título: "Probação da Humildade".
E então se revela a "raiz" dessa virtude tão sólida, que
floriu em todos os setores e se manteve inalterável. apesar de
uma "atrofia cerebral "! Dom Antonio aprendeu de Jesus a ser
"manso e humilde de coração". E ninguém. nem mesmo alguns
padres que algumas vezes tentaram ridicularizar esta mansidão,
poderão negá-lo.
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Leiamos os vinte itens, como ele os escreveu:
l - Humildade - virtude-fundamento. As outras
constroem e por isso Deus é nelas mais ativo. A humildade me
faz descer, descer, renunciar, abnegar: lidar com coisas tão
baixas, vis e desprezíveis que Nosso Senhor não se pode
abaixar até elas. É a mim que Ele confia esse trabalho penoso e
envergonhador.
Os fundamentos abertos e profundos como que atraem
os materiais de construção. Os sulcos cavados reclamam as
sementes. Assim a humildade atrai todas as demais virtudes
que edificam e que crescem até a floração perfeita.
2 - A violência do orgulho. Tinham-na os mesmos
Apóstolos, testemunhas do imenso aniquilamento do DeusHomem, formados ao carinho de seu Coração manso e humilde ___ E eu não serei orgulhoso?
As conseqüências: eles perdiam o espírito de Jesus e se
tomavam indiferentes à companhia de Jesus ... Não é verdade
que cada movimento consentido de soberba, orgulho e
presunção me afastam do amor de Nosso Senhor? O reino é
para mim a delícia de habitar, coração em chama. no Peito de
Jesus_ Aí não entrarei enquanto não for criança pequenina.
3 - A humildade, princípio de consolações. Jesus
abraça a criança. Queixo-me de falta de consolações. A causa é
a minha soberba Eu sinto vivissimamente dentro da alma que
Jesus, por inexplicável misericórdia, me quer unido de maneira
íntima e peculiar ao seu Coração, dando-me agora a suspeitar
as delícias que me reserva Mas ... se eu for humilde até o mais

