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I. O autor das cartas
1. Nascimento e caminhada inicial com os salesianos
Lourenço Giordano nasceu em Ciriè, Turim, Itália em 11 de julho de 1856. A
localidade, hoje com cerca de 20.000 hab., situa-se a meio caminho entre Turim e Lanzo.
Seus pais eram Estevão Giordano e Lúcia Gino. Faleceu em 04 de dezembro de 1919,
enquanto fazia uma visita pastoral na Prefeitura Apostólica do Rio Negro, Estado do
Amazonas.
Aos 12 anos Giordano ingressa no Colégio salesiano de Lanzo turinês, onde teve
como diretor e professor o futuro biógrafo de D. Bosco, P. João Batista Lemoyne. Outro
mestre que muito influenciou em sua vida salesiana foi o P. Júlio Barberis. As cartas que P.
Giordano escrever-lhe-á do Uruguai e Brasil são plenas de recordações dos tempos de Lanzo.
Giordano teve também como companheiro e amigo naquele educandário o clérigo Luiz
Lasagna, posteriormente famoso missionário na América e o segundo bispo salesiano. Ambos
trabalharão juntos em Villa Colon, Montevideo.
O novo aluno começou a gostar do estilo de vida encontrado naquela comunidade.
Sentiu-se especialmente atraído pela figura de D. Bosco que frequentemente visitava seus
salesianos e os jovens alunos. Os quatro: P. João Lemoyne, P. Júlio Barberis, P. João Bosco e
o aspirante Lorenzo Giordano, tornaram-se grandes amigos.
No início de 1873 vamos encontrar o filho de Estevão Giordano no Oratório de Turim,
Valdocco. Sob os cuidados diretos de D. Bosco começa o Noviciado, preparação imediata
para a profissão religiosa na Sociedade salesiana. Após um ano, feitos os exercícios
espirituais em Lanzo, emite os primeiros votos.
Giordano estava com 17 anos, quando surge um sério problema que vem de encontro à
sua vocação. Deveria apresentar-se ao serviço militar. Que fazer? Enfrentar a dura prova,
onde vários outros estudantes de sua idade já haviam abandonado a vocação, ou retirar-se
para outro país? Deixar Lanzo, parentes, pátria, D. Bosco? Com muito pesar escolheu a
segunda alternativa, mudando-se para a cidade francesa de Nice marítima (1876). Ali passou
a ser professor, assistente de noviços e integrava o Conselho da Casa. Naquela cidade
laureou-se em Agronomia e feitos os estudos teológicos, ordenou-se em Toulon, aos 21 de
dezembro de 1878.
No ano seguinte fará parte da comunidade de Navarre (escola agrícola francesa
fundada no mesmo ano de sua ordenação), onde exercerá por três anos a função de ecônomo.
Os tempos de Navarre serão também frequentemente recordados nas cartas que escreverá ao
P. João Batista Lemoyne e Júlio Barberis.
2. Na América
Em 1881, o missionário P. Luiz Lasagna1 faz uma visita a Navarre. Onde chegava
fazia propaganda sobre as missões da América e convidava voluntários para atravessarem o
1

P. Luiz Lasagna, nasceu em Asti (Itália), aos 03 de março de 1850 e faleceu em Juiz de Fora (Brasil) em 06 de
novembro de 1895. Ordenado sacerdote em 7 de junho de 1873, foi escolhido por D. Bosco para acompanhar a
segunda expedição missionária para a América, em 1877. Primeiro diretor de Villa Colón, P. Lasagna inaugurou,
em 1881 um Observatório Meteorológico que se tornou famoso até mesmo fora do Uruguai. Os SDB fundaram
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Atlântico, onde a seara era imensa e maravilhosa. Seu entusiasmo e magnetismo pessoal
sempre cativavam alguns.
Na época P. L. Lasagna era diretor da primeira comunidade salesiana fundada (1877)
na República Oriental do Uruguai: o Colégio Pio IX de Villa Colon, em um dos subúrbios da
capital oriental. Retornando a América, em dezembro de ‘81, o antigo mestre de Lanzo chefia
a sétima expedição missionária, da qual faz parte seu ex-discípulo Lourenço 2 . No grupo
encontram-se outros jovens que se tornarão famosos missionários do Continente americano.
