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APRESENTA(:AO 

Os trabalhos de investiga<;uo que ora se apresentam rcsultam da 
partieipa<;ao dos seus autores nas VIlI." Jomadas Culturais de Balsamiio 
(JCB), subordinadas ao tema "Frei Casimiro: memoria e profeeia. 
Celebra,iio do 250." aniversario da morte de Fr. Casimiro Wyszynski, 
OIC", promovidas pelo Centro Cultural de Balsamao (CCBAL) e 
realizadas no Convento de Balsamao, entre os dias 16 a 18 de Agosto de 
2005, e numa exeursao il Polonia de 19 a 29. 

o Convento de Balsamao - casa-mae dos Marianas da Imaeulada 
Coneei<;iio em POliugal-, fundado pelo palaeo Frei Casimiro de S. Jose 
Wyszynski, introdutar em Pgrtugal daquela Ordem religiosa, em 1754, 
junto do antigo Eremiterio de Balsamiio, loealiza-se no alto do serro 
que da pela nome de Monte Carraseal, muito proximo da antiga vila de 
Chaeim, actual Conec1ho de Macedo de Cavaleiros. Tem desde 1998 
albergado estc aeonteeimento cultural que reputamos de grande interesse 
regional, sendo igualmente sede do CCBAL desde a sua funda<;ao. 

o CCBAL, forrnalmente criado em 2003, e uma institui<;iio que 
tem par objectivos 0 estlldo e divlllga('(lo do patrimonio cultural e natural 
de Tras-os-Montes e Allo DOllro, a estlldo do reladonamento entre as 
culturas portuguesas e do oriente europeu e Slla projeC9QO no mundo, 0 
incentivo e apoio a actit'hiades didactico..-peagogicas juvenis de acordo 
COlli as itellS allieriorcs, confom1e se pode ler nos seus estatutos [Diorio 
da Republica - III Serie, N.O 127, de 2 - 6 - 2003, p. II 662-(28)]. 

Foi mentor destas Jamadas e do proprio CCBAL 0 Rev." Padre 
Dr. Jose Manuel Morais, MIC, naseida em Covelas (22.VI.1943), 
Coneelho de Alfiindega da Fe e falecido em Lisboa (9.1.2003) aos 59 
anos de vida, de 41 da sua voca,iio de religioso Mariano e de 33 de 
saeerdoeio. Finou-se inesperadamente apos uma vida de simplieidade e 
de amor ao proximo. 0 empenho que votou a organiza,iio das primeiras 
seis edi,oes das JCB rev clam (ja nao assistiu a ultima delas), se provas 
outras ja anterionnente niio tivesse dado, que foi igualmente um Romem 
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FREI CASIMIRO WYSZYNSKI: 
PEREGRINA<;:Ao E PROFECIA 

Jose Maria Silva Rosa' 

Dedico esta Comunica,ao 
ao meu Professor de Portugucs, em Vila de Rei, 

o Prof. Joao Antunes dos Santos, 
ao meu Professor de Latim, no CEF, em Fatima, 

oPe. Jose Manuel Morais, MIC 
- ambos de grata memoria 

I - Nota Introdutoria 

Antes de tudo, uma palavra de agradecimento e de 
congratula,ao: agradecimento pelo convitc feito para cstar nas 
presentes J omadas - convite a que, fisicamente, nao pude 
corresponder; em segundo lugar, uma palavra de congratula,ao pela 
sua realiza,ao que, em certo sentido, prolonga um intento original do 
Frei Casimiro, quando dccidiu vir para Portugal. Por isso, os Marianos 
da Imaculada Concei,iio - os que ja partiram e os que, hic et nunc, 
continuam a dar corpo ao dialogo entre a Cultura e a Fe -, merecem 
justo reconhecimento. 

Importa que, a abrir, fa,amos duas notas metodol6gicas: uma 
relativa as fontes aqui utilizadas c outra relativa Ii biografia do Servo 
de Deus. Para esbo,ar 0 perfil profhico da figura e do opus do Frei 
Casimiro - quer dizer: da sua Vida e da sua Obra -, scguimos 
cxc!usivamente como fonte primaria de infonnayiio a Positio super 
virtutibus ex Officio COllcinllata, I i.c., toda a documenta,ao que foi 
reunida para 0 seu Processo de beatificayiio e de canoniza,ao. Ate que 

• Universidade da Beira Interior (Covilha). 
I SACRA CONGREGA TlO PRO CAUSIS SANCTORUM. Officium Historicum 132, 

Miranden. seu Brigantien. / Beatificationis et Canonizationis / Servi Dei / 
Casimiri a S. loseph Wyszynski / Sacerdoti Professi / Cter. Reg. 
Marianorum lmm. Conc. B. v,M. I (t 1755) I Positio / Super Virtutibus ex 
Officio Concinata, I Romae MCMLXXXVI [1986]. 
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haja mais e melhor bibliogratia disponivel noutras Iinguas, que nao 
apenas 0 polaco, continua a scr 0 accrvo documental acessivel mais 
importante. Alias, seria muito importante que os MIC promovessem a 
traduy50 integral da Positio bem como de outras gue existem sabre a 
Frei Casimiro, em polaeo e em ingles. E uma tarefa a que 0 Centro 
Cultural de Balsamao se deveria abalan,ar. 

