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Apresentação
No ano em que celebramos o 50º aniversário de fundação da
Província Cristo Rei e os 120 anos de morte de Pe. José Marchetti,
cofundador da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo Scalabrinianas, é com alegria que apresentamos este
pequeno livro que narra a síntese da vida do zeloso missionário, Pe.
José Marchetti, protagonista na história das Irmãs scalabrinianas.
Esta síntese de sua vida é fascinante, narrada em primeira pessoa,
que revela a personalidade marcante desse missionário ardoroso,
destemido, sereno e ágil que, contando somente com a confiança
na Divina Providência, via brotar em suas mãos a ação generosa
e pródiga de Deus. Esta narrativa revela a estatura monumental de
uma vida santa, construída no breve espaço de 27 anos. Em Pe. José
Marchetti vemos um missionário que viveu a oferta radical de si
mesmo, movido por uma incansável doação e ardente caridade, que
o fazia ver Cristo no migrante, no órfão, no doente, no desamparado.
A leitura deste opúsculo certamente nos levará a conhecer e admirar
o testemunho de vida deste missionário sem fronteiras, capaz de
renovar nossa opção por Cristo e nosso entusiasmo pela missão
scalabriniana.

Irmã Analita Candaten, mscs
Superiora Provincial - Província Cristo Rei
Porto Alegre, 1º de junho de 2016.

HOMENAGEM:
120 ANOS DE MORTE
do Servo de Deus Pe. José Marchetti:
14/12/1896 - 14/12/2016.
PROMULGAÇÃO do decreto das
virtudes heróicas de Pe. José Marchetti,
pelo Papa Francisco.
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Recém-nascido
recebi a bênção de meu tio, Padre
Jerônimo Marchetti.

I
Minha

história
1. Meu nascimento
Eu nasci no dia 03 de outubro de 1869, numa pequena comunidade chamada Lombrici di Camaiore, Itália. Contam os meus familiares
que às vésperas de partir para a Argentina um tio, o franciscano Padre
Jerônimo Marchetti, abençoou-me. Eu era recém-nascido. Ele pediu a
Deus que me fizesse um bom sacerdote missionário.
.

2. Minha família
A vida em Lombrici di Camaiore era pacata como eram os pequenos
vilarejos do interior. Foi neste ambiente de tranquilidade e pobreza que
eu nasci e vivi a infância. Eu era o segundo dos onze filhos de meus pais:
Angelo Marchetti e Carolina Ghilarducci Marchetti. Nossa família sempre foi profundamente religiosa e participante na vida da comunidade.
Desde a minha tenra idade, alimentei o desejo de ser missionário. Meus
pais, muito religiosos, não só me transmitiram a fé, mas a testemunharam com exemplos concretos. Minha vocação missionária amadurecia
na fé, no sofrimento.
Da família pobre e trabalhadora, herdei o gosto pelo trabalho, o entusiasmo para o estudo e uma fé ardente, inclinada à piedade. Desde menino, sentia grande alegria em passar boa parte do dia na igreja de nossa
comunidade. Aos sete anos comecei ajudar na missa, como coroinha.

Aprendi Latim e Italiano, sob a
orientação do cônego Nicolau
Santucci, que me abriu o caminho para o sacerdócio. Portanto,
desde criança, ia crescendo na
idade e também robustecendo
minha fé e confiança no Senhor.
As pessoas diziam que eu era
um menino admirável, de inteliFamília Marchetti.
gência precoce, de uma vontade
férrea e muitíssimo dedicado ao trabalho e ao estudo.
Comecei a trabalhar ainda criança, colaborando com meu pai no
moinho dos Mansi. O trabalho duro de moleiro no moinho aumentou
minha sensibilidade para com os pobres, fortaleceu meu caráter e a vontade de servir a Deus.

3. Minha vocação - desejo de ser missionário
3.1 No Seminário de Lucca
Eu sempre pedia aos pais que me concedessem o favor de poder
entrar no Seminário. Aos poucos, vendo o meu grande desejo, meu
pai aceitou minha ida ao Seminário, mas com grande sacrifício, pois
perdia a ajuda de seu segundo filho e era difícil enfrentar a despesa do
Seminário, embora fosse modesta.
As dificuldades econômicas foram superadas com a caridade do
patrão do Moinho em que meu pai trabalhava, o Marquês Giovanni
Mansi e do pároco de Capezzano, Pe. Eugênio Benedetti. Finalmente,
no dia 19 de dezembro de 1883, aos 14 anos, consegui permissão para
entrar no Seminário Diocesano, com a firme decisão de ser sacerdote.
Os superiores e quem vivia no Seminário eram bons demais para
comigo, pois falavam de mim melhor do que eu podia imaginar.
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Um sacerdote, que me acompanhou nos estudos por 8 anos,
confirmou minha firme decisão
e vontade e disse que, ao final do
1º ano de Seminário, fiz um retiro
espiritual com uma seriedade superior à minha idade.
Um seminarista, do nosso
Seminário, com idade inferior a
minha, a quem preparei para a
primeira Eucaristia, escreveu:
A José Marchetti foi dado o encargo de preparar a minha primeira eucaristia, junto com alguns dos
meus companheiros... À noite durante as horas de estudo, ele vinha
buscar-nos e nos levava a uma sala Casa onde Pe. José viveu seus primeiros anos.
silenciosa, onde ninguém pudesse
perturbar nosso estudo e ali entretinha-se conosco sobre o tema da Eucaristia. E como passava depressa esse tempo! Colocava-nos um perto do outro,
sentados num banco, fixávamos nossa atenção no semblante desse jovem,
escutando, ávidos, sua palavra doce, persuasiva e mesmo ardente. Falava
da Eucaristia, do amor de Deus, com ardor de um anjo. Ensinava-nos a rezar com o coração. Apresentava-nos os acontecimentos da Igreja, as perseguições que tinha suportado, as torturas dos mártires e o heroísmo dos missionários. Aliás, este era o argumento predileto dele, e não no-lo escondia.
(FRANCESCONI, 1972, p.9-10).
Durante o período de formação no Seminário, eu lia, diariamente,
um trecho do livro “Imitação de Cristo” ou dos Salmos, o que me influenciou profundamente.
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4. Ordenado sacerdote
4.1 Professor, Sacerdote e Pároco
Após
muito
estudo
e
preparação, no dia 3 de abril de
1892 fui ordenado sacerdote e
celebrei a primeira Missa solene,
na cidade de Capezzano, Itália.
Entre os convidados, achava-se
um velho missionário franciscano.
Durante a festa aquele veterano
das missões na América, polarizou
a atenção de todos com seus contos
missionários, mas especialmente
a mim, jovem sacerdote. Por fim,
embora entre as lágrimas dos meus
pais, não pude mais manter em segredo o meu grande desejo: desde
muito tempo, sentia-me chamado à mesma missão: ser missionário.
Como jovem sacerdote gostava de estudar. Completei, graças a
Deus, brilhantemente meus estudos. Meus superiores se diziam impressionados com a minha inteligência. Porém, minha cultura não foi
fruto de ambição, mas verdadeira preocupação que me amadureceu e
me tornou aberto aos problemas do meu tempo. Por isso, após minha
ordenação sacerdotal, o Bispo me nomeou professor de Matemática e
de Francês no Seminário Diocesano de Lucca, conferindo-me também
o cargo de Secretário dos Estudos do Seminário.
Assumi estas tarefas com muito amor e entusiasmo e bem depressa
consegui conquistar a adesão dos meus alunos. Como Secretário dos
Estudos devia também, muitas vezes, substituir professores e como ti12
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vesse profundo conhecimento das línguas grega e latina e pela cultura
das letras italianas, não me era difícil esta tarefa. Dava também aulas
particulares a quem se apresentasse para os exames públicos.
Procurei ser um professor preocupado e sensível aos clamores do
meu povo; manifestar a gentileza e o respeito, usar um método próprio para educar e instruir a juventude, pois não se aprende somente
pelos livros, mas principalmente pelo testemunho de vida, pelo amor
ao próprio dever e competência profissional.
Após completar os estudos de teologia moral, chegou finalmente
o momento de dedicar-me ao ministério da Palavra de Deus e da Confissão, embora continuasse a desenvolver, conscientemente, o dever
de lecionar.
Além de professor, fui pároco interino numa comunidade das montanhas, Compignano de Massarosa, onde ia muitas vezes a pé, e mesmo de noite, para levar o
conforto da fé àquela pobre gente. Sempre exercia um serviço de atendimento em comunidades
necessitadas. Dirigia-me
àqueles lugares distantes
para prestar assistência
religiosa. A dura realidade vivida por aquelas
comunidades era, muitas vezes, tema de reflexão com meus alunos.
Exercendo
a profissão de Professor.