Entre outros: os clérigos Foglino, Zatti, Albanello e Massano e o irmão leigo Delpiano.
Giordano passará a ser o ecônomo de Villa Colon.
A segunda presença salesiana no Brasil teve início em 1885 com o Liceu Coração de
Jesus, na cidade de S. Paulo. Desde o final de ’82, o bispo daquela Província, Dom Lino
Deodato Rodrigues de Carvalho juntamente com outros cavalheiros, trabalhavam no sentido
de instalarem na capital paulista uma comunidade salesiana
Pouco mais de dois anos de tratativas e Dom Lino conseguiu realizar seu sonho. Aos
05 de junho de 1885, primeira sexta-feira do mês, chegavam dois religiosos à capital paulista
parparaa darem início a uma nova obra salesiana. O diretor nomeado vinha do Uruguai.
Chamava-se P. Lourenço Giordano. Estava acompanhado pelo irmão leigo senhor João
Bologna. P. Miguel Borghino, diretor do Santa Rosa, tivera a delicadeza de ir com eles até S.
Paulo. Na Estação do Norte eram esperados pelo Dr. Saladino de Aguiar, presidente do grupo
que trabalhara para a abertura da obra e pelo Capelão do Mosteiro da Luz, P. João Batista
Gomes.
Uma parte do Colégio, que se chamaria Liceu Coração de Jesus, já se encontrava em
construção. As obras estavam interrompidas por falta de fundos. O mesmo se diga da Igreja,
em parte já inaugurada por Dom Lino, aos 21 de junho de 1884. O zeloso pastor a havia
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, bem como em setembro do mesmo ano o fará com
toda sua vasta Diocese, na época compreendida pela Província de S. Paulo, Paraná e parte de
Minas Gerais e Santa Catarina.
P. Giordano se instalou numa casinha alugada, ali perto, na Alameda Glete. Uma de
suas primeiras preocupações foi começar um oratório que passou a funcionar às quintas e
domingos. Ele
dava catecismo aos maiores e o irmão Bologna3 ao grupo dos menores. Conta-se que um
senhor Cônego ao ver o padre envolvido nas brincadeiras com os meninos, ficara seriamente
escandalizado. Aquilo era um abuso, onde estava a dignidade da batina? Igualar-se à
molecada?!
No ano seguinte começam o Colégio e as Escolas Profissionais. Os internos são 24. P.
L. Giordano tornou-se logo muito popular e querido. Seu trabalho pastoral envolvia não só o

outros Observatório na Patagônia e em Punta Arenas. Em 1880 quando se reuniu em Veneza, um Congresso de
geografia presidido por Fernando de Lessep, o cientista pedira a D. Bosco que encorajasse os Salesianos a
desenvolverem as condições meteorológica na América Latina. Em 1893 o Papa Leão XIII o nomeou P. L.
Lasagna Bispo encarregando-o da evangelização das tribos do Brasil. Amigo do Presidente do Paraguai
restabeleceu com aquela República as relações diplomáticas com a Santa Sé. Faleceu trágica e misteriosamente
(possivelmente uma morte programada pelos inimigos da Igreja) em um desastre ferroviário em Juiz de Fora,
Minas Gerais. Este é um tema que merece estudos. Talvez os arquivos maçônicos e ingleses pudessem esclarecer
muito a respeito.D. Lasagna: Luiz Lasagna nasceu em Montemagno, Italia em 03 de março de 1850. Faleceu em
Juiz de Fora, em desastre ferroviário aos 06 de novembro de 1895. Integrou a segunda expedição missionária
para a América do Sul, em 1876. Em 17 de março de 1893, Leão XIII o consagrou Bispo. Foi encarregado das
Missões do Brasil, por isso mesmo chamado o Bispo dos índios.
2
Em janeiro de ’82, P. L. Giordano escreve a D. Bosco falando sobre esta viagem. Giordano – Bosco, Villa
Colon, 26 de janeiro de 1882.