A segunda nota metodol6giea respeita ao pereurso biogrilfico 
do Frei Casimiro: mesmo que refiramos ja a seguir, um poueo a frio, 
alguns os momentos-ehave do seu itinenirio, daremos por adquirido 
que os destinatarios desta Comunicac;ao eonheeem razoavelmente 
bem a vida do Servo de Deus e sabem preeneher com 0 contexto vital 
e outros ponnenores a tabua cronologica que passamos a apresentar: 

Nascimento em 19 de Agosto de 1700, em leziora Wielka, na 
Polonia; baptizado a 7 de Outubro do mesmo ano; ambiente familiar 
do jovem lanuario Francisco, por entre as dificuldades nos estudos e a 
excessiva severidade do pai; crisma em Gora, em 1714; tentativa de 
peregrinar ate Roma, pelos 14-15 anos, sendo trazido a forya para 
casa; estudos nos Escolapios, em Varsovia, em 1716-1718; 
prepara<;ao para a carreira juridica, em 1718; Voto finne de peregrinar 
ate Santiago de Compostela, em 1720; partida para os confins da 
Peninsula Iberica, em 1721, passando por Roma; retorno de Espanha a 
Roma, por razoes de saude, em 1722; encontro com 0 Pe. Joaquim 
Kozlowski, MIC, em 1723, por quem fica a saber dos danos que 0 seu 
Innao Jose fizera a Ordcm (1716), guase a levando a extin<;ao; deeisao 
de entrar nos Marianos: "Com a ajuda de Deus, quem reparar 0 que 0 

meu irmGo destruiu.» ("Quod frater meus destruxit, ego divinis 
auxiliis reparare volo.» Positio, XLIII). Tomada do Mbito braneo -
simbolo profetieo do reino escatologieo que M-de vir - em 18 de 
Novembro de 1723; novieiado em 1724-1725; votos solenes no dia 19 
de Mar<;o de 1725; ordenayao sacerdotal no dia 20 de Abril de 1726; 
mestre de noviyos, em 1727; Secretario-Geral, Proeurador-Geral, 
Assistente-Geral, Superior Local (Korabiew), Director Espiritual, etc., 
cntre 1728 e 1737; Preposito-Geral, e intensa campanha vocacional na 
Boemia, de 1737 a 1741; Superior em G6ra, confessor, pregador, 
educadar, moderador, director espiritual, reconstrutor da igreja do 
Cemiculo, novo impulso ao proeesso de beatificayao do Fundador - c 
mil outras actividades, entre 1739 e 1747; de novo Preposito-Geral 
entre 1747-1750, fundando neste periodo guatro casas: Rasna e 
Staropo! (Mariampol), na Lituiinia; Berezdow e Samezycki
Ostrzykow, na Po Ionia; Proeurador-Geral, em Roma, entre 175/-
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1753; vinda para Portugal, em 1753, e morte do Servo de Deus, aqui, 
em Balsamiio, serellamentc as 3 horas da manha do dia 21 de Ontubro 
de 1755. 

De1incado, desta forma um ponco seea, 0 seu pereurso 
biografico, passemos ao ponto da nossa Comunica<;ao que 
intitulamos: 

II - Frci Casimiro: a diafania do peregrino 

"Do Oriente ate ao Ocidente, 
grande if 0 meu nome entre as gentes ... " 

(Malaquias 1, II) 

.. 
Queremos comeyar par determinar desde logo, para que nao 

haja eguivocos, 0 que entcndemos como dimellsGo protetica na vida 
do Frci Casimiro. 

Por mais pertinente e sugestivo que tal pudesse ser, dados os 
variados epis6dios taumaturgieos que recheiam a sua vida, a ideia de 
profetismo que a seguir vamos apresentar, nao tern que ver com 
guaisquer dons especiais de previsao, quaisguer dotes naturais de 
adivinha<;ao do futuro nem quaisguer outros earismas prodigiosos 
com gue, no Antigo Testamento, era comum os Profetas estarem 
revestidos para impressionar os destinatarios. Sabe-se, alias, que 0 
Frei Casimiro, entre outras coisas, par varias vezes demonstrou 
eapaeidades de premoniyao de fen6menos meteorologicos ou, 
supostamente, ate do terramoto de Lisboa, em 1755. Alem do mais, 
neste preciso sentido, foi ele proprio autar de um texto sobre 0 
Espirito Profetico do Fundador dos Marianos - 0pusculo intitulado 
"Relatio de spirito prophetico ejusdem V Patris Stanislai" -, onde 
se conta gue 0 Pe. Estanislau Papczynski teria previsto as difieuldades 
gue mais tarde 0 Pe. 10aquim de S. Ana Kozlowski haveria de 
provoear na Ordem (cf. Positio, p. 60). 