Missionário sem fronteiras
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II
Metade de minha paróquia

parte para a América
Todo o tempo das minhas férias de verão do ano de 1894 transcorreu junto aos meus paroquianos, na pequena cidade de Compignano. Talvez ninguém teria tido a coragem de ir “sepultar-se na miséria”
daquele lugar. O próprio Bispo já sabia que aqueles casebres ficariam
logo desertos. Daquela pedra não podia sair pão; e àquele lugar tocou a
mesma sorte de outras centenas de aldeias ou pequenas cidades italianas, nos anos em que a fome se tornou o fantasma, especialmente dos
camponeses e moradores daquelas montanhas. Inteiras populações
abandonaram em massa uma terra tão improdutiva e uma sociedade
em desequilíbrio, cedendo assim, facilmente, aos convites lisonjeiros
dos agentes da emigração e jogavam a cartada do desespero: partir
para a América. “Migrar para não morrer de fome”.
No fim do mês de setembro, metade dos moradores de Compignano
estavam em viagem rumo a Gênova. Eu quis acompanhá-los para ficar
com eles até o momento em que
estariam se afastando da Pátria,
na esperança de vê-los, ao menos
de alguma maneira, colocados um
pouco melhor no navio.
Sabia muito bem que tipo de
sorte era destinada a esses emigrantes humildes e sem guia:
seriam extorquidos até a última
gota de sangue pelos agentes e subagentes da Emigração, cobradores dos portos, gerentes de hotéis
e pelos agentes de Câmbio.

1. João Batista Scalabrini Apóstolo dos Emigrantes

Antes ainda de ser ordenado sacerdote, no dia 25 de abril de 1892
na Igreja dos Servitas, em Lucca, ouvi falar de um Bispo muito dinâmico, que vinha sendo definido como o Apóstolo dos Emigrantes e
que andava percorrendo as principais cidades da Itália, denunciando
a exploração sofrida por centenas de milhares de Emigrantes, sem
nenhuma proteção social nem religiosa, como filhos relegados da pátria; invocava a cessação das estéreis
hostilidades que se vinham acentuando entre a Itália e a Santa Sé; a
superação das miseráveis barreiras
surgidas do ódio e da ira, a fim de
que todos os italianos, sem distinção
de classe ou de partido, se dessem as
mãos, nessa obra de amor e de redenção, que ele havia iniciado há 5 anos
para a assistência religiosa, social e
econômica dos “fracos”, obrigados a
emigrar, em busca de sobrevivência.
João Batista Scalabrini.

2. Viagem ao porto de Gênova
No dia em que viajei de trem à Gênova, juntamente com dois terços
de meus paroquianos que migravam para o Brasil, pelas condições já
citadas, refletia e meditava sobre as palavras que tinha ouvido de Dom
João Batista Scalabrini, Bispo de Piacenza, fundador dos Missionários
para os emigrantes, da Sociedade São Rafael e dos comitês de
assistência à emigração: havia falado, naquela Conferência de Lucca,
do Comitê instituído no porto de Gênova, com o objetivo de proteger
e amparar os que partiam.
Missionário sem fronteiras
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O trem mal chegara ao porto de Gênova e eis que os mercadores já
tinham farejado a presa e se apinhavam à porta do trem para jogar-se
sobre os que haviam acabado de chegar. Mas ao olhar-nos, viram que
primeiro apareceu um padre e logo atrás os paroquianos, como que
agarrados à batina do amigo. Estavam decididos a não fazer um passo
sem a sua orientação.

3. A espera no Porto
Meus paroquianos e eu olhamos ao redor à procura do padre
Maldotti, missionário scalabriniano que atuava no porto de Gênova. O
missionário, porém, não foi visto ali. Estava, na verdade, arrancando
outro grupo de emigrantes das garras dos “abutres”.
Já era noite e se aproximava o momento de maior perigo. Os
funcionários daquelas desqualificadas pensões apertavam o cerco
às pequenas famílias assustadas. Eu tomei uma decisão. Fui logo ao
Capitão Gavotti e obtive dele a colocação de minha pobre gente a bordo
do “Pará”, embora não tivesse ainda conseguido nenhuma passagem.
Dentro do navio pelo menos estavam seguros e assim eu consegui ir à
procura do padre Maldotti.
Porto de Gênova.
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Na manhã seguinte, às 6 horas, os emigrantes de Compignano
já estavam todos apoiados no parapeito do “Pará”, saudando com
entusiamo os dois sacerdotes: eu, Pe. José e finalmente o colega Pe.
Maldotti que encontrei no Porto.
Agora sim podem descer do navio com o escasso dinheiro de que
dispunham e passar ilesos em meio à balbúrdia do porto e às emboscadas
dos agentes de viagem.
À testa do grupo estavam então Pe. Maldotti e eu. E todo grupo de
emigrantes, assim como nós padres, dirigimo-nos ao oratório de São
João, um modesto abrigo, aberto por Pe. Maldotti. Eu reuni os chefes
de família e fui retirar as passagens. Na volta, já perto de meio-dia, tudo
estava pronto para a partida. Reunimo-nos todos novamente, e desta
vez nos dirigimos à Igreja de São João. Eu celebrei a última missa para
meus paroquianos. Depois, com Pe. Maldotti, os acompanhamos ao
navio e ali ajudamos a cada um tomar o seu lugar.
É a hora da partida! Eu mantive o olhar fixo no semblante choroso
dos montanheses, meus conterrâneos, enquanto seus lábios se moviam
numa contínua prece.
O Capitão acompanha a tudo. Parecia adivinhar o que estava se
passando por trás de meu olhar amargurado. Toma amigavelmente
minha mão e diz:
- Aposto que o senhor iria de boa vontade à América.
Nada lhe respondi mas, olhando-me, compreendeu o desejo profundo
de meu coração.
Continuou o Capitão:
- Bem, não por esta vez, mas eu quero que meus navios tenham
sempre capelães de bordo e se o senhor se contenta, eis a cabine. Estaria
pronta, mesmo para esta noite.
Na minha mente ressoa o apelo apaixonante do Bispo Scalabrini,
quando pedia que sacerdotes caridosos e disponíveis se prestassem, ainda
que fosse por uma só vez, para acompanhar os emigrantes ao seu destino,
como inteligentes conselheiros, confortadores, o quanto possível, das
mil e uma misérias a bordo, consolando os doentes e os moribundos;
seriam depositários de importantes interesses, mensageiros fiéis de
Missionário sem fronteiras
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notícias desejadas entre aqueles que partem e os que permanecem em
solo pátrio. Logo consultei Pe. Maldotti e o capitão sobre a possibilidade
de acompanhá-los, mas não me foi possível, pois me faltava a licença do
Bispo e a permissão jurídica dos capelães de bordo.
Desta vez não pude, mas se não houver imprevistos, está decidido
que, dentro de 15 dias, na partida do navio Giulio Cesare, estarei pronto
para responder ao chamado.