extremo grau.
O amor que eu quero ter a Jesus não pode ser com o

meu coração. É preciso primeiro que abnegue totalmente este
reduto teimoso onde minha personalidade se refugia
inexpugnavelmente - é preciso que o Coração de Jesus esteja
no lugar do meu - triturado e desaparecido de humilhações,
para que eu possa amar a Nosso Senhor como Ele me pede e
como eu anelo com todas as veras.
Humildade, princípio de êxito. Corno já tenho experi-
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mentado que o orgulho gera nos outros uma resistência inconsciente ao que eu quereria obter ... A humildade é o contrário. Preciso que todos, absolutamente todos, se possam dirigir a mim, na absoluta certeza de que jamais eu os hei de pôr
em ridículo e no embaraço ... Que confusão um olhar no meu
passado ...
4 - Humildade ou orgulho. - Eis para mim uma
questão de vida ou morte. Vida é ser. Ser é existir na realidade
que copia uma divina imitabilidade. Portanto, tudo quanto está
fora de Deus e dos divinos mandamentos é não ser, é morte. Tal
o orgulho. E que louco sou que procuro o não ser, aquilo que
por não existir não pode ter nenhuma razão de bem ...
A desordem do orgulho tudo esteriliza. É conseqüência
necessária. O ser - a humildade - vivifica e realiza. O não
ser - o orgulho - mata e aniquila. E por que recompensaria
Deus o que não é feito para Ele?
5 - Perigos da vã complacência e absurdos a que ela
arrasta. Cuidado escrupuloso com a língua. Como é fácil criticar e destruir! Como acredito facilmente na minha competência para resolver problemas e proferir juízos tão definitivos!
6 - Perigos da vanglória. "Tanto a desejam os homens que até a morte aceitam se está junta à glória." (Pascal)
Tenho o direito de estar na minha posição, mas não me devo
preocupar com isso. E uma falta dos outros, quando não viesse
a redundar em menoscabo da lei de Deus, eu a deveria julgar
inexistente, sem pensar na minha posição e excelência. A que
loucuras me levaria a vã glória! Que necessidade de equihbrio
dá a santa humildade!
7 - Orgulho inconsciente. As virtudes, em certa maneira, podem ser simplesmente produto do meio. Até a humildade poderia provir da verificação que faço da estima dessa
virtude ... Ora, sempre vivi em meio tão vivamente piedoso ...
8 - Humildade, condição de virtude. O orgulho age
para si e conta somente consigo. Erros péssimos, injustiça e
desordem, loucura e negação de toda a virtude. A humildade,
ao contrário, tudo faz para Deus - único Ser que tem razão de
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fim total e perfeito, e tudo espera de Deus - de Quem só pode
provir a necessária eficiência já na ordem natural, quanto mais
na ordem sobrenatural.
9 - É condição necessária. Minha luta entre Deus e
meu orgulho! Que vergonha, para mim, admitir essa luta!
Procurar a glória de Deus, ou a minha vã glória! Deus - meu
Ideal, ou eu - meu ídolo! A humildade me dá a pureza de
intenção - fazer tudo só para Deus, e a confiança - tudo
esperar Dele!
10 - A humildade, guarda das vinudes. "Quem procura ter virtudes, sem humildade, é como se levasse poeira no
meio do vento." (São Jerônimo) "Como evitar todos os imensos
perigos do mundo? Pela humildade." Conquista do espírito de
humildade. Fm tudo, ter como fim, envilecer-me. abaixar-me,
ocultar-me. Viver a atmosfera da humildade., como antes a do
orgulho.
11 - A humildade rechaça a ilusão. É o seguro critério de julgar as virtudes. Estas o serão na verdade, se acompanhadas pela humildade. - Só Deus sabe quanto sou miserável : meu passado, minhas resistências à ação de Deus, as
graças desaprovei tadas ...
O progresso da tibieza, causado pelo orgulho: se agora
a humildade em mim fosse viva e operante, ela me mostraria
como devo escolher entre a resolução de aniquilar-me pela
humildade e a certeza de resistir à graça de Nosso Senhor ...
Minha alma, vamos, escolha depressa ...
Nossa Senhora foi Mãe de Deus: eu quero participar,
no meu sacerdócio, dessa Maternidade. Só o alcançarei pela
hwnildade. Escravo de Maria, como Ela o foi de Deus. Escravo
e filho.
12 - Assim como o orgulho falseia a consciência. a
humildade a mantém reta e decidida. Só a humildade consegue
e conserva a santidade.
13 - A paz. recompensa da humildade. Porque a
humildade me fará plenamente submisso a Deus, doce para o
próximo, resignado comigo mesmo em minhas pobres misérias.
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E assim, que me poderia perturbar? Para caminhar para Deus é