Mas, como dissemos, muito mais que os poderes 
taumarurgicos e de previsao ou os fenomenos extraordinarios que 
sempre faseinaram as massas milagreiras, para discernir da presenya 
em alguem de uma dimensao profetiea, interessa em primeiro lugar, 
pelo menos em tennos biblicos, saber em nome de quem fala e em 
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nome de quem age 0 profeta - nao acontc<;a, como advcrtc Sao 
Paulo, que, sob aguc1cs sinais espaventosos, se eseondam "final as 
sinai, dos falsos profetas, dos magos do Egipto, dos Saeerdotes de 
Belial ou as sinais do angelus lueis - A'!jo revest ida de LllZ, 0 

Ulcifer de quc nos hila Paulo na Seglll1da Carta aos Coril1tios (2 Cor 
11, 14). 

Alcm disso, imp0l1a ter ainda presente a li,ao que Elias, ° 
Profcta dos profetas, reeebeu no alto do montc Horeb (IRs 19, 11): 
esperava a vinda de laweh vlngador no meio do vento forte, no 
trovao, no tcrramoto, etc., mas finalmentc Deus falou a tardinha, na 
passagcm da brisa mais suave e delieada. Estc epis6dio nao s6 nao 
prolonga, mas invcl1e-se a regime das teofanias da Sar,a-ardente e 
das cratofanias pOltentosas do Sinai - onde Deus desee ao som da 
tuba e da trombeta, por entre raios, trovaes -, e a expectativa de Elias 
e gorada em fun,ao de outra leveza profctiea, do que e mais da ordem 
da diaj{lIlia. A vida de um Profeta e esta mesma diaj{lI1ia - a sua 
palavra e a sua ac,ao tCm apenas um senti do: em tudo deixar sempre 
transpareeer Deus. 

Mais a frente, a prop6sito do Frci CaSilTIiro, centrar-nos-cmos 
nesta dimensao diMana e transparente do peregrino de Balsamao. 
Com efeito, a sua peregrinac;iio por entre nos foi como brisa suave e 
olorosa que nos bafejou, como choravam os seus Irmaos, aqui em 
Balsamao, ao vo-lo partir para 0 Ceu - e que nos bafeja ainda a nos 
hie et IlUl1e. A aet;ao e a palavra do Frei Casimiro sao ainda hoje uma 
imensa parabola relacionaI, um quase angelico golpe-de-asa de uma 
ordem querubinica, do que passa e estit em transito, qual mensageiro 
que desaparece e se esconde face it mensagem que transporta. 0 
Profeta, tal como 0 Anjo, nao e alguem que se interp5e entre Deus e 
os homens, afilmando 0 seu ser e a sua realidade autonoma, mas e 
todo ele uma funyao de relayao: esgota-se todo no envio, no 
devotamento ao infindo trabalho de fazer e refazer layos. 

Uma nota que ressalta na biografia do Frei Casimiro e 0 

entusiasmo que sempre punha naquilo para que se sentia enviado. Era 
um homem de grande fe (Positio, XL e segs). Ora, a fe profunda e 0 

segredo mais intimo da vida profetica, i.e., daquela vida que e sinal 
entre as outras de inesgotaveis possibilidades de sentido da mesma 
vida. Com efeito, ningucm pode anuneiar nada sc antes nao se liver 
dcixado embeber intimamente pela presenya de Deus. No sentido 
paulino' de que (At 17, 28) "in ipso enim vivimus et movemllr et 
sumus" / "nele vivemos, nos movemos e somas", como nUID meiD 
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ambicnte, deVerClTIOS dizcr que a dimcnsao profctica C, no homcm c 
na mulhcr escolhidos par Deus, da ordem claqucla dia/Cil1ia: Deus faz 
brilhar a luz do seu rosto sob 0 seu eseolhido. 

Sabc-se que 0 significado de Prolera vem do grego "pro
pheillli" - i.e., dizer antes, di=er em ve.: dt! - para indicar aqucle 
que, enviado por Deus, hila em Seu nomc COIllO Sua Voz, bradando 
por antccipa<;ao quer para anunciar quer pam denunciar, qual espada 
de dois gumes. Diga-se, por isso, que ser boca e voz de Deus, na 
diafania que sup6c, implica SCI' para os sellS dcstinatarios um kairos, 
uma ocasiiio de decisao iITevogavcl. E assim quc a diat,mia prof6tica, 
qual parol/sia divina, se torna em momenta de krisis, de OpyaO 
fundamental e de apuramento das vontades, qual crivo da eira do 
Scnhor que separa 0 graD da palha. Eo assim que 0 Profeta se toma 
quasc scmprc um sinal de cOl1tradh;no, uma cnlz lcvantada nas 
encruzilhadas da Historia. A sua presenr;a c de per si um sinal 
paradoxal que atrai e que rerele. E 0 Frci Casimiro nao cscapou a cst a 
regra daquelcs que em tudo visam deixar transpareccr a prcsenc;a de 
Deus. 