4. A Partida - O último grito da Sirene
Ao último grito da sirene, o navio se distancia, e as mãos dos que
partem se agitam ansiosas, para o último adeus. A minha mão sacerdotal
traça amavelmente a última bênção, sobre aqueles pobrezinhos que
devem buscar o pão longe da pátria.
Aquele dia em que dois terços das pessoas de minha paróquia me
disseram adeus, foi um marco indelével na minha história pessoal, no
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mais profundo do meu ser. Tomei a decisão de ser missionário
de bordo, tal qual havia sugerido o discurso do grande Scalabrini,
incitando sacerdotes e homens de bem a dedicarem-se, a prestar
proteção aos pobres e infelizes emigrantes, na estação de trem, no
porto, na travessia, na chegada à terra de acolhida. Sem demora, decidi
inscrever-me na Pia Sociedade fundada por Dom Scalabrini em 1887,
e dentro de pouco tempo estava à bordo de um transatlântico, como
capelão, em viagem para o Brasil.
Na manhã seguinte, ao invés de voltar diretamente a Lucca, fui
a Piacenza, falar com o Bispo Scalabrini. Expressei a ele o desejo de
tornar-me já, missionário externo da Congregação de São Carlos, para
os emigrantes italianos, a fim de desenvolver a missão de Capelão de
Bordo, para a qual me senti chamado de forma inequívoca. O Bispo
ficou à minha escuta, auscultando, com aquele olhar penetrante, que
derruba os obstáculos que se intrapõem entre os corações dos homens
e, como resposta, me abraça fortemente.
Eu era ainda um jovem sacerdote de vinte e quatro anos, mas ele
entreviu e percebeu em mim um caráter reto e determinado, de quem
não volta atrás, depois de ter posto “a mão no arado”. De fato, após
haver-lhe revelado os sonhos missionários, que vinha acariciando
desde seminarista, renovo, no mesmo momento, o gesto de São
Francisco: faço voto de Pobreza, penhor de uma consagração definitiva
aos pobres e emigrantes. De agora em diante serei somente filho de
Deus, à semelhança daquele Bispo em cujas mãos pronunciei meu voto.
Uma semana depois, escrevi ao Bispo de Piacenza, Dom João Batista
Scalabrini: “A minha alegria é inexprimível, pois vejo as coisas realizaremse de uma maneira muito natural; o que me faz crer, deveras, que as missões
sejam minha vocação. Venho agora de Roma e, nesta circunstância, foi-me
dada a Bênção papal. Com isto, sinto-me encorajado! Muito teria gostado
de passar por Piacenza, a fim de receber sua bênção, escutar suas palavras.
Comunico-lhe que não estou livre até o domingo próximo. Rezarei a Santa
Missa na minha comunidade, depois estarei pronto”. (FRANCESCONI,
1971, p. 20-21).
Missionário sem fronteiras
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5. Agora, Capelão de Bordo
Era domingo, dia 14 de outubro de 1894, e no dia seguinte já estava a
bordo do transatlântico “Maranhão”, da linha Ítalo Brasileira que à noite
partiria.
Durante a travessia não me poupei, dediquei-me com zelo ao novo
tipo de apostolado. Preparei para a primeira comunhão cinquenta
emigrantes, entre jovens e adultos, preguei e confessei, fui pacificador nas
questões que, frequentemente, surgiam naquele aglomerado desumano,
regularizei matrimônios, transformei a viagem numa missão popular!
Chegando no Rio de Janeiro, especificamente na Ilha das Flores,
parei dois dias, vi com os meus próprios olhos as cenas que ouvira da voz
vibrante de Dom João Batista Scalabarini: a triste acolhida reservada
aos imigrantes nos albergues, espécies de barracões, nos quais os novos,
os recém-chegados, deviam ficar por um período mais ou menos longo,
até que viessem os fazendeiros contratá-los para as plantações de café.
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O que havia era: alimentação insuficiente, a madeira do assoalho como
leito, o tormento dos insetos e os incômodos da promiscuidade, própria
dos dormitórios coletivos.
Minha reação: não perder tempo, tomar logo a providência que se faz
necessária no momento, isto é, prover o remédio indicado para o caso.
Enfim, fazer algo, pois não pode ficar assim. Já assimilei a mentalidade
característica do Fundador, João Batista Scalabrini: “Nós trabalhamos e
Deus realizará”. Fui imediatamente ao Cônsul Geral da Itália e coloquei
a ele meu plano, ou seja, três fundações: uma na ilha das Flores, Rio de
Janeiro, outra em Santos, Estado de São Paulo e uma terceira em São
Paulo, capital do Estado. Os três pontos estratégicos da IMIGRAÇÃO
teriam um local definido e seriam chamados CASA DO IMIGRANTE,
conforme idéia do Pe. Maldotti. Eu necessito de um missionário que
afaste e boicote os maus fazendeiros que, por sua conduta tirânica e
exploradora, não são dignos de contratar colonos.
O Cônsul prometeu interessar-se, junto ao governo italiano e dar todo
o apoio e ajuda possível. Entregou-me uma carta dirigida a Dom Scalabrini,
a fim de pedir ao Bispo os sacerdotes que seriam necessários para a obra.
Ao voltar à Itália entreguei ao Bispo Scalabrini a carta do Cônsul.

os.

Barracões, alojamentos temporários.
Missionário sem fronteiras
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III

Sonhos e Realidade
1. O Orfanato Cristóvão Colombo
Voltei ao Brasil, numa segunda viagem, como capelão de bordo,
chegando novamente em terras brasileiras em dezembro de 1894.
Durante a viagem, morreu uma jovem esposa, deixando uma criança
de poucos meses. Seu corpo foi atirado ao mar, como sempre acontecia
com os que morriam durante a travessia. O marido, desesperado,
ameaçava jogar-se ao mar com a criança. Para tranquilizá-lo, prometi
para este pai que eu cuidaria da criança. Naquele lance de amor,
decidi sua vida e sua sorte.
Tornei-me para sempre o
missionário dos emigrantes
e o pai de seus órfãos.
Assim, desembarcando
no Rio de Janeiro, com o bebê
nos braços, fui batendo de
porta em porta, até conseguir
deixar o orfãozinho junto
a um porteiro de uma casa
religiosa, abrigo provisório,
a quem prometi: “Voltarei
para buscá-lo”. Desde aquele
momento, a idéia de fundar
em São Paulo um orfanato
para os filhos de italianos
dominou-me a mente e o
coração.

“ O Senhor é minha força e meu escudo, nele confio.
Meu coração exulta”. Sl 28,7
DEO GRATIAS!