preciso que eu tenha pureza, mas é necessário também que eu
goze de paz e tranqüilidade. A humildade me abre o Coração
de Jesus ... Que repouso neste Coração!
Há grandes humilhações que trazem imensa paz.
Buscar sempre o último lugar e a vontade dos outros.
Assim terei paz. E serei humilde.
14 - Fervor, fruto tki humildade. Ele é a intensidade
da vida da alma. É condicionado pela maior ou menor
abundância de graças. Estas, Deus as dá livremente. Mas a
alma humilde atrai as vistas de Deus, pela sua fisionomia feita
de respeito, de submissão e de amor. Tão contínuas serão as
graças, como perseverante a atitude de humildade, e tão poderosas quão humildes as instâncias de oração. A medida da
ascensão nas virtudes é a de abaixamento pela humildade.
15 - Fecundidade, fruto do fervor. Deus não pode escolher instrumentos que Lhe roubem a glória. Razão da infecundidade de tantos esforços ... Além disso, o orgulho não
pede conselho e erra. A humildade consulta e acerta. Quando
vir Deus que eu não Lhe roubo já a glória , talvez Ele
transborde em meus pobres esforços uma nunca sonhada fecundidade ...
16 - O nada do ser em mim - razão de humildade.
Esta se me imporia só pelo raciocínio, ainda que não tivesse
outros argumentos. Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena:
"Eu sou o que é; tu és a que não existes". Nada posso, ainda no
santuário de minha determinação livre. Só a eleição do mal me
pertence .. .
17 - Meu nada na ordem sobrenatural. Nem uma
palavra eu posso dizer, nem um suspiro meritório, sem Deus.
"O olho mais perfeito nada vê sem a luz. O homem mais
perfeito nada pode fazer de bom sem a graça. ·• (Santo
Agostinho) Quando eu quero é Deus quem quer comigo e mais
ainda do que eu. Nem só para começar e ir só até onde a graça
me impulsiona e não além , mas para continuar, eu tenho
necessidade da graça concomitante. Deus tem o dever de exigir
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de mim a humildade, porque Ele tem a obrigação de manter a
ordem absoluta das coisas.
18 - Necessidade de graças especiais. Estas me são
necessárias para me manter in accepra justitia. Não só para
crescer, elevar-se, mas só manter-se. Assim: para perseverar
tempo considerável, é preciso uma graça especial. Idem,
quando há grave perigo. A brevidade da vida é muitas vezes
uma graça A escolha do momento da morte o é sempre. Minha
esperança é a misericórdia infinita de Deus, que é correlativo
da humildade . Oração instante e humilde para que a
misericórdia me salve!
19 - Meus defeitos. Minha liberdade é tão frágil e tão
erradia! Minhas más inclinações ... se não houvesse Deus e
inferno, que fariam de mim minhas tendências de ignomínia?
Ai! eu posso chegar até lá . .. O mundo e o demônio, as circunstâncias de minha vida ... Mas, por que, como, o orgulho?
20 - Deus tem entretanto caminhos de imensa misericórdia. Não há uma só alma que não possa obter pela oração
quanto lhe falta e nenhuma há que em momento algum não
possa rezar. O que não posso ainda hoje, pode-lo-ei amanhã, se
usar bem as graças menores que àquilo me preparam. Graças
que não nos são devidas rigorosamente, ser-me-ão, todavia,
dadas infalivelmente. No juízo final, confessaremos todos que
Deus foi imensamente bom para todos nós. Estamos no regime
da misericórdia, e pois, no regime de humildade.
As conclusões do Retiro de 1937 parecem ser um bom
fecho para esses pensamentos sobre a humildade:
"Impressão de minha absoluta miséria e necessidade de
união a Nosso Senhor. Esforçar-me-ei para conseguir o mais
que possa, a união com Deus, só o que me pode fazer vencer a
mim mesmo e praticar as virtudes. Jesus me dará tudo o de que
necessito para a mais alta santificação neste meu estado
particular. Entregar-me sem reserva alguma. Confiança sempre:
'O trono da misericórdia de Deus é a nossa miséria'.
"Quanto mais me renunciar. tanto mais aproveitarei e
tanto mais gozarei de Jesus dentro de mim.
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''Rezei minha 'fórmula de oblação' com o mais intenso
e profundo agradecimento a Nosso Senhor pelas inumeráveis
graças destes dias, e com o absoluto desejo de me formar, tendo
verificado a minha nudez espiritual. Mas as graças e
consolações deste retiro, imensas em certos dias, me são
penhor de tantas mais ...
"De minha parte, a resolução é a de absoluta fidelidade
ao ponto de virilizar meus afetos, a fim de mais perfeitamente
morrer para mim no amor aos filhos - por Deus".