Desdc logo, ainda em casa de seu Pai, frente aos projcetos de 
gl6ria familiar que estc aca1cntara para 0 seu oitavo filho~, 0 jovem 
lanwirio Francisco surgiu entre as seus como um "sinal de 
contradirr.'iio". A cstc prop6sito, a cxprcssao latina do sell irmao 
Miguel, presente na Positio (p. 25) c bastante forte: «odio a 
parentibus habitus ipsisque inserl'ielltibus viliorfactus [esf}.» Chegou 
mesmo a ser considerado «ab adolescentia obtuslls (Positio, p. 
XXVI), talvez para que, como 0 profeta Oseias c 0 Ap6stolo Paulo, os 
designios de Deus nao se confundissem corn as seus mcritos e ne1e 
brilhassem com maior intensidade: "lnjirma lIIundi eligit Delis ... ,,3 

Foi, porem, na sua Ordem de eleic;ao, as Marianas da 
Imaeulada Conceiyao, n3 Polonia, na Ita Ii a e em Portugal, que a sua 
palavra profctica sempre sobressaiu, ja desde novi,o, em 1724, ao 
requerer uma Visita canoniea para eOITigir os costumes rclaxados dos 
professos vindos da ehamada "dispersao rostkoviense" (I 716-1 722). 
o sentido de fidelidade ao carisma do Fundador, 0 P.e Estanislau de 

2 Quer da parte do Pai, Joao Casimiro Wyszynski, quer da parte da mae, 
Edviges Rogala Wyszynski, os perguminhos de nobreza exigiam dele uma 
carreira brilhante; cf. Positio, p. 24. 
J I Cor, I, 27: "( ... ) sed quae stulta sunt mundi elegit Deus ut eonfundat 
sapientes et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia ( ... )". 
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Jesus Maria PapczYl\ski, apurava nclc a opOliunidade de dcmincia dos 
vicios contn\rios a Rcgra. Por causa destas exigencias, do zelo e da 
seriedade quc punha nos trabalhos enos exercicios, comec;ou a scr 
detestado ainda durante 0 noviciado pclos confrades que tinham sido 
obrigados em reentrar no Convento, no rescaldo da dita dissipac;ao 
rostkoviense. Confessa cle entao que «in odium FratrulIl incidit» 
(Positio, p. XXVlII), i.e., tornou-se objecto de adio para alguns 
inniios, entre os quais 0 P.e Joaquim Kozlowski que 0 trouxera de 
Roma e ao qual 0 Frei Casimiro criticava 0 relaxamento da disciplina 
religiosa, 0 desprezo que nutria pelo Fundador e 0 pouco empenho 
que nele via pela causa da sua beatificac;ao. 

Mas, ao mesmo tempo, tempcrava 0 vigor das suas denimcias 
com caridade e afabilidade. Dc facto, desde a sua entrada na Ordem 
que a sua maior preocupac;ao fora renovar a vida religiosa dos 
Marianos e erradicar as vicios que nela se tinham introduzido: a 
bebida, os jogos, a cac;a ... Mas fazia-o conjugando sabiamente a 
autoridade e a afabilidade: «aucloritatem sapienter cllm a!fabilitatte» 
(Positio, p. XXX), tendo sido ele quem introduziu nos Marianos a 
pnltica do diiilogo franco e aberto como metodo de resoluc;ao dos 
problemas da comunidade, 0 que nao pode deixar de scr considerado 
um gesto profetico. E quando era Prep6sito-Gcral, apresentava-se 
sempre nas cartas circulares como irmdo na caridade: "Frater in 
coritate". A Positio super virtlltibus, quer pelas acc;6es ali deserilas 
quer pelos testemunho daqueles que mais de perto viveram com ele, e, 
vcrdadciramentc, um documento imprcssionante no que toca a 
presenc;a, no Servo de Deus, da virtude da caridade e de todas as 
outras, que nele atingiram grau sumo e her6ico: "( ... ) pro hac fide 
mari desidera el proprium sanguinemfimdere." (Positio, p. XL) 

Face a tal riqueza, mais do que empreender aqui um estudo 
exaustivo dos documentos da Positio que poderiam revelar a 
dimensiio projetiea do Frei Casimiro - intento descabido neste 
ambito -, vamos apenas sublinhar um trac;o que, em nosso entender, 
sintetiza bem 0 aleance profetico da sua vida, na linha daquela 
diajania aeima referida. Detemo-nos apenas no ideal de peregrinatio 
que, como tra,o indelevel, parece marcar toda a vida do Frei Casimiro 
e imprimir-lhe uma fisionomia singularissima. 

Podemos dizer que 0 ideal de peregrinatio despontou cedo no 
corac;iio do jovem Januario Francisco. De facto, ai par volta de 1714 
decidiu partir em romagem para Roma (Posilio, p. 23). Pensa-se, com 
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raz30, que as causas dcsta incsperada decisiio terao sido os casligos c 
a severidadc extrema com 0 Pai 0 tratava em razao das suas 
dificuldades em aprender as letras - mas como cra possive! aprender 
as letras no meio de tanta instabilidade politica e social e da 
dcvastac;ao da "p61nocna", i.e., a Guerra setenlriol/ai? 