Chegando em São Paulo, celebrei a Missa na Igreja de São Gonçalo
e, após a Missa, expus meus propósitos e meus planos a um jesuíta, Pe.
André Bigioni, sobre a idéia do orfanato. Nós dois estávamos conversando,
quando no limiar da porta da Igreja apareceu um rico benfeitor, o Conde
José Vicente de Azevedo. O jesuíta apresentou-me ao Conde e pediu-lhe
um conselho para a escolha do local. O Conde, ele mesmo, possuía um
lindo terreno para a obra e numa ideal posição geográfica, em São Paulo.
No dia seguinte, no trenzinho que leva ao cume da histórica colina do
Alto Ipiranga, o benfeitor viu achegar-se, afetuosamente a mim, muitos
imigrantes vindos de Lucca, Itália. Logo ficaram sabendo de minha
chegada porque me conheciam e sabiam quanto os amava. Uma vez
Missionário sem fronteiras
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chegados no alto do Ipiranga, o Conde Azevedo mostra-me um terreno
de 1.408 metros quadrados, circundado de muito verde e de muita paz.
Um local para sonhar! Porém com que dinheiro, se para conseguir a
passagem no bonde tive que apelar pela caridade?
- Agrada-lhe padre? É seu.
A providência foi tão pródiga, no momento, que nem me permitiu
saber sequer o pensamento sobre o dinheiro. O terreno era propriedade
do Conde e repetia-me:
- É seu.
Parecia-me estar sonhando. E continuou:
-Também aquela capela que o senhor vê ali, é sua. Por sinal, dedicada a
seu patrono, São José. E para começar o orfanato, estão a sua disposição
50.000 tijolos.
O próprio Conde se encarrega de apresentar-me como missionário
a D. Joaquim Arcoverde, que concedeu logo a necessária autorização,
embora não fosse ele o homem das concessões fáceis. Pensava comigo
mesmo: quem é esse humilde servo, jovem sacerdote, a quem todas as
portas se abrem à sua passagem?
Esta minha segunda viagem seria também a última como capelão
de bordo, pois sentia que a providência me chamava a tornar-me
um “missionário interno” da Congregação Scalabriniana, com o
compromisso de fundar uma instituição de caridade para os órfãos,
filhos de imigrantes, em São Paulo.
O trabalho de construção do orfanato foi iniciado em 15 de fevereiro
de 1895, em ritmo acelerado. No prazo de dez meses, aos 8 de dezembro
do mesmo ano, o novo orfanato, denominado Cristóvão Colombo, abriu
suas portas aos primeiros 80 órfãos, passando a funcionar com duas
seções, a masculina e a feminina.
A construção de toda a obra contou com a providência de Deus e
também com a colaboração de muitas pessoas. Organizei, inclusive,
um comitê plurinacional, constituído de senhoras italianas, brasileiras,
alemãs, portuguesas e espanholas, encarregado de concluir o prédio
destinado a abrigar meninas órfãs.
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Orfanato Cristóvão Colombo - Ipiranga/SP

Assunta em seu cotidiano

Orfanato Cristóvão Colombo -Vila Prudente/SP
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Enquanto os muros subiam, providenciava já o sustento dos órfãos
e a manutenção da obra. Com esta finalidade promovi uma ampla
participação, que envolvia os governos brasileiro, italiano, alemão,
espanhol e português, entendendo ser melhor acolher os órfãos de
imigrantes de todas as nacionalidades. Era minha intenção instituir em
todas as colônias um cooperador da obra, tendo em vista garantir o pão
dos órfãos e, ao mesmo tempo, estreitar as relações entre os colonos e os
missionários. Pretendia ainda obter, todos os meses, dos comerciantes
da área urbana, pão, café, carne e, desta forma, assegurar também o
contato deles com os missionários. Para os adolescentes, meninas e
meninos, previa alternativas de trabalho e de ganho na confecção de
roupas e na fabricação de calçados, de móveis e objetos artísticos. Estava
determinado a facilitar uma formação de qualidade aos órfãos.
A obra do Orfanato era muito apreciada pelo Bispo Dom João Batista
Scalabrini, pois em várias oportunidades se expressou, dizendo: “é a
obra mais importante da Congregação, obra idealizada e concretizada
por Pe. José Marchetti”.
O nome dado à nova fundação se justifica por ser uma época em
que se respirava ainda o clima festivo da celebração do IV Centenário
da Descoberta da América, protagonizada por Cristóvão Colombo,
nascido em Gênova, Itália.

2. Escrevendo para o
Bispo João Batista Scalabrini
Eu que vivi, na própria família, a experiência de perder o pai e
tinha irmãos menores em condição de órfãos, empenhei-me ao máximo
e com entusiasmo na construção do Orfanato Cristóvão Colombo. Em
carta a Scalabrini, de 31 de janeiro de 1895, relatei:
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“Escrevo-lhe debaixo de chuva, não posso
expressar-me como gostaria, com certeza me
desculpará. Molha-se tudo.
Excia. Revma.
Mesmo como eu tinha sonhado. Além disso, recebi oferta preciosa de
todo patrimônio, de uma capela com casa, nas imediações do local, para residência de um missionário que dirija todo o estabelecimento, e que serve
muito bem de alojamento aos missionários. É uma maravilha!... Nosso Senhor queria o Orfanato. Eu o vejo, sinto e conheço. Dou graças! Organizei
um comitê de senhoras e nomeei como presidente a esposa do Cônsul. Tenho
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muita confiança neste comitê; choram quando descrevo certos quadros! E o dinheiro não tem faltado. Eu vou de porta em porta, peço, trabalho, confesso, prego, exorto, mas estou só! Oh! Se a visse! Os muros
crescem e dentro de dois meses, espero que o esqueleto fique todo pronto.
A providência, pois, quis coroar minhas esperanças e meus votos. Talvez
os seus também! Imigrantes! Órfãos! Tudo providenciado! Mas os pobres
italianos doentes, abandonados nas fazendas! Providenciado também para
eles! Aqui em São Paulo, estava quase acabado um hospital italiano; iniciado pela maçonaria... Contudo, nunca se acabava tal obra. Precisava a
Cruz! A Cruz eu a levava comigo! O Cônsul Italiano pediu-me que aceitasse
a direção e a vigilância; além disso, deu-me liberdade para que fossem colocadas irmãs no referido hospital. Aqui temos vocacionadas à vida religiosa.
Com certeza iremos a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, Santa Catarina, no
interior do Brasil e Argentina. Por que não? Iremos por toda parte! A messe
é grande!... Mande-nos operários! [...].
Em Santos, tudo já está pronto para um missionário da Emigração. Se
um missionário estiver pronto, muito bem, se não mande alguém de boa
vontade. São dois mil a três mil imigrantes naqueles barracões, sofrem!...
Agora volto ao Rio. Ali prepararei a Ilha das Flores e Pinheiros. Os meios
não faltam para se viver, e depois sofreremos... Eu faço os meus votos e
rogo-vos que os aceite; dentro de dois ou três meses irei depô-los em suas
mãos e, ao mesmo tempo, irei buscar as Irmãs.
À medida em que tomo conhecimento da problemática migratória local,
procuro buscar soluções e alargar a ação missionária. [...] (BONDI, s.d.,
p.14-16).
Diante do quadro que apresentei, Scalabrini viu confirmada a urgência de missionários e missionárias para atender a tantas necessidades. No seu zelo de pastor não poderia deixar de comover-se e partir
para a expansão de sua obra na qual já tinha fundado duas associações:
uma de sacerdotes e outra de leigos, pois desde o início havia constatado a necessidade da colaboração de religiosas para completar a sua
obra junto aos migrantes, especialmente para atender os órfãos.
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IV