3
O senhor João Bologna trabalhará sempre no Liceu, até 21 de janeiro de 1933, quando faleceu.
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Liceu e arredores como o bairro da Luz, mas incluía de modo especial as Colônias italianas da
redondeza.
P. L. Giordano deixa a direção do Liceu em 1894. Retornando à Itália os Superiores
encarregam-no de abrir a primeira casa do Norte do país, em Recife, Pernambuco.
Não era fácil iniciar uma nova presença missionária. Por vezes tinha-se que percorrer
um longo caminho cheio de percalços, mesmo após o início da obra 4 . Ao se instalar no
Recife, em dezembro de 1894, o futuro Administrador da Prefeitura de S. Gabriel da
Cachoeira batizou a obra com o nome de Colégio Salesiano do Sagrado Coração, como
aquele de S. Paulo. Fervoroso devoto do S. Coração, iniciou junto ao estabelecimento um
belo e majestoso Santuário a Ele dedicado.
A atividade deste novo líder salesiano no Norte brasileiro tornou-se, como em todos os
lugares onde chegava, rapidamente conhecida e por todos admirada, muito embora tenha sido
obrigado a enfrentar sérias dificuldades. Um dos problemas era sua saúde, debilitada pelas
enfermidades tropicais. Frequentemente tinha que se ausentar da cidade para passar dias no
campo, na casa do benfeitor Carlos Alberto de Menezes. O grande amigo dos salesianos abriu
as portas de sua residência em Camaragibe para todos os salesianos do Recife.
P. Giordano de 1900 a 1902 abriu naquela parte do país quatro comunidades: Liceu
Salesiano do Salvador, BA 19005; Escola Agrícola São Sebastião6 em Jaboatão, PE 1900,
funcionando também como Noviciado; Escola São José da Thebaida, SE 1902. Naquele
mesmo ano os salesianos, a pedido, assumiram ainda a direção do Orfanato (ou Colégio
Orfanológico) São Joaquim no Recife.
P. Paulo Álbera visita o Nordeste do Brasil em 1901. No ano seguinte, diante do
número de obras na região, a Direção Geral dos SDB em Turim achou por bem fundar uma
nova Inspetoria, denominada Inspetoria do Norte do Brasil. À sua frente foi colocado o
Diretor do Colégio do Recife, P. L. Giordano. Governou-a sábia, ativa e prudentemente até
1911. Em 1912 a Inspetoria do Norte do Brasil foi unida à do Sul. O Inspetor passou a ser o P.
Pedro Rota. P. L. Giordano foi nomeado Delegado Inspetorial do Norte do Brasil, vivendo a
maior parte do tempo na Thebaida, Escola Agrícola no interior de Sergipe, a 18 km de
Aracaju. Aproveitava o tempo para escrever e publicar obras de instrução religiosa e agrícola.
Os Salesianos chegam ao Rio Negro
«As águas do dilúvio primevo ainda não escorreram de todo por lá»
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Sabe-se que não foram poucas as que não conseguiram sobreviver. Na Inspetoria S. Luiz Gonzaga foram
fechadas casas na Thebaida, SE (na Capital sergipana em dois outros locais: Rua da Aurora e na Rua Pacatuba);
em Cajazeiras e Campina Grande PB; em São Joaquim, PE; e em Baturité no CE.
5 Em 1900 as casas de Pernambuco (Sagrado Coração), Bahia e a Escola Agrícola de Jaboatão pertenciam à
Inspetoria Venezuelana e Brasil Norte, fundada em 1892, incluindo-se mais oito comunidades, distribuídas pelas
seguintes regiões: Venezuela (Caracas, Valência e Curaçao); América do Norte (S. Francisco e Nova Iorque). O
Inspetor era o P. José Lazzero (1837-1910), Primeiro Conselheiro Profissional do Capítulo Superior. Era ainda o
encarregado da correspondência com os missionários. Jamais visitou as casas de sua Inspetoria. Acrescente-se
também que não gozava de boa saúde, sofrendo de um mal que se tornou crônico. P. L. Giordano, Vice Inspetor,
fazia também o papel de Inspetor.