Sa a esta luz desta especie de n6 interior face ao Pai se pode 
compreender a coragem que levou um rapazinho de 14-15 anos a 
meter-se a estrada como peregrino em direcC;ao a Roma. A mae, 
contudo, avisada talvez pelo seu irmao, que era Director do Colegio 
de G6ra, onde Francisco estudava, mandou no seu encal,o um outro 
filho, Miguel, juntamente com criados com a finalidade de 0 

convencer a voltar para casa: alcanc;aram-no ja a 70 kms de Vars6via, 
conseguiram dissuadi-lo do intento e traze-lo para casa. Ainda nao era 
csta a «grandejornada>" como dir{l mais tarde, mas e ja 0 sentido de 
uma itinerancia espirituaL Que nunea Inais 0 abandonara. 

Cerca de cinco anos depois, em 1720, destacando-se ja na 
"PALESTRA" de Varsovia na prirtica juridica (Positio, pp. 28-29) e 
tendo, por conscguintc, uma promissora carreira ,\ sua [rente, de 
acordo com a nobre tradiC;ao da familia, eis que 0 bordao de peregrino 
o tenta de novo, desta vez sem apelo. Com efeito, faz nesta altura 0 
Voto de peregrinar «ad Sancti Jacobi Compostellanam Ecclesianm: a 
Santiago de Compostela, no outro lado da Europa, no seu extremo 
Ocidente -finis lerrae -, ali, onde a terra acaba e 0 mar come,a. 

Parece ter havido duas ordens de razao para este Voto: uma, 
de justificaC;ao mais exterior, diria respeito a tomada consciencia de 
que ajurisprudencia era perigosa para a sua vida interior e assim, "sub 
impulsu devotione", decidiu dedicar-se exclusivamente a salvac;ao da 
sua alma. 0 P.e Aleixo Fischer (Positio, p. 30), porem, confidente 
intimo do Frei Casimiro, da-nos outra razao que, alias, se pode 
conjugar perfeitamente com a primeira: diz-nos ele que 0 motivo 
pr6ximo do Voto foi 0 suicidio de um criado da sua casa. 

Nao sabemos outros porrnenores, mas esta morte de um 
servic;al intimo e amigo deve ter funcionado nele como um alerta para 
o essencial na vida. A historia das religioes e a psicologia da religiao 
dao-nos muitos exemplos simi lares. Confessava neste sentido Santo 
Agostinho, nas suas COl!fissoes (IV, IV, 9), a seguir a morte dolorosa 
de um amigo muito querido: (<tomei-me para mim proprio uma 
grande qllestiia e perguntava d minha alma porqlle estava triste e 
pOl'que se perturbava lanto dentro de mini, e ela nada sabia 
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responder-me»"'. Assim tambClTI 0 jovem Francisco, depois dessa 
m0l1e, podemos supor, se tornotl para si uma grande questclo: ,<Factus 
eralll ipse lIIihi magna quaestio, .. ». A inutilidade daquilo que fazia no 
meio de processos c de papelada deve tcr-se-Ihe tornado nesse 
momento dcmasiado cnlciante, como sc fora unl terramoto na 
eonsciencia. So a luz de tal abalo existcnci"l se comprcende a firme 
dctennina~aa que nao cede perantc ninguC111, ncm 0 pai, nem l as 
eclesiasticos amigos, os quais, por fim cedem perante uma vontade 
feITea e inabalavel. 

Sabe-sc quc em 1721 ja esta a estrada, com 0 bordao na mao e 
as vieiras de peregrino no alforge, juntando-sc a um grupo de 
romeiros que seguia para a Cidade Etema. Em Outubro do mesmo 
ano, encont1'3-se ja em Roma. Confessa-se na Basilica de S. Pedro, no 
dia 1 de Novembro, na Solenidade de Todos os Santos, e prepara-sc, 
na Igreja de S. Estanislau Kostka, para a segunda etapa da longa 
jornada, que aha-de levar aos eonfins de Espanha. 

Neste percurso, porem, ja em lelTas ibericas, adoece 
gravemenlc e, aconscJhado pelos medicos, lem de voltar para tras. 
Regressa a Roma para pedir junto do Papa a dispensa do seu Voto, 
permanecendo nesta eidade durante meio ano, visitand<; igrejas e 
fazendo trabalhos humildes para ganhar 0 sustcn(o diitrio. E aqui que, 
um dia, atraves do P.e Joaquim de S. Ana Kozlowski, procurador dos 
Marianas em Roma, comc9ani uma outra e a mais decisiva 
peregrinatio da sua vida, a qual - mas 0 jovem Francisco nao pode 
saber ainda -, 30 anos mais tarde, 0 hit-de trazer de novo aRoma e 
tambem 0 ha-de levar, finalmente, para 0 almejado finis terrae [N.B. 
- A cxpressao de jinnibus Terrae e do Frei Casimiro, quando, no dia 
3 de Agosto de 1751, de Lisboa, escreve uma carta ao Superior-geral 
na Polonia (Posi/io, p. 262) referindo-se a Portugal. Mas a expressiio 
pode aplicar-se as mil maravilhas a Balsamao, aqui a dois passos da 
sua almejada Compostela e do celebre eabofinis terrae]. 