Presença feminina
na obra de Scalabrini
1. Irmãs Missionárias de São Carlos “As Servas dos Órfãos e
Abandonados no Exterior”
O meu projeto missionário não se reduzia apenas aos Orfanatos.
Eu me preocupava também com os migrantes doentes, sem assistência
médica. Por isso, informei Dom Scalabrini sobre a necessidade de
confiar os Orfanatos e o Hospital Humberto I à direção de religiosas,
que pudessem dar aos órfãos e enfermos os cuidados que só o amor de
mãe poderia dar.
Pressionado pelas circunstâncias e subordinado a João Batista
Scalabrini, Bispo de Piacenza, voltei a intervir e insistir, convicto de
que era indispensável uma nova fundação: uma Congregação de Irmãs
Missionárias.
Meu papel desempenhado foi determinante na origem do grupo
pioneiro das Irmãs. Em Camaiore, uma pequena cidade da província de
Lucca, na privilegiada Toscana, região da Itália central, rica de história e de
belezas naturais, comecei a preparar as pioneiras para a missão no Brasil.
Enquanto Assunta, minha irmã, aguardava o tempo favorável para
seguir a vocação a que aspirava: fazer-se carmelita de clausura, pois a
mãe viúva não lhe havia permitido, até então, entrar no convento,
em virtude das necessidades da família numerosa, à qual veio faltar o
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próprio sustento pela morte do pai, eu, já sacerdote em missão no Brasil,
mantinha Scalabrini informado sobre minhas atividades, de modo
especial em São Paulo. Acompanhava a construção do Orfanato Cristóvão
Colombo; peregrinava pelas fazendas onde exercia meu ministério
sacerdotal junto aos imigrantes; minimizava as dificuldades, que eram
muitas; fazia contatos com autoridades, colaboradores, imprensa;
planejava novas viagens; recrutava e preparava novos membros, tendo
em vista a missão scalabriniana em sua globalidade; mais que um simples
executor de ordens, comportava-me como um missionário, procurando
ser criativo na ação pastoral. Tudo o que realizava e pretendia realizar
comunicava-o a Dom João Batista Scalabrini, meu superior, e o fazia
com respeito, entusiasmo e leveza.
Quanto a minha irmã Assunta, com certeza, Deus a esperava numa
outra missão: ser servido na pessoa daquele que está nu, faminto,
enfermo, peregrino, órfão (Cf Mt 25).
Por isso, em 1895, confiando na divina providência, voltei à Itália e lá
convenci minha mãe Carolina, minha irmã Assunta e mais duas jovens,
Maria Franceschini e Angela Larini, a seguir-me até São Paulo, Brasil,
para ocuparem-se dos órfãos, dos doentes e migrantes italianos.
Após terem aceito o convite e convencidas da importância do serviço
junto aos órfãos no Brasil, partimos de Camaiore para Piacenza, a fim
de nos encontrar com o Bispo João Batista Scalabrini.

2. O 1º grupo de Irmãs Missionárias Bênção e envio para o Brasil
Chegados a Piacenza, na tarde do mesmo dia, fomos hospedados na
Casa das Irmãs de Sant’Ana.*
No dia seguinte, na manhã de 25 de outubro de 1895, eu e as quatro
candidatas disponíveis à missão, acompanhados do Padre Domingos
*Adaptação da narrativa de padre Eugênio Benedetti, que acompanhou o grupo e
foi testemunha daqueles momentos de 25 de outubro 1995, em Piacenza.
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Costa, pároco de Santo Antonino daquela cidade e Padre Eugênio
Benedetti, pároco de Capezzano, pequeno povoado vizinho a Camaiore,
fomos conduzidos ao palácio episcopal na presença de Dom Scalabrini.
Na Capela do episcopado de Piacenza, Itália, Dom João Batista
Scalabrini paramenta-se e celebra a santa missa com o pequeno grupo.
Após a celebração, com o Santíssimo Sacramento nas mãos, e voltado
para nós, missionários, diz: Eis o Cordeiro de Deus e depois silencia.
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[...]
Eu, comovido, prostrei-me diante do Santíssimo e com voz alta
pronunciei estas palavras: Eu, José Marchetti, chamado à honra do
apostolado católico, diante de Deus Onipotente aqui presente sob as espécies
eucarísticas, faço voto perpétuo de castidade, obediência e pobreza. Ó Jesus,
abençoai-me e fazei que estes votos que vós me haveis inspirado sejam minha
força na vida, o meu conforto na morte e minha coroa na eternidade.
Em seguida, o Bispo distribui a Eucaristia e termina a missa. Põe
depois a preciosa mitra, benze os crucifixos e a seguir faz um breve
discurso às missionárias. Uma delas, também com voz comovida, diz
em nome de todas:
“ Ainda que indignas, nós, Carolina Marchetti, Assunta Marchetti, Maria
Franceschini e Angela Larini, chamadas por Divina Providência à honra do
apostolado católico, juramos fidelidade ao nosso Esposo celeste, fazemos
votos de Castidade, Obediência e Pobreza. E vós, ó Jesus, aqui presente vivo
e verdadeiro, imortal e glorioso, fazei que estes votos sejam nossa força em
vida, o nosso conforto na morte, a nossa coroa no céu. Amém.”
O Bispo, comovido até às lágrimas, benze os crucifixos e voltandose, diz: “Eis o vosso Companheiro indivisível nas apostólicas peregrinações,
o conforto, a força e a vossa salvação”; e o coloca ao pescoço das novas
missionárias. O Bispo, abençoa-nos comovido, entrega às Missionárias
um volume da vida de Pe. Jean Gabriel Perboyre, um missionário e
mártir na China, para exemplo, um abraço, um beijo a mim e a cerimônia
está concluída. Toma-se uma refeição no palácio episcopal e, logo após,
embarca-se na viatura e já para o trem, que nos levará para Gênova e de
lá para o Brasil.
Em Gênova, uma multidão de emigrantes alegra-se pela ótima
companhia. E logo exultarão os órfãos, exultarão os abandonados, lá nas
plagas imensas do Brasil.
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Bem antes desta data, 25 de outubro de 1895, data da fundação
da obra feminina de Scalabrini, e apenas iniciada a construção do
Orfanato Cristóvão Colombo, eu “via órfãs tornarem-se Irmãs” e isto
indicava uma prospectiva missionária para a Congregação feminina.
Por isto já havia escrito a Scalabrini: “muitas das órfãs tornar-se-ão
Irmãs. Jesus será bendito! Iremos a Minas, iremos ao Rio, a Santa
Catarina, no interior do Brasil, à Argentina, por toda parte! A Messe é
grande. Mande missionários! (SIGNOR, 2005, p. 57).
Em São Paulo, o edifício da sessão masculina do Ipiranga ainda
estava em fase de construção e já iniciara, na Vila Prudente de Morais,
bairro da cidade de São Paulo, as obras de um outro importante
edifício, num terreno doado pela senhora Maria do Carmo Cypariza
Rodrigues e pelos irmãos Falchi. Esta nova construção seria o orfanato
destinada às meninas órfãs e residência das Irmãs.
A inauguração do Orfanato de Vila Prudente só ocorreu a 5 de agosto
de 1904, vários anos após a morte de Pe. José Marchetti, e contou com a
presença e a bênção do Bispo fundador Scalabrini que, então visitava às
missões scalabrinianas no Brasil.
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3. A Presença das irmãs junto aos órfãos

Com frequência eu ia ao local de desembarque dos imigrantes,
nos portos ou estações ferroviárias, esperar os imigrantes, consolar e
socorrer os doentes e recolher as crianças, cujos pais tivessem morrido
na viagem. Em cada travessia de imigrantes eram numerosos os óbitos.
Era, quase certo, achar crianças órfãs abandonadas. Recolhia-as,
abraçava-as carinhosamente e levava-as para o Orfanato do Ipiranga, ao
cuidado das Irmãs.
O padre Domenico Vicentini, missionário de Scalabrini, em carta
ao Bispo de Piacenza, de março de 1896, foi categórico ao avaliar o
desempenho das pioneiras junto aos órfãos em São Paulo, dizendo:
“sem elas, com certeza, não se faria nada por esses pequenos”. Por isso
podemos afirmar que a obra dos sacerdotes não teria o êxito esperado
sem a colaboração efetiva das Irmãs.
Scalabrini dizia: “As Irmãs são muito necessárias e sinto que Jesus as
quer para eliminar na migração uma chaga que os padres não podem curar”.
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V

Acolhida aos migrantes
1. Uma presença acolhedora
No desejo de levar Cristo a todos, percorria as fazendas do interior
do Estado de São Paulo, também aquelas tomadas pelo tifo e pela
febre amarela, de maneira a poder assistir os imigrantes italianos na
catequese, na saúde e na promoção social e procurar o pão para os
nossos pequeninos órfãos.