*

*

*

Ignora-se qual seja a "fórmula de oblação" de que
falam as conclusões do Retiro. Junto, porém, com as anotações,
estava um Ato de Consagração assinado por ele.
Transcrevemo-lo aqui, porque mesmo que não seja a
"fórmula" citada, retrata muito fielmente a vida-melodia de
Dom Antonio. o suave Bispo de Maria.
ATO DE CONSAGRAÇÃO
In nomine Patris, et Filii. et Spiritus Sancti. Amen.
Jesus, Supremo Sacerdote, meu Salvador, minha glória
e meu amor, "Pão vivo descido do céu" a minhas mãos, para
Vos repousardes em mim e para que me façais viver de Vós, eu
Vos adoro, prostrado em vossa presença, e uno minhas
humildes homenagens aos louvores que Vos oferece Maria
Santíssima, Vossa Mãe Imaculada, os Anjos e todos os bemaventurados habitantes da cidade celeste.
Render Vos solenes ações de graças por todos os benefícios que devo à vossa infinita misericórdia desde o dia de
meu Batismo, e especialmente pelo benefício de minha Primeira Comunhão, de minha Confirmação e, sobretudo. de meu
Sacerdócio. Com efusão Vos agradeço por terdes usado comigo
da providência tão cheia de terna solicitude que Vos leva a
tratar vossos padres "não como a servos, senão como a
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amigos". Ai de mim! que a tantos favores imerecidos o brado
de minha consciência opõe minhas ingratidões e infidelidades
sem número. Vós me havíeis escolhido, preferido a tantos
outros, cumulado de dons, e eu me quedava insensível!
Todavia, minhas misérias não conseguiram cansar vossa misericórdia, e eis que ora me apresento a vossos pés, para de Vós
receber esta graça singular. Ecce ego, quia vocas!i me!
De que auxílios, Senhor, não haverei mister, de hoje
em diante, para corresponder à minha santa vocação, para Vos
ofertar todo o meu ser, como hóstia de adoração, de louvor de
ação de graças, de expiação e de amor; de tal sorte que já não
seja eu que viva, mas Vós somente, em mim! Sede a luz e a
força de minha alma; sua esperança, sua consolação. sua
"alegria super abundante ainda entre as provações". Sim. dai
sem medida a vosso pobre servo pois que vossa bondade o
chama a seguir- Vos na perfeição dos vossos caminhos, a
devotar-se e se imolar- em Vós, convosco e por Vós - em
favor das almas dos vossos filhos. Concedei-lhe possa dizer
como o vosso grande Apóstolo: Libentissime imperuiar et super
impendar ipse pro animabus.
Conhecer-Vos, Jesus, nos mais íntimos segredos do
vosso Coração Sagrado, "amar-Vos mais do que os outros",
servir-Vos com todas as delicadezas dos vossos conselhos
evangélicos, estimar a santa Pobreza com ardor maior do que o
dos mundanos no encalço dos bens da terra. guardar com cioso
cuidado o tesouro da Castidade sacerdotal, praticar com amor a
Obediência, aprender de Vós a ser manso e humilde de
coração, tornar-me santo, custe o que custar, a fim de poder
santificar as almas; nelas engendrar-Vos, fazer que nelas vi vais
e cresçais "até a plenitude do homem perfeito"; formá-las,
enfim, no humilde apostolado do bom exemplo e dos piedosos
conselhos - tal a vocação que deverá fazer de mim, malgrado
a minha indignidade, um padre verdadeiramente animado e
penetrado de vosso Divino Espírito.
Pai. Santo. Deus Criador, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra, eu me consagro à vossa glória. para
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trabalhar, na exígua medida de minhas forças, na edificação do
Corpo Místico de vosso Filho.
Verbo encarnado. Deus Redentor e Salvador, que
continuais a fazer consistir vossas delícias em habitar entre os
filhos dos homens e a imolar-Vos em favor deles, eu me sacrifico inteiramente a vosso serviço, anelando e querendo deixarVos viver e operar tão totalmente em mim que, à semelhança
do carvão de todo entregue à ação do fogo, eu possa incorporar
a mim vossa inocência, vossa humildade, vossa mansidão,
vosso espírito de religião. de penitência, de absorvente
caridade, e tornar-me assim outro Jesus, salvador de almas,
pela virtude de vossa Cruz e de vossos Sacramentos.
Espírito de Deus, autor e consumador de toda a santidade, que "encheis os corações dos vossos fiéis com o fogo
sagrado de vosso amor", eu me consagro a Vós, e me abandono
sem reserva à efusão de vossa graça, a fim de que, participante
de vossa divina sabedoria e da alegria das vossas consolações,
possa comunicar às almas os inefáveis dons da piedade
perfeita.
Santíssima Trindade, pela intercessão de Maria Imaculada e de São Francisco de Sales, nosso Pai, nosso doutor e
modelo, muito humildemente Vos suplico Vos digneis aceitar as
promessas que acabo de fazer e que assino a vossos pés, por
testemunho da eterna doação de mim mesmo à vossa Majestade
adorável.
Ass: Padre Antonio Alves de Siqueira