De facto, a luz do itincritrio espiritual que 0 proprio Frei 
Casimiro nos prop6e em difercntes momentos, podemos defender quc 
a tentativa gorada dos 14 anos e 0 Voto dos 20 anos foram como que 
ensaios, exercicios fisicos e espirituais para Gutra peregrinatio mais 
essencial que estava para vir. Nao sem um profundo sentido profetico, 

4 Conjissoes IV, rv, 9: «Factus eram ipse mihi magna quaestio et 
interrogabam animam meam, quare tristis esset et quare conturbaret me 
ualde. et nihil nouerat respond ere mihi.» 
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depois dc, em 1723, em Roma, pedir para ingressar na ordem dos 
Mananos :- a jim de reparar com a sua vida aquila que a sell irmao 
destmira ~-, e dc reee~er 0 habito branco das maos do P.e Joaquim 
KozlowskI, escreve en tao numa carta que agora tem de iniciar "uma 
longa jOI1lClda". Para qlIem acabara dc rcgressar de Espanha sem ter 
consegmdo aleanl'ar Santiago de Compostcla, csta expressao nao 
poderia ser casual. Nela joga-se 0 scntido protetico de toda sua a vida 
o ideal de peregrinal'iio e a chave hermeneutica da itineranei~ 
espiritual do Servo de Deus. 

Eis pois que a sua entrada em religiao se volve peregrina/io. 
o Frei Casimiro, C0l110 todos os Profctas que sabem ler e acolher os 
sinais que Deus semeia nas suas vidas, tornou-se em Roma um 
peregrino do Absoluto - exprcssao que l11uitas vezes ouvi ao P.e Jose 
Morais. A radicalidade com que, ainda llovil'O, vive a pobrcza, a 
castrdade e a obediencia,. assim como, em grau her6ieo, todas as 
outra,s virtudes cristas, e tiele um sinal cseatologico; e no tempo as 
pnmlclas de algo que ha-de vir com a plenitude dos eonselhos 
evangelicos. 

. E eis que na tarde da sua vida, depois de lIma ja longa 
Jornada, 30 anos mais tarde, em 1753, vamos eneontrar de novo 0 

Servo de Deus em Roma, como Preposilo Geral da sua Ordem. Esta 
cidade foi, de facto, para clc um carre/our de caminhos: cruz e 
eneruzilhada. 

Sabemos quc durante esta estadia em Roma, 0 Frei Casimiro 
recebeu, atraves do Ministro Geral dos Frades Menores, 0 P.c Pedro 
de MOli?a, uma carta de Ant6nio de Sousa Salazar Teixeira, um padre 
portugues de Llsboa, na qual pedia a vinda de dois religiosos 
Mananos para Portugal, a fim de a1 fundar uma Ordem dedicada ao 
culto da Imaculada Conceil'iio. 0 projec(o do P.e Salazar, com a 
cumplieidade da Marquesa de Cascais e do Embaixador de Espanha 
em Portugal, era falsamente apresentado como se fosse autorizado e 
correspondesse a um desejo expresso do proprio Rei D. Jose I. 

Frci Casimiro que, desde 0 seu Voto de peregrino de 
Compostela, sempre se sentira atraido pel a estrada de Santiago e pela 
luz oeldental do sol poente, ficou transfigurado: ate a sua debil saude 

5 Positio, p. XLIII: <<Eis-me aqui! Quero reparar como auxilio divino aquila 
que a meu irmao destruiu.)} ("quodfrater meus de5tru.:rit, ego divinis auxiliis 
reparare YO/D»~). 
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melhorou cxtraordinariamente. Dc facto, quem um dia sc mete a 
estrada como peregrina, nunca mais e 0 n1csmo. 

Escreve imediatamente (no dia 11 de Man;o de 1752) ao 
Superior Geral, na Polania, exprimindo-Ihe que esta era uma 
oportunidade a nao perder. Como da Polania hesitassem e 
demorassem a dar uma resposta, 0 Frei Casimiro oferece-se de 
mesmo para ir fundar os Marianos em Portugal. E quando 0 P.e 
Molina, Geral dos Franciscanos, no dia 26 de Feverciro de 1753, 
pretendeu dissuadi-Io do seu intento, levantando prudentemente 
algumas reservas sobre a verdade dos factos e a origem do convite, e 
Ihe diz pessoalmente, em Roma, depois de j a 0 ter feito por 
intermedio de outrem, que era melhor esperar, pois tinha suspeitas de 
que 0 pedido nao provinha de fonte segura, 0 Frei Casimiro 
respondeu, sem hesitar: ,<fIulo modo haec jieri potest, nom ubique jam 
divulgatum est, quod ad lamc jill em de Pol6llia missi S1l11l.» I «De 
modo Ilellhum se pode fazer issa, vista que ja se divulgou por toda a 
parte, e para este jim foram ellviados Marianos do Polollia.» (Positio, 
p. 238) - resposta que traduz bem como 0 Frei Casimiro ardia 
interiormente no desejo de trazer os Marianos para terras de Santa 
Maria. Aereseentou, ademais, que a renuneia ao proj eeto redundaria 
em grave dano para a eredibilidade da Ordem. 

