Festa de São
Carlos
04/11/2012

São Carlos,
intercedei a Deus
por nos!

SÃO CARLOS BORROMEO

PROTETOR
das Irmãs Missionárias
Scalabrinianas,
dos Padres Missionários Scalabrinianos
e Leigos Missionários
Scalabrinianos.

Homem
da caridade.
A luz
da caridade
de
São Carlos
iluminou toda a
Igreja.

Carlos Borromeo: 1538 - 1584
 Nasceu

em 02 de outubro de 1538, no
castelo da família, em Arona, às margens
do Lago Maggiore, próximo à Milão, na
Itália. Filho dos Condes Gilberto Borromeo
e Margarida de Médici.
 Morreu em 03 de novembro de 1584, em
Milão.
 Foi canonizado em 1610.
 Sua

festa é em 04 de novembro.

Infância:


Carlos desde cedo demonstrou sua vocação
sacerdotal, ele sentia em sua alma o desejo de
servir a Deus e aos irmãos mais necessitados.



Aos 12 anos de idade foi enviado ao mosteiro
Beneditino de Arona para estudar; no mesmo ano
recebeu do tio Júlio Cesar Borromeo a
propriedade de uma Abadia. Como era costume
na época, tinha direito às suas rendas e
benefícios (impostos e taxas), mas abriu mão
deles em prol dos pobres e das obras de
caridade.

OS PAIS:
O pai Gilberto era profundamente religioso; o
conde rezava diariamente a Liturgia das Horas e
se dedicava às boas obras. Era considerado o
Pai dos Pobres.

A mãe Margarida era dedicada à família,
educava os filhos no temor de Deus. Distinguiase pela gentileza da alma e modéstia. Foi muito
amada por todos os vassalos, especialmente
pelos pobres, doentes e abandonados.

Juventude:
Carlos foi notável em sua juventude pela integridade de seus costumes e pela piedade pessoal.
 Dedicava grande devoção à Virgem Maria.
 Estudou na Universidade de Milão e com 21
anos doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico.
No ano de 1558 perdeu o pai, mas enfrentou a
vida com serenidade.
 Em 1559 foi eleito o novo Papa: Pio IV, tio de
Carlos. Quando este o chamou para perto,
Carlos foi com admiração e gratidão, aceitando
trabalhar como Secretário do Estado do
Vaticano.


Atitude de
compaixão e
misericórdia
de Carlos.

Carlos em Roma


Carlos passou a morar em Roma e ocupar-se
dos trabalhos de que fora encarregado pelo
Papa. Com 22 anos, recebeu o título de cardeal,
mesmo não sendo ainda sacerdote.



Em 1562 morre seu irmão Federico; esperam
que Carlos se case e leve adiante o nome da
família Borromeo. Mas ele recusou-se e
acelerou o processo de preparação ao
sacerdócio.

Carlos e o Concílio de Trento




Carlos Borromeo exerceu grande influência na aplicação das
reformas prescritas pelo Concílio de Trento e empreendidas
pelo Papa Pio IV.
Deu seu próprio exemplo quando:
- aboliu o luxo pessoal que era usado pelos prelados da
Cúria;
- reduziu o número de prelados, de auxiliares, altos
funcionários e criados;
- trabalhou para a Reforma do Clero, contando com a ajuda
de Felipe Néri;
- cooperou na reforma da música sacra;
- empenhou-se na reforma do breviário, na publicação das
Atas do Concílio e do Catecismo Romano, conforme
dispunha o Concílio.

O CONCÍLIO DE TRENTO
Começou em 1545 e terminou em 1563.
 Foram três períodos: 1545-49; 1551-52; 156263.
 O Concílio baixou numerosos decretos, como: a
doutrina da justificação, a Escritura e a Tradição
como fontes da fé, o pecado original, os
sacramentos.
 Regulamentou as obrigações do ministério
episcopal e sacerdotal.
 Determinou
a formação dos padres em
seminários, a Reforma da Cúria Romana, a
pregação ao povo e a catequese do povo,
dentre outros pontos.


Participando do Concílio
de Trento

A POLÍTICA E A IGREJA
Naquela época, o Papa lutava para manter o
poder e autoridade diante de reis e príncipes
que o contestavam.
A participação nas negociações políticas e nas
guerras entre governantes transformaram a
figura do Papa em mais um soberano, entre
outros, e afastaram a Igreja da doutrina de
Jesus Cristo e do seu Evangelho da caridade
fraterna.