Dediquei-me totalmente ao mundo migratório. Fiz dele o centro
de minha missão. Movido por este real desejo de colaborar para o
desenvolvimento das populações migrantes, não medi esforços para
encontrar formas e meios que minimizassem o sofrimento de milhares
de colonos nas fazendas do interior do Estado de São Paulo, bem como
o da população marginalizada desta cidade e do interior do Estado.
Minha preocupação abrangia todos os imigrantes, mas principalmente aqueles mais abandonados: os órfãos e os doentes sem assistência
médica e espiritual. Procurei mostrar a todos que não devemos pensar
somente em nós mesmos. Devemos estar prontos para sacrificarmo-nos
pelo próximo, todas às vezes que a caridade de Cristo o exige. Apesar
de ver a minha saúde cada vez mais debilitada, continuava em ritmo
intenso de trabalho, movido pelos votos assumidos. E acrescentei ainda
um quarto voto, o da Caridade: amar o próximo por amor a Deus e um
quinto voto: não perder mais de um quarto de hora em vão. Consagrei a
Deus e ao próximo todo o amor do coração, toda a energia do intelecto,
toda a força física e moral do meu corpo. E assim supliquei ao Senhor:

“É difícil este voto, eu
sei, mas com Vossa ajuda
tornar-se-á doce e suave.
Eis, portanto, Senhor que
eu, neste mundo, não
tenho mais mente, coração,
intelecto, pessoa e tempo.
Tudo é vosso e por Vosso
amor, do meu próximo”.
( BONDI, s. d. , p. 60).
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2. Uma presença corajosa
Diante das urgências apostólicas, com as quais me deparava, a caridade não podia conhecer limites.
Em 1896, em São Paulo, especialmente no interior, as epidemias
de febre amarela e de febre tifóide matavam centenas de trabalhadores
rurais, isolados e abandonados nas fazendas.
Muitos desses imigrantes eram condenados a morrer sem nenhuma assistência médica, sem nenhum conforto espiritual, já que todos
se afastavam deles por medo do contágio. Não havia ninguém para ajudá-los: nem o Estado, nem os partidos políticos, nem os particulares.
Eu, desafiando os
conselhos e as medidas de precaução, via
nesses pobres doentes, pessoas que necessitavam de meu
auxílio, dado que a ausência absoluta de cuidados médicos era um
dos maiores clamores
daquela população migrante. Como se sabe,
os colonos tinham
necessidade urgente
de duas providências
essenciais: assistência médico-sanitária e
assistência religiosa.
Atender esses doentes
era um dos pilares de
minha ação missionária. Por isso, percorria,
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a pé ou a cavalo, grandes distâncias para encontrar a quem pudesse
socorrer com assistência médica e com o conforto dos sacramentos a
estes doentes, a fim de que pudessem ter ao menos uma morte digna.
Uma noite, depois de longa caminhada de volta das fazendas,
cansado e sempre rezando o terço para o bom êxito dos orfanatos,
alguém se aproxima e me diz:
- Pára e fica quieto! Desembolsa o dinheiro!
Levantei então o crucifixo que levava comigo e encarei os assaltantes, sem timidez:
- O dinheiro é para os órfãos. Se tiverem coragem, podem roubá-lo.
Os facões se abaixaram e eu continuei meu caminho, rezando o
terço para os meus concidadãos, para meus órfãos.

3. Uma presença solícita
A cada dia, em São Paulo, deparava-me com cenas, situações, que
me deixavam impressionado.
Passando perto de uma casa, escutei o choro de uma criança: um
choro desolado e sem conforto. Bati à porta. Nenhuma resposta! Chamo por ajuda. Alguém me informa que, no dia anterior, viram no local
uma funerária levando um caixão, e era do dono da casa. Ali devia ter
ficado a esposa com a criança. Arrombaram a porta e se depararam
com uma cena que relembrava as narrativas das antigas pestes. Num
pobre leito de palha, jazia sem vida uma pobre italiana, ainda abraçando seu filho, vivo e chorando. Ao lado, estavam duas velas, acesas por
ela antes de morrer vitimada pelo tifo. Tiro então dos braços rígidos
a pequena criança, rezo por alguns minutos sobre o cadáver da mãe e
depois, como tantas outras vezes, descuidado do contágio iminente,
volto correndo até o Ipiranga, com o orfãozinho nos braços, deixando-o aos cuidados das irmãs.
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VI
O mártir da caridade

encerra, prematuramente,
sua peregrinação na terra
Com o voto de Caridade, Pe. Marchetti comprometeu-se antepor, em tudo, o próximo a ele mesmo: aos prazeres, à saúde,
à própria vida. Antepondo o próximo à sua saúde e à sua vida o
Missionário contraiu o tifo, que o vitimou.
No dia em que se celebrava o nono aniversário de fundação da
Congregação Scalabriniana para os migrantes, 28 de novembro,
Pe. Marchetti sentiu que suas forças não mais o sustentavam e
obrigou-se a parar. A medicina de então nada podia fazer. Fora
contagiado pelo tifo dando assistência aos doentes, em sua ação
missionária. Para não isolá-lo completamente do amor de seus
protegidos, fora levado para uma pequena casa onde podia ouvir
o alegre burburinho de seus órfãos.
A 14 de dezembro de 1896, cercado das poucas pessoas com autorização médica para se aproximarem e assistido pelo conterrâneo, Pe. Dario Azzi, às 17h 30 min, Pe. José deixa esta vida para entrar na mansão celeste e receber de Deus o abraço amoroso do Pai.
Inacreditável, no mesmo dia em que Pe. Natale Pigatto chega ao Orfanato
para ser ajuda ao Pe. Marchetti, o mártir da caridade veio a falecer.
Pe. Natale Pigatto apressa-se a escrever a Dom Scalabrini o que ali
se passa: “Felizmente eu tinha chegado da Itália preparado. Teve tempo
para tudo: recebeu a unção dos enfermos e também a absolvição e por volta
das seis horas da tarde, veio a falecer. Padre José Marchetti morreu em
conceito de santidade. Selou sua obra com o martírio. Morreu um santo!