6
Sobre a história desta fundação vide: LUIZ OLIVEIRA, Escola Agrícola São Sebastião, 100 Anos 1900 –
2000, EDBAO Bongi, Recife 2000.
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Maior afluente da margem esquerda do Solimões, que o recebe na cidade de Manaus,
o Rio Negro (5.571km), emprestou seu nome àquela circunscrição eclesiástica do Norte
amazônico7.
Criada cerca de três séculos, antes de ser ocupada pelos Salesianos, passou por
constantes dificuldades, devido sobretudo às intermináveis distâncias. Mercedários,
Carmelitas e Capuchinhos por ali passaram e não encontrando condições necessárias à
propagação da fé, foram obrigados a abandoná-la, uns após outros. Nem mesmo a união, em
1896, com a Diocese de Manaus, foi possível solucionar os problemas.
A Santa Sé, no tempo do Papa Pio X, recriou-a em 10 de outubro de 1910, através de
um Decreto da Sagrada Congregação da Propaganda Fidei. O Papa insistiu para que P. Paulo
Álbera, Reitor Mor dos Salesianos, a aceitasse, o que aconteceu em 18 de junho de 1914.
Os primeiros três salesianos que ali aportaram foram capitaneados pelo missionário P.
João Bálzola8 (em 29/04/1915 chegam em Manaus). Sua entrada em S. Gabriel da Cachoeira,
sede da Prelazia deu-se em 21 de maio de 19159. Ao se instalar em S. Gabriel da Cachoeira10,
P. J. Bálzola11 iniciou de imediato (25 de maio de 1915) uma visita às aldeias e aos poucos
civilizados da região. No dia 30 alcança o forte12 de Cucuhy (cerca de 80km de S. Gabriel),
limite no extremo Norte com a Colômbia e a Venezuela. O missionário foi muito bem
acolhido pelo Comandante do destacamento local, Sargento Tobias de Souza Reboredo
(assumira interinamente o Comando no lugar do Tenente Aprígio), esposa e soldados. A
mesma acolhida tinha acontecido em S. Gabriel por parte do Cel. Joaquim de Aguiar e demais
autoridades locais.
7

Além de suas águas negras, outra característica é a união que faz entre da bacia amazônica com a do Orenoco,
através do canal natural formado pelo Rio Casiquiari (ou Cassiquiara). Um fato de importância políticoeconômico-militar, ainda não explorado.
8
P. João Bálzola partira da Colônia indígena de S. José do Sangradouro, em Mato Grosso, aos 26 de novembro
de 1914. Cuiabá era sua primeira parada em busca do Setentrião amazônico. Em seguida Corumbá e Porto
Esperança, onde a estrada de ferro, inaugurada há poucos dias, o levou ao Rio de Janeiro, após seis dias de
aventuras, inclusive dormindo ao lado dos trilhos e do trem em pane. Em S. Paulo (Lorena) encontra-se com P.
Rota e em Aracaju com P. L. Giordano, que desconhecia ser o próximo Prefeito Apostólico do Rio Negro. Em
Pernambuco juntaram-se dois outros companheiros, P. José Solari e o Coadjutor José Canuto. O salesiano J.
Batista Zanella cedido pelo P. Rota em Lorena, por motivos de saúde não pode continuar, permanecendo em
Recife.
9 Na época a população era formada por alguns portugueses e brasileiros que se dedicavam ao comércio e à
extração da borracha. Os demais eram índios civilizados ou semi-civilizados. «A população do Rio Negro é uma
população sui generis, havendo nella todas as gradações, dos typos mais selvagens ao typo europeu» (BS 3
(1916) 76.
10
Os índios chamam Cachoeira de S. Gabriel, Cachoeira de S. Isabel, mudando a posição dos substantivos.
11
P. João Bálzola (nasceu em Vila Miroglio, Alessandria – Itália, em 01 de fevereiro de 1860; e faleceu em
Barcelos – Brasil, 17 de agosto de 1927). Em 1893 seguiu para o Brasil, como secretario de P. L. Lasagna.
Encarregado em maio de 1895 da Colônia Teresa Cristina, povoada pelos Xavantes. Em 1902 passa a trabalhar
com os bororo. Permaneceu em Mato