*

*

*

XV - "MEU PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO
MEU ESPÍRITO" (Lc 23, 46)
Talvez entendamos um pouquinho a fidelidade de Dom
Antonio Maria, o homem do SIM a Deus, lendo indiscretamente
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umas anotações do diário de viagem de 1948:
"3 de agosto - Santa Maria Maior. Evoco o milagre
gentil da neve: os dois esposos sem filhos queriam fazer Nossa
Senhora herdeira universal. Ela significou em sonho a sua
aceitação e o sinal, a neve (no calor de agosto ... ) no lugar da
igreja. Foi aqui. E me ajoelhei a pedir-Vos, ó Mãe, que me
significásseis como poderei eu ser o vosso herdeiro, da neve de
vossa Imaculada Conceição, do vosso Coração ... Espero a
resposta."
"9 de agosto - Na pequenina igreja de Santo Eusébio,
no formoso altar da Addolorata, foi que recebi. em todo o
complemento, a resposta de Maria ao meu pedido, no seu altar,
na Basílica do Esquilino.
"É aqui que Ela tem falado aquelas palavras de revelação que o Padre Rotondi me pôs, confidencialmente, nas mãos,
no Colégio Brasileiro, ignorando, decerto, que estava me
entregando a resposta de Nossa Senhora: Vossos filhos
prediletos, os padres, ó Maria, Vós os quereis santos, desapegados, sobrenaturais. Deles pedis três coisas - a oração, de
lábios, de coração, de vida. A penitência que os defenda do
sensualismo que vai dessorando os cristãos! E, sobretudo, o
abandono de quem confia na sua Mãe! Para herdar o Vosso
Coração, assimilar a riqueza destas duas virtudes - pureza e
mansidão. De sorte que o nosso coração seja filho de vossa
Imaculada Conceição e se revista sempre daquela mansidão
meiga de vosso amor de Mãe ...
"Minha Mãe! eu Vos dizia só aquela palavra, tão curta,
tão bonita para vos dizer, aceitando, agradecendo, compreendendo, prometendo, jurando: sim! sim! sim!
"E os sinos começaram a soar, contraponto celeste ao
hino do meu coração. Foram calando, menos aquele bordão
sonoro que escandia sozinho, as badaladas que afirmavam, que
prometiam. que juravam, com as minhas palavras daquela hora
inesquecível: sim! sim! sim!"
Percebe-se que a vida de Dom Antonio Maria realizou
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cada dia, cada momento, o que ele escreveu no Lh·ro de Maria
(pág. 187):
"Duas dimensões em Jesus Crucificado.
"Uma linha de céu, que sobe do chão, atravessa o
corpo triturado, incide no coração exangue, atinge a cabeça
diademada de espinhos, para voar alto, em direção ao Pai.
"E uma linha da terra, partindo do Coração alanceado,
abrindo os braços e estendendo as mãos na direção de um
horizonte largo como a incontável multidão dos homens, para
abraçar a todos os corações. E a intersecção das duas linhas
forma uma Cruz.
"São as duas linhas de nossa vida."
Dessas duas linhas (Deus e os irmãos), das quais nunca
se apartou um momento sequer, brotaram as "Bem-aventuranças" (Livro de Maria, pág. 200) que, por certo, em pinceladas de céu, reproduzem o homem que tão ardentemente quis
"habitar coração em chamas, no Peito de Jesus":
"Bem-aventurados os que crêem a Deus e a Maria,
porque serão libertados das opressões dos homens.
"Bem-aventurados os que esperam e confiam, porque
seu roteiro conhecerá os caminhos do céu.
"Bem-aventurados os que amam, porque as alegrias
eternas se anteciparão em seus corações.
"Bem-aventurados os que sofrem, porque têm sua rota
assegurada para a Felicidade.
"Bem-aventurados os castos, porque luzirão com os
brilhos e júbilos da Imaculada Conceição.
"Bem-aventurados os que apostolizam o Senhor como
servos de Maria, porque a mão da Virgem lhes escreverá os
nomes no Coração de Deus ... "