Estava pronto para o céu. Deus o quis ao seu eterno repouso. Assim tão
cansado, consumido pelas fadigas, devorado pelos contínuos sacrifícios em
favor de seus orfãozinhos, pelos quais não parou nunca, nem de dia, nem de
noite, para encontrar o pão de cada dia, terminou a sua vida, deixando-nos
nas mãos da Providência.
Eu devia ser a ajuda que há tanto tempo Pe. Marchetti implorava.
Cheguei, porém, ao Orfanato tarde demais, quando Pe. Marchetti já
estava agonizando, próximo a entrar na luz plena de Deus, aquela luz
que já tinha iluminado tanto a sua breve caminhada terrena”. (BONDI,
s.d., p. 69).

Nicho
onde estão
os restos
mortais do
Servo de
Deus Pe. José
Marchetti.
Desde 2000
seus restos
mortais
foram
transladados
para a Igreja
de São João
Batista no
Instituto
Cristóvão
Colombo,
Ipiranga/SP.
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VII

A voz das testemunhas
1. Sobre a vida do Padre Marchetti disse o fundador João
Batista Scalabrini:
“Viveu uma vida irrepreensível de filho de Deus entre os migrantes
mais necessitados e foi mensageiro da Palavra. Sua vida não foi em
vão: perdeu-a em sacrifício e serviço a Jesus Cristo identificado no
migrante (cf. Fl 1, l1-17)”.

2. O Conde José Vicente de Azevedo, o doador do terreno
e insigne benfeitor do Orfanato do Ipiranga, escreve:
“Entregou sua bela alma ao Senhor, com as mãos cheias de merecimentos, pela sua fé profunda, pela sua ilimitada confiança na Providência, pela ardente caridade que transbordava de seu coração de
apóstolo.” (ORNAGHI, 1997, p.57).

3 - Do FANFULLA, jornal diário, São Paulo -16 de dezembro de 1896:
“Morreu o sacerdote Padre José Marchetti que mais ou menos há
dois anos tinha dedicado toda sua atividade, a sua inteligência e o seu
conhecimento em dar impulso e forte desenvolvimento à nobre e humanitária instituição fundada por ele com a ajuda de muitos senhores
e de egrégias damas italianas e brasileiras.
Era professor de teologia e de letras: exerceu também por algum
tempo o trabalho de capelão de bordo e foi amicíssimo de Dom Scalabrini, bispo de Piacenza, conhecidíssimo por suas pregações sobre
migração.

O Revmo Padre Marchetti conseguiu fazer um longo giro no interior do Estado com o objetivo de recolher donativos em favor do Orfanato Cristóvão Colombo.
O seu peregrinar e a sua propaganda em favor dos orfãozinhos
ajudaram muito: mas as fadigas e os inconvenientes das viagens injetaram naquela fibra juvenil os germens da terrível doença que mais
tarde deveria levá-lo à morte.
O Revmo. Marchetti - forte e jovem- suportou a cruel doença com
extrema coragem e lutou desesperadamente contra a morte.
A obra tão bem iniciada pelo padre Marchetti não deve se encolher
diante de semelhante catástrofe: essa será certamente acolhida e continuada por alguma associação de pessoas caridosas”. ( BONDI, s. d., p. 71-72).

4. Carta de Pe. Natale Pigato, cs, a G. Molinari, cs SP, 25
de dezembro de 1896:
É um fato que o Padre Marchetti foi um homem prodigioso e que fez
verdadeiros milagres em todos os aspectos. Sozinho, como se achava,
sem meios financeiros... conseguiu fazer tanto, que nunca, jamais se
poderia acreditar, se não se viesse no lugar e se não se visse e se não se
tocasse com a mão.
Este estabelecimento, o Orfanato Cristóvão Colombo, será sempre um
monumento perene, que dirá à posteridade, pela glória de Deus e honra da
religião católica e pelos méritos do missionário Marchetti, quão grande foi
a sua fé e a sua caridade, o seu espírito de sacrifício pelo bem do órfão e de
cada necessitado, que a ele se apresentava. Nisto, é preciso repetir que ele
não pode ter sido inspirado senão por uma luz suprema e ter sido ajudado
pelo alto de modo extraordinário. Convém afirmar, com aprovação universal de todos os habitantes da cidade e do estado de São Paulo, das autoridades eclesiásticas e civis até o último plebeu, que o Padre José Marchetti
é verdadeiramente santo e repousa no céu. Não é minha a expressão, mas
sim, do próprio Bispo de São Paulo e invocando-o, asseguro-me de sua
proteção a nosso favor [...] (BONDI, s,d., p. 73).
Missionário sem fronteiras
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5. Carta de Dom J. B. Scalabrini a Pe.Faustino Consoni, cs,
Piacenza, 15 de janeiro de 1897:
“Faustino caríssimo,
Destinei-vos a ocupar o posto do saudoso Pe.José Marchetti. Ele
era um santo e vos ajudará, certamente, do céu, a levar avante a obra
fundada por ele.
Espero que sejais bem sucedido [...] e, como é possível, se precisardes de outro missionário, procuraremos enviá-lo o quanto antes. É a
missão mais importante da nossa Congregação e é necessário fazer
sacrifícios para mantê-la.
Caro filho! O senhor me inspira grande confiança na vossa obra,
e vós, tenho certeza, obedecereis com alegria e Deus vos dará a força
para superar qualquer obstáculo.” (BONDI, s.d., p.76).
.................................................................................................

“Sejamos lâmpada que ilumina e aquece como o sol que
comunica sua luz e seu calor.” (Pe. José Marchetti)
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VIII

Aspectos
da Espiritualidade
de Pe. José Marchetti
Pe. José Marchetti via o Cristo no rosto dos mais pequenos. A
caridade foi a chama que iluminou e impregnou todo o seu apostolado. Seu sonho de dar um amparo fraterno e digno a todos, vai se
realizando através da doação de si, de sacrifícios pessoais, de uma
missão extenuante.
Pautou sua vida sobre o modelo Cristo, despojado da própria divindade, ofertando a vida para a regeneração de todas as pessoas. Doou-se total e radicalmente, oferecendo sua própria vida para que os migrantes, os órfãos, os abandonados tivessem uma vida mais digna.
Sua presença nos navios, sua assistência pastoral era de fundamental importância para os emigrantes e a população de bordo, como narrou um amigo: “a viagem do nosso apóstolo foi uma contínua missão:
confessar, comunicar, pregar, acalmar brigas, acertar matrimônios civis, era coisa de cada dia, de cada momento”. Além disso, celebrava
Missa, ministrava a catequese e servia de consolo e apoio a todos.
Pe. Marchetti enfrentou com coragem os pequenos e grandes sacrifícios que a vida cristã, vivida na fidelidade às palavras e aos exemplos de Jesus, lhe exigia.
A sua vida foi uma contínua busca de configuração com Jesus
Cristo. Todos os dias celebrava a Eucaristia e meditava a “Imitação
de Cristo”. Em seu rosto brilhava o rosto de Cristo. Disposto a enfrentar qualquer sacrifício, pagou com a vida a fidelidade ao amor
e à caridade para com o próximo. Graças a sua fé inquebrantável foi
fiel no seguimento de Jesus, sobretudo nas dificuldades. Anunciou o
evangelho com um coração ardente. No meio de tantas tribulações,
de tantos trabalhos, Padre Marchetti vivia feliz.