Esta posiyao do Frei Casimiro e muito significativa. Para 
alguem tao experimentado como de, por 30 anos de sofrida vida 
religiosa, e como se fizesse de eonta que nao via, ou nao queria ver, as 
difieuldades do projecto. De facto, perante 0 que 0 P.e Molina Ihe diz, 
a sua experiencia so podia dizer-Ihe que sera mais prudente aguardar. 
o Frei Casimiro desvaloriza claramente as zonas eseuras que 
envolvem 0 eonvite e nem qucr dar ouvidos a qualquer 6biee em 
contrario. Humanamente, dir-se-ia teimosia; noutra ordem de raz6es, 
por um daqueles abismos que acontecem entre uma alma e Deus, e a 
que mais ninguem tem aces so, 0 Servo de Deus sentia-se impelido e 
atraido para 0 Ocidente. E eis que em 1753, 0 Frei Casimiro de Sao 
Jose Wyszynski, um homem que vem de Leste, de urn pais longinquo, 
peregrino do Absoluto, ruma finalmente para Portugal. 

As etapas da viagem e a amarga desilusao, em Lisboa, ja 
todos as eonhecem. Conforme 0 nos so objeetivo, sublinhemos ao 
contrario a fe firme na provideneia c a certeza de que Deus, se 0 

dcixara ehegar a este pais, algum bem dai haveria de resultar. Ao 
enviado de Deus, nunca aeontece nada de mal. Aos olhos da fe, 
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I, 

mcsm.o 0 mal redunda em bem. E este 0 segrcdo d ·d 
~"" e Ullm VI a 

pro etlca, I.e., de uma Vida quc e sinal: transfigurar tudo. 
~o scu Ditirio, em Agosto de 1755, anota: <<.Fe/a gra,a de 

DellS, !lao me Jalla !lada, mas, aD contrario, acima de mim mesm 
ma;avilhosa Providencia Divina, l1este /onginquD e descol1he~:d~ 
palS, encontro maior des~jo de sel'vir a COllgre<Yarao do lma I d 
C . - d " , cu a a 

oncel,ao a Bem-Aven/urada Virgem Maria. [ . .} 0 grande desejo 
de trabalhal' te~"lO-o porque Ill; esperwlI;as para 0 desenvolvimento 
da Congreg_a,oo. [ .. .} Temos a espera/1(;a que esta Ordem, para 
hOllra do Mae de Deus. se difimdirti em todo 0 Portugal e Espanha. 0 
BIS~O de Miranda, que se tornOl{ III" poderoso ben{eitor, tem um 
mnQO no Brasil. Se em coso tivessemos de II' para la, a /lOSsa Ordem 
poderia ler 11111 grande desenvo/vimento.» 6 Eis as cogitayoes de UlTI 

homem que, vindo de tao longe' e debru,ado sobre 0 Mar Athlntieo, 
quena jazel'-se allida mais ao largo, sonhando com 0 longinquo 
BrasIL .. " 

o Servo de Deus, de facto, foi algucm que, recebendo do 
Fundador dos Marianos 0 testemunho earismatico da Ordem, quis 
transmltl-Io e expandl-Io urbi et orbi. De facto, quando em 1737 os 
Mananos nem chagavam a 40, todos polaeos, 0 Frei Casimiro inieiara 
o que hoje ehamariamos proccsso de intemaeionaliza,ao ou de 
'<globaliza,am> da Ordem, levando para fora das fronteiras da 
Pol6nia, para a B~emia. IS anos depois, a vinda para Portugal 
expnme a mesma loglca: fazer-se ao largo. 0 Frei Casimiro era um 
homem que, como 0 Profeta Elias, via ao longe; eompreendia que 
lanyava sementes para 0 futuro, muito para alem de si pr6prio. Esta e 
a dlOfanta de todo 0 Profeta: porque ve mais longe, porque ve 0 

mundo e as pessoas pelos olhos de Deus, dizer antes, em nome do 
mesmo Deus, as possibilidades de um futuro em aberto. 

6 C£ Positio, p. 248: ~[ Jose Manuel MORAIS, MIC, "As Ordens religiosas 
da Imaculada Conce,,;ao, em Portugal, nos Sees. XVII e XVlJI", in De Culto 
Manano, Saeculis XVII-XVIII. Aetas do Congresso Mariol6gico-Mariano 
InternaclOnal, MALTA, 1983, VOL. VI!, PONTIFiCIA ACADEMIA MARIANA 
lNTERNATIONALlS, ROMA: 1988, P. 162. 