O CLERO DA ÉPOCA
O Clero, em toda a Igreja, padecia de disciplina,
formação e espiritualidade:
 Os padres eram ignorantes, não sabiam nem
mesmo a fórmula dos sacramentos ou celebrar
corretamente a missa; viviam como cidadãos
comuns, em meio às bebedeiras e concubinatos;
 Muitas igrejas estavam abandonadas ao mais
completo desleixo: vasos sagrados repletos de pó,
mofo e traças;
 Os mosteiros femininos também estavam em plena
dissolução.
 Era urgente e necessária uma reforma geral entre
os ministros da Igreja de Deus, e Carlos a iniciou com
decisão.

A RESPOSTA DA IGREJA
Diante do descalabro interno e da expansão
da Reforma, a Igreja iniciou um movimento que se
chamou a Reforma Católica:
de um lado, voltou-se para a atividade
missionária na América e nos territórios da Ásia;
para isso contribuíram novas ordens religiosas, a
Companhia de Jesus em especial, e outras já
existentes: carmelitas, franciscanos, dominicanos;


de outro, a Igreja instalou o Concílio de Trento,
com o objetivo de proceder as Reformas há tanto
tempo necessárias.


E A HIERARQUIA?
Esse quadro era também muito comum entre
bispos, cardeais e titulares de abadias ou
conventos.
Os títulos de Bispo, Abade, Arcebispo, eram
negociados, comprados ou vendidos, muitos
titulares acumulavam os benefícios, muitos nem
ordenados eram, nem sequer iam à diocese,
residiam nas cortes - não eram pastores, não
pregavam, o povo não os conhecia.

Carlos volta para Milão
O Concílio encerrou-se em 1563, e Carlos
tendo se dedicado à reforma da Cúria, segundo
os desejos do Papa, desejava executar os
decretos do Concílio na sua própria diocese.
Em 1565 obteve do Papa a desejada licença
para residir em Milão. Lá dedicou-se inteiramente
à administração da diocese, durante 19 anos, até
sua morte.
 Fez a Reforma do Clero.
 Convocou Concílios Provinciais e Diocesanos
para estudar e implantar os Decretos do Concílio
de Trento.
 Começou as reformas em sua própria casa e
em sua diocese.

A REFORMA DE CARLOS
Ele começou a reforma pela própria casa.
 Estabeleceu um regulamento de vida simples e
modesta;
 Determinou horários para a oração comum e
pessoal, diariamente;
 Obrigou à confissão semanal e Missa diária para
sacerdotes e não sacerdotes;
 As refeições eram em comum, acompanhadas
de leituras piedosas.
 Seguiu aqui o exemplo dos Colégios da
Companhia de Jesus.


PARA FORMAR O CLERO E
INSTRUIR O POVO:


Fundou e construiu muitos Seminários, segundo
as prescrições do Concílio.
 Criou numerosas Escolas e um Colégio de Nobres.
 Fundou Cursos de Catequese para a instrução do
povo.
 Fundou a Congregação de Sacerdotes Seculares:
os Oblatos de Santo Ambrósio, para a direção dos
Seminários, das Missões e de Paróquias.

REFORMA OPERADAS NA
DIOCESE


Realizou visitas canônicas por 3 vezes na sua
Diocese.
 Convocou e realizou vários Sínodos, para
divulgar, explicar e fazer aplicar os Decretos do
Concílio.
 Com seu exemplo, influenciou muitos bispos a
seguirem sua prática.
 Por isso, sua ação é considerada tão importante
na divulgação das reformas e implantação dos
princípios defendidos pelo Concílio.

CARIDADE E OBRAS
SOCIAIS









Sua caridade não conhecia limites, ajudou os necessitados
quando em 1567/1570, a fome e uma epidemia assolaram
mais uma vez a cidade de Milão.
Prodigalizou seus bens na construção de hospitais,
albergues, casas de formação para o clero;
Fundou o Instituto Santa Sofia, para meninos de rua e para
os órfãos;
Organizou uma casa de acolhida para jovens: Lar Santa
Catarina;
Fundou o Refúgio Santa Maria Madalena, que acolhia
prostitutas arrependidas;
Organizou cozinhas para os pobres em tempo de falta de
alimento.
Realmente foi um homem de santidade, mas também
fecundo de obras humanitárias.