Pe. José Marchetti tinha uma força interior capaz de “mover montanhas”. Era sensível, criativo e de uma inteligência rara. Um homem
prático e ao mesmo tempo místico. Tinha confiança total na Providência Divina. Uma pessoa de fácil convivência e bom relacionamento com
todos, mas especialmente com os pobres, órfãos e migrantes. Possuía
um sorriso cativante e uma vivificante presença. Por todos era reconhecido pelos seus talentos. Colocou-se a serviço dos últimos, compartilhando fadigas e esperanças com simplicidade e de acordo com o
estilo de Jesus.
Otimista por natureza confiava que encontraria um caminho para
seguir adiante. Fazia nascer e renascer a confiança em Deus também
nos corações desesperados.
A Eucaristia era centro de sua vida e o motor que o impulsionava.
Algumas vezes tinha deixado transparecer que sua maior dor era deixar as Servas (as Irmãs) e os órfãos sem a Eucaristia devido suas longas
viagens nas fazendas, visitando os imigrantes.
A Oração era o seu sustento. As pessoas que o viam rezar ficavam
impressionadas com a profundidade e a verdade com que falava com
Deus. A caridade de Cristo o movia e lhe dava uma força interior tão
grande que se doava totalmente ao próximo, fazendo da vida uma verdadeira oblação.
A grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora
o levou a realizar obras perenes. Confiava seus sonhos à Providência
Divina. A alma de todo o trabalho missionário foi o fogo de amor que
ardia em seu peito.
Empenhou-se em viver a comunhão com os seus superiores, com
seus coirmãos de Congregação, com os migrantes e com outras pessoas com as quais tinha relações. Desejava formar uma comunidade
com seus coirmãos, um corpo compacto e organizado, de grande força
moral e física. Assim dizia: o bem da Congregação exige que estejamos
unidos e não dispersos.
As obras de misericórdia fizeram o dia a dia de Pe. José Marchetti:
Dar de comer a quem tem fome, visitar os doentes, os moribundos,
[...]. (Lc 6,36).
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IX

“DEO GRATIAS!”
Em tudo dai graças.
Padre Marchetti tinha o hábito de agradecer a Deus por tudo. Ele
sabia que o agradecimento é uma força espiritual que agrada muito
a Deus e produz incontáveis bens materiais e espirituais. “Em tudo
dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco” (1Ts 5,18). Pe. Marchetti tinha sempre pronto um elogio, um
louvor, um agradecimento.
“Deo Gratias!” Graças sejam dadas a Deus! Era a expressão que
mais brotava de seu coração. Em suas cartas, nas narrativas sobre
suas atividades e obras em benefício dos imigrantes, expondo seus
êxitos tanto em relação às coisas materiais quanto às espirituais, surgia espontâneo, o agradecimento a Deus: “Deo Gratias!”
Reconhecer, ser agradecido, elevar contínua ação de graças é um
sentimento próprio de um coração sincero e humilde, de quem sabe
estar nas mãos de Deus, de caminhar com Deus, de acreditar que
Deus age nele e por ele, de querer conformar sua vontade com a Vontade do Senhor.
Em Pe. Marchetti tudo respira esta virtude. Seu querer é o querer
de Deus: “Sinto mesmo que na minha cabeça não estou eu, mas o
querer de Deus, que se serve de mim, sem que eu repare”. Assim
escreveu a Scalabrini, em início de março de 1895.
Por tudo e sempre seu coração, humildemente reconhecido, escreve e grava duas singelas palavras que resumem uma vida de fé, de
amor, de esperança e confiança no Deus que se fez nosso irmão e nos
quer irmãos: “Deo gratias!”.

X

Um missionário
incansável
Pe. José Marchetti foi um homem que tinha Jesus Cristo na mente
e no coração e passou pela vida como mensageiro da Palavra de Deus
que, entre muitas dificuldades, iluminou o caminho dos migrantes.
Padre Marchetti redescobriu aquela forma de que são feitos os santos. Quem se aproximasse dele, pequeno ou grande, inculto ou sábio,
percebia-o diferente dos outros homens, dos outros sacerdotes, dos
outros migrantes. Havia nele “algo” especial. Dele a Baronesa Veridiana Prado afirmou: “Aquele sacerdote traz esculpidas no rosto as belezas das virtudes divinas”. (BONDI,s. d. , p. 81).
Autêntico missionário, por onde passava irradiava a presença de
Deus. Esse “algo” que o caracterizava era o entusiasmo que o motivou a
responder “SIM” a Cristo, que o chamara a unir-se a Ele na Sua missão
e na Sua paixão.
Na doação total ao próximo, contraiu a febre tifóide enquanto assistia aos doentes, preparando-os à reconciliação com Deus. Além de
ministrar os sacramentos aos enfermos, recolhia os órfãos nas casas
dos agonizantes e vítimas da doença.
Padre Marchetti, além de gestos heróicos, realizou sobretudo, os
pequenos atos de cada dia com simplicidade, humildade e caridade.
Viveu pouco mais de 27 anos. Sua vida foi uma bênção de Deus, um
testemunho que nos ilumina ainda hoje.

O grande colaborador de Scalabrini,
Pe. José Marchetti,
e sua irmã, Assunta Marchetti,
são cofundadores
da Congregação das Irmãs Missionárias de
São Carlos Borromeo Scalabrinianas.
Missionário sem fronteiras
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PALAVRAS DE PE. JOSÉ MARCHETTI:
“Cuidem dos que lhes foram confiados, como vasos preciosos e santos; e
ajudem-nos a crescer no Senhor, com assiduidade, bons preceitos e bons
exemplos.”
“Sinto mesmo que na minha cabeça não estou eu, mas está o querer de
Deus.”
“Em frente até que Deus queira!”
“Recorra a Deus com a oração, sempre, para aprender de Deus mesmo o que
deve fazer em cada situação.”
“Quando me acontece algo de novo, prostro-me diante do Sagrado Coração
de Jesus.”
“A flor da caridade, isto é, a mansidão e a afabilidade, sem afetação, seja o
distintivo de cada religiosa.”
“Carreguem umas o peso das outras, cumprindo assim a lei de Cristo.”
“... a exemplo do Divino Salvador, ser uma lâmpada que ilumina e aquece...”
“A oração-meditação desenvolve o intelecto..., instrui a mente..., purifica e
põe em ordem o coração..., fortalece a vontade...”
“A enfermeira deve ser piedosa, amável e cheia de generosa caridade.”
“Veja, no enfermo, o próprio Jesus Cristo que recebe e recompensa como se
o serviço prestado ao enfermo fosse feito a Ele mesmo.”
“ As Irmãs sejam prudentes, amem profundamente a simplicidade...”
“Recebe os migrantes, encaminha-os, acolhe afetuosamente os órfãos, tem
um sorriso de conforto para os doentes; leva-os ao trabalho, e volta a visitálos, enxuga-lhes as lágrimas! Assim, nossa missão será completa.”
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Pe. José Marchetti:
uma dedicação total com
os órfãos e migrantes.
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NOTA HISTÓRICA:

No final do século XIX, tempo de grandes migrações da Europa para as Américas, o Bispo de
Piacenza Dom João Batista Scalabrini, preocupado
com a migração, fundou duas Congregações para
acompanhar os Migrantes: a dos Padres Scalabrinianos
em 1887 e a das Irmãs Missionárias Scalabrinianas
em 1895.
As quatro primeiras Irmãs, após a profissão dos
votos nas mãos do fundador, Dom João Batista
Scalabrini, partiram para o Brasil. Entre elas estava
Assunta Marchetti, a quem se deve a continuidade
da Congregação das irmãs missionárias de São Carlos
Borromeo-scalabrinianas e a preservação de sua
identidade. Este é o motivo pelo qual a consideramos
Cofundadora do Instituto, juntamente com seu
irmão Padre José Marchetti, também ele Cofundador
efetivo da mesma Congregação, que se encontra hoje
presente em 27 países, continuando ser um sinal do
amor de Deus entre os irmãos e irmãs migrantes.