*

*

*

As forças foram decaindo sempre. Perdeu totalmente a
coordenação dos membros inferiores. Sentia imenso cansaço,
mal-estar, dor de cabeça.
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O último ano se alternou em infecções e pequenas
melhoras com antibióticos, que lhe tiravam as forças e o
apetite.
Por falta de movimentos suficientes, teve tosses
violentas.
Recebeu a Unção dos Enfermos no dia posterior à cirurgia, 9 de novembro de 1989; outra vez, no dia 6 de junho de
1992, quando teve um sério descontrole de pressão arterial, e
na noite de 14 de abril de 1993, quando teve a piora final.
A última alegria consoladora foi a 20 de julho de 1992,
na comemoração dos 45 anos de Episcopado. Dom Luiz
Gonzaga Bergonzini , atual Bispo de Guarulhos, o vigário da
Paróquia de ltapegica (bairro do Hospital Stella Maris) e o
capelão, Padre Berardo Graz, concelebraram no quarto dele.
Dom Luiz fez uma belíssima homilia sobre o Bispo, o <;homem
doado".
No término, com lágrimas nos olhos, Dom Antonio
disse à irmã: "Que cerimônia linda, filha . Quem teve essa
idéia? Deus lhes pague!"
A Dom Luiz fique esse agradecimento afetuoso.
No dia 14 de abril de 1993, teve uma piora violenta.
O médico cogitou de removê-lo para a UTI, mas depois
mudou de opinião. Colocou o intracart para soro e antibióticos,
e sonda para oxigênio; a noite foi agitadíssima, a tosse violenta.
A pneumonia quase o sufocava. Já não conseguia falar. Tentava
comunicar-se apertando a mão de quem lhe falava, se a
resposta fosse positiva.
Fizeram periodicamente a aspiração da secreção pulmonar para aliviá-lo das sufocações.
No dia 16, abriram-se novamente as escaras. Foi colocada uma sonda nasogástrica para alimentação.
Os dias se arrastavam nessa agonia dolorosa.
Magríssimo, sem forças, lembrava um crucificado.
Vez por outra. abria os olhos límpidos, profundos, que
já não viam as coisas da terra e os fixava intensamente no alto.
No dia 20, à uma da madrugada, o enfermeiro da noite,
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vendo-o tão tranqüilo, aproximou-se para lhe fazer uma
inalação, visto corno quando acordado não a aceitava bem. Viuo muito branco. Partira na "suavidade da Cruz dos braços de
Maria" para o encontro feliz da Eternidade.
Ficou-nos a saudade imensa, a edificação profunda ...
"Foi o Anjo que passou por nós. O maior coração. O
que amava a Deus com paixão manifesta . O que nos bemqueria numa caridade nunca desmentida. Foi nossa grande
riqueza. Inda não a tivemos maior.'' (Sacerdócio, graça social
- REB 216145)
Que ele reze por nós!

*

*

*

O jornal da Arquidiocese O São Paulo publicou um
artigo do Arcebispo de Uberaba, Dom Benedito de Ulhôa
Vieira, que se segue e talvez expresse sentimentos de alguns
ex-alunos:

MEU MESTRE PARTIU
Chegou a notícia da morte do Arcebispo emérito de
Campinas, na manhã do dia 20. Foi na madrugada que o anjo
da morte, sempre anjo de luz anunciou ao enfermo de tantos
anos, o fim dos dias terrenos . A luz, que não se acaba,
começava a iluminar a nova vida - a verdadeira - de Dom
Antonio Maria Alves de Siqueira.
Quem era ele? Nestes rincões triangulinos, não foi
muito conhecido apesar de ter aqui vindo duas vezes nestes
últimos quinze anos. Dom Antonio Maria foi o mais ilustre e
preparado professor do Seminário Central do Ipiranga. de 1931
a 1947.
Lecionava Lógica e Metafísica aos que começavam o
curso de Filosofia, Arte Sacra e Pedagogia, aos mais adiantados. Aulas lindas, suaves, profundas, gostosas.
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Quando o Cônego Antonio Castro .Mayer deixou as
aulas, o Cônego Antonio Siqueira assumiu a cadeira de Teologia Dogmática para felicidade geral do Seminário. Seu latim
era escorreito e correntio. Até quando dizia algo jocoso, dizia-o
em latim com discretíssimo sorriso no canto dos lábios. Sabia
ensinar. E era exemplo de vida. Ninguém nunca o viu agitado,
nervoso, exaltado, esmurrando a mesa. Equilíbrio totall
Quando, anos passados, nosso Dom Alexandre pregou
o retiro de numeroso clero paulistano, voando pelas alturas
teológicas de Santo Tomás, o cardeal Motta, ao encerrar os
cinco dias de espiritualidade, disse-nos que não sabia o que
mais admirar: se a altura e a sapiência do pregador ou se a
piedade de seu bispo auxiliar. O bispo auxiliar era, no início de
1953, Dom Antonio Maria.
De fato, Dom Antonio ensinava a rezar, rezando. Cabeça inclinada, mãos juntas no genuflexório, imóvel como uma
estátua do altar, despertava em quem o visse o desejo de subir,
alcandoradamente, ao coração de Deus.
Falava de Nossa Senhora, com o coração de João
Evangelista. E da Eucaristia, com o ardor de um Pedro Julião
Eymard. Deixou muitos livros de valor teológico, espiritual e
literário.
Foi grande formador do clero, não só de São Paulo,
mas das muitas dioceses que para lá enviaram seus seminaristas. Silencioso, recolhido, nunca tomou a dianteira nas decisões
da Casa, que dependiam de outros superiores. Mas, à noite,
durante o longo estudo do grande Seminário, formava-se fila de
alunos à porta de seu escritório. Para cada um, a palavra sábia,
o conselho prudente, a firmeza da orientação, a misericórdia do
perdão e a riqueza de sua bênção. Formava. Para que fôssemos
padres de verdade. Porque acendia amor ao sacerdócio.
Vimo-nos, pela última vez, há um ano, no Hospital
Stella Maris.
No relicário das lembranças, a sua figura se gravou em
mim: humilde e manso. Realizou com perfeição o lema de seu
pontificado: "In fide et lenitate" - na firmeza e na luz da fé;

84

na suavidade da mansidão, que só os homens de Deus são
capazes de irradiar.

*

*

*

XVI - PRELÚDIO DE RESSURREIÇÃO
"Todo aquele que vive e crê em Mim,
1tão morrerá jamais." (Jo 11, 26)

Os despojos de Dom Antonio Maria, revestidos dos paramentos sacerdotais, da mitra e do pálio, foram à Capela da
Comunidade das Irmãs Stella Maris, às 5:45h.
Junto ao esquife, uma estante com a Bíblia aberta nas
gravuras da Ressurreição e da Ascensão, envolta numa estola
branca bordada com símbolos da Coroação de Maria no Céu.
Às 6 horas, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini celebrou a
primeira Missa de corpo presente.
Às 7 horas, o vigário de ltapegica celebrou a segunda.
Às 8 horas, foi celebrada a terceira pelo Capelão do
Hospital, Padre Berardo Graz.
A quarta foi celebrada às 10 horas pelo Padre Eduardo
Moriarty, fundador das Mensageiras do Amor Divino, que
estavam presentes junto com a fundadora, Madre Felicy.
Às 13 horas, novamente o Bispo de Guarulhos, Dom
Luiz Gonzaga, e mais onze padres do Clero dessa Diocese
concelebraram antes que o féretro partisse para Campinas.
Chegando a Campinas, às l5:30h, o Arcebispo Dom
Gilberto Pereira Lopes concelebrou com o vigário da Catedral
e Monsenhor Pessoto.
No dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã, as Missas se sucederam ininterruptamente até às 10 horas. Era o
grande Amor da sua vida e do seu Sacerdócio, mergulhando-o
na Redenção de Jesus Cristo.