UM AMIGO DE DEUS


Tinha grande devoção a Jesus Crucificado, ficava
horas intermináveis diante do crucifixo;



Possuía grande amor a Jesus Eucarístico, a
eucaristia deveria ser celebrada com devoção,
respeito e harmonia;



Demonstrava amor à Virgem Maria, o amor era
feito gesto concreto; amava peregrinar pelos
Santuários Marianos, ergueu estátuas da Virgem
Maria pelas estradas da cidade de Milão.

IMPORTANTES
CARACTERÍSTICAS DE SÃO
CARLOS
Anúncio do Evangelho - desejava que todos
fossem salvos;
 Equilíbrio entre ação e contemplação - não temia
encurtar as horas de repouso para repousar-se
em Deus;
 Buscava estratégias para aumentar e manter
mais viva a fé dos seus diocesanos;
 Dedicação à formação dos leigos, por isso criou e
organizou os estudos para acabar com a
ignorância religiosa do clero e do povo.


O LEMA HUMILITAS


Esta grande e desafiadora virtude faz parte do
lema de Carlos, que pertencia a uma família de
nobres cristãos, mas era a humildade que lhe
concedia sabedoria, discrição e capacidade de
partilha.



Quem se deixa nortear pela humildade
verdadeira, tem consciência de que todos
somos chamados a construir a fraternidade
universal.

São Carlos, infatigável na
oração, penitência e pregação
ao povo.

E como coroa da vida, a
glória dos Santos
Em outubro de 1584, como era costume, Carlos
se retirara para fazer os exercícios espirituais,
teve fortes acessos de febre, que repetiram-se e
consumiram as forças do arcebispo. Faleceu em
03 de novembro de 1584 com apenas 46 anos
de idade.
 O reconhecimento popular de sua santidade
aconteceu ainda em vida, e aumentou após sua
morte. O reconhecimento oficial da santidade de
vida é o dia 04 de novembro.
 Seu corpo santo repousa, em boa conservação, na cripta da Catedral de Milão.


Catedral de Milão:
Aqui se encontra o corpo de São
Carlos

PROTETOR:
João Batista Scalabrini decidiu escolher um
Protetor para as Congregações dos Padres
Missionários e das Irmãs Missionárias, rezou e fez
um longo discernimento, concluiu dizendo:
 -São Carlos! Exemplo de constância, paciência
generosa, caridade, iluminado zelo, um homem
profundamente evangelizador, reformador e
missionário.
 Foram estas algumas razões pelas quais o
fundador João Batista Scalabrini deu às
Congregações dos padres e das irmãs este grande
patrono: São Carlos Borromeo.


Oração a São Carlos
Conservai, ó Deus, no vosso povo o Espírito
que animava São Carlos Borromeo, para que a
vossa Igreja, continuamente renovada e sempre
fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a
face do Cristo.
Assim como fizestes dele um grande bispo,
pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes,
concedei-nos frutificar sempre em boas obras.
Dai-nos, por sua intercessão, que sejamos
constantemente fiéis ao vosso serviço e
fervorosos na caridade. Amém.

Ser Irmã Missionária de São Carlos
Scalabriniana, Padre Missionário de
São Carlos Scalabriniano... Leigo
Missionário Scalabriniano...
É um convite, um chamado feito
por Jesus para segui-lo, como fez
São Carlos e outros...
 E Ele continua chamando...
 Muitos não ouvem e não seguem
seu chamado.
 É preciso escutar com atenção.




VEM E SEGUE-ME!

Jesus

EU ESTAREI SEMPRE COM VOCÊ!
Jesus

CANTO


./.Salve, salve São Carlos nosso querido
protetor./.



De São Carlos queremos tirar seus exemplos
para imitar. Salve, salve São Carlos nosso
querido protetor.



Salve, salve...



Nosso lema é Humílitas, nosso brado é o
vencerás. Salve, Salve São Carlos nosso querido
protetor.

Presença das Irmãs MSCS no
mundo (28 países)

ELABORAÇÃO:
Centro de Estudos Migratórios Cristo Rei
– CEMCREI / Província Cristo Rei
Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas

Rua Castro Alves, 344
Porto Alegre / RS
cemcrei@cpovo.net
www.cemcrei.org.br
Fone/fax: 0 XX 51 3334 1833