OBISPO de Mlranda, Joao da Cruz, numa carta que dirige ao Servo de Deus 
em 2 de Janeiro de 1755 sublinha bern essa lonjura peregrinante: "( ... )ja que 
Deos 0 trouxe de tao longe ( ... )" (Positio, p. 269). 
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Em 1755. pon?m. er8 tempo de comeyar a pass3r 0 
testemunho, Ql18SC premonitorlo do sell 11111. no Venlo. dlrige-se 30 
Supenor Geral nestes tcrmos: «Dud" !jue CI'WlI ([\w/\,w/o em idade, e 
11£10 sahel/do nCfIl () dio I/CJIl (/ hO/"lI, goslaria qlle afgum, de entre os 
iorl.!/ls, \'il.!sse da PO/()lIia atf! jUllto de milll r,,) a pm de Sf.! poder 
'col/sen'ar, desle modo, a 1I11ilio da !lOSSO Congregal,-'£io,» (Positio, p. 
314) 

Como sabemos hOje. 0 Frei Casimiro sotria de malano. No 
dia 19 de Setembro de 1755. a febre manifcstou-se de modo 
fulmmante. A sua saude agravava-se de dia para dia. deixando-o 
esqueletico em poueo tempo. Mas mostrava em tudo uma imensa 
paclencia. tendo continuamente nos labios a jaculatoria <<Bendito seia 
o NOllie do Senhor!». Dois dias antes de morrer pediu para que lhe 
fosse lido 0 capitulo de A IlIIita,";o de Cristo intitulado De COlltemplli 
!lilli/Iii (Positio, p. 315). Nas ultimas horas de vida. deu a bcn<;ao aos 
imlaos novic;os reunidos a sua volta. exortoll-OS it perseveram;:a e, 
venda tnstes e anitos. aponta-lhes 0 senti do escatologico da vida. 0 

sentido do Ceu: "Ni"io choreis - a Sanlissima Virgem e {[ V{JS,I;U 

jllfldadora, e eu, quando deixar C'i1e carf10 e a 11Ii1llia alma for /e\'ada 
para Deus, como, po,. misericordia de DeliS e pe/os meritos do meu 
Salvador, espero, entao !·,er-vas-cis mais litil", E repetindo "'Bendifo 

seia DeliS''', morre serenamente as 3 horas da manha do dia 21 de 
Outubro de 1755. hora a que eostumava levantar-se para 0 Oficio. A 
peregrina<;ao terrena tinha acabado. 0 Servo de Deus empreendia a 
sua ultima jomada. 

III - "Oportet tramire" 
(Nota cOI/elusiva) 

"Oportel transire" I "f. preciso passar". Sabemos que esta foi 
uma divisa partilhada por varios misticos e mestres espirituais, A 
terminar, queremos aplid.-la a propria vida do Frei Casimiro, 
fervoroso devoto da Imaculada Conceiyao. 

Efectivamente, se a peregrinalia, a diafania e a profecia, que 
pautaram a sua vida, podem resumir-se no "oportet transire", 
ninguem melhor que a Maria Imaculada pos em pnitica esta maxima 
relacionaL "Ave gratia plena Dominus tecum ( __ .); "Ecce ancilla 
Domini fiat mihi secl/ndum verbum luum" (Lc I, 27.38). Todos os 
profetas almejaram esta diafallia do Anjo e de Maria: transpareeer 
Deus simplesmente; ser Sua parol/sia. 
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"Opartet transire" I HE preciso passar". A essencia do 
profetismo cncontra-se toda na catcgoria da relayao. "Vir de" e "ser 
para": "vir de" de Alguem que proccde de mais longe e que envia' e 
"ser para" como uma flecha que visa 0 alvo. "A Biblia muitas ve;es 
representa a profeta como a uma f/echa nas miios all na a!java de 
Yhave. As ideias de missiio, de ell via au de destinar;iio siio associadas 
deste modo, como harmonicas, a nudez do relar;iio ( ... )." Mas "( ... i 
sabre todo a ser, qualquer quer ele seja, no seu proprio corar;iio, 
paira, se assim pode dizer, a flecha de um pelpetuo voo. a 'ser para' 
e pais um destino do ser, a marco ontologica de um tninsito que e, 00 

mesmo tempo, a [sua} 'essencia' (, .. ),,,8 

A dimensao mais profunda do profetismo e, pois, a de alguem 
que «vem de», que esta <<junto de» (como Verbo que estava junto de 
Deus, - pros ton theon, que tambem pode significar «estar-enl», 
«estar delltro» (esse in) no sentido de ter sido assumido pelo designio 
de Deus. " 

o Profeta e 0 ser dc relayao por excelencia; algwlm que se 
csgota na e pela relayao, transfigurando-se no processo do esse ad I 
ser para. 0 Profeta est" sempre cm trans ito, in fieri; a vida do Frei 
Casimiro foi uma vida em peregrinayaO, em passagem. Maria jamais 
foi para si,foi sempre para: "Ecce ancilla Domini ... ". 

Assim este "ser para" / "esse ad" nao diz substancia alguma; 
diz apenas a relayao, algo tao tenue, tao diafano, tao pouco que e um 
convite ao desapego e it desapossessao absoluta. "Ecce ancila 
Domini --. Magnificat anima mea Dominum". A Relayiio invoca e 
louva 0 Absoluto. 

Tambem as ultimas palavras do Frei Casimiro foram de 
louvor: "Benedictus sit Deusf' (Positio, p. 315) ConcIuo pois como 
penso que 0 Frei Casimiro gostaria que termimissemos: «Immaculata 
Virgin is Mariae Conceptio sit nobis salus et proteetio». 

8 Stanislas Breton, Philosophie et Mystique, p. 93.94 
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