85

Às 10 horas, realizou-se a Concelebração de 78 padres
e 13 Bispos, que precedeu ao sepultamento. A Catedral de
Campinas foi pequena para a imensa multidão de fiéis. Dom
Gilberto fez uma belíssima homilia, relembrando muita coisa
escrita por Dom Antonio Maria.
O Coral da Sé, sempre tão amigo de Dom Antonio, se
ultrapassou na beleza dos cantos e na feliz escolha dos
mesmos.
Ao término, o emocionante "No céu, no céu, no céu,
com minha Mãe estarei" cantado pela multidão.
E quando o esquife se dirigia para a cripta da Catedral,
espontaneamente, a multidão irrompeu em calorosa e demorada
salva de palmas.
Partia o Bispo de Maria, o homem do sorriso e do SIM
e começava a "Eterna Sinfonia no Céu".
Ficava-nos o que ele mesmo escreveu no Livro de Ma ria (pág. 332) recordando Dante: " ... a Mãe abraçada será
integrante de nossa glória ... E na ebriedade de seu Amor, nós
seremos pétalas imarcessíveis, as margens da eterna primavera,
os flamantes rubis, para sempre felizes , na Comunhão dos
Santos, no Regaço de Maria, no Coração de Deus".
Assim seja!

*

*

*
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AÇÃO DE GRAÇAS
Senhor, quero, de coração, Te agradecer;
de Dom Antonio a vida linda, tão fecunda.
Toda a infinda beleza do seu ser,
seu amor sem par, pronto à doação profunda ...
Obrigada pelo coração aberto, sem barreiras,
a todos acolhendo conw irmãos.
Mesmo prisioneiro na cadeira,
irradiava Amor a Maria e mansidão.
Na tua Palavra buscou Sabedoria,
na fidelidade, a reta orientação.
Transbordava amor à Eucaristia.
Tua Vontade, amava com paixão!
Agradeço-Te, Senhor, o seu nwrtírio,
vivendo 'w Fé, na Esperança, a Tua Cruz!
Nos braços de Maria, findou o seu Rosário,
passando do desterro à Eterna luz!
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SCORTECCI
A/C Edinaldo da Silva Leite

BRASÃO EPISCOPAL

"A vida de Dom Siqueira, desde
quando o conheci, foi eloqüente
porque silenciosa. Habitualmente,
parece-me, preferia calar-se, ou se
falava, sua palavra era tão modesta e sincera que encantava.
Naqueles áureos tempos de Seminário Central, os Padres Professores vi v íamos todos em perfeita sintonia de doutrina, de sentimentos, de amizade fraterna. Dom
Siqueira era, naquele saudoso convívio, uma presença viva mas tranqüila, perspicaz mas humilde, sobrenatural mas compreensiva, sem
jamais suscitar divergências ou
contestações. Dava-nos a todos,
sempre, a impressão de apreciar
mais o íntimo das coisas e dos
assuntos do que a exposição dos
mesmos que, por vezes, podia
ser mesmo menos perfeita ou
menos esclarecida. Nesse contexto de transferência e de transparência e de paz ele realizava
plenamente aquilo que depois foi
o dístico de seu brasão: "In f ide
et len ita te".

DESCRIÇÃO HERALDICA:
Escudo em blau com cinco vieiras de ouro colocadas em
aspas. Chefe de golas com um Cordeiro passante, nimbado,
carregando um báculo, do qual pende uma mulcra, tudo em
ouro. Bordadura de prata, carregada com sete flores-de-tis de
blau.
TIMBRE- Cruz pastoral, trebolada de ouro.
PAOUI FE · Chapeu prelatícia, cordão e doze borlas, sendo
seis de cada lado, tudo em sinopla.
DISTICO · "In fide et lenitate", de sable sobre fitão de prata.
Nota: Em 1957, nomeado arcebispo, acrescentou 4 borlas de
cada lado.
DESCRIÇÃO SIMBÓLICA:
A bordadura de prata com as sete flores-de-tis, simboliza o
cândido manto da Virgem das sete dores, a grande devoção do
Seminário Central onde S. Excia. Revma. foi professor emérito por mais de uma década (1931-1947).
O manto emoldura e protege o Cordeiro nimbado, carregando o báculo pastoral, do qual pende a mulcra eucarística,
ambos símbolos da SSma. Eucaristia.
As cinco vieiras de ouro colocadas em aspa constituem as
armas heráldicas da Família Siqueira. O lema "In fide et lenitate" (na Fé e mansidão) retrata a personalidade e o programa de
suave apostolado do novo Bispo Auxiliar de São Paulo.

Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra
Arcebispo Emérito de Petrópolis
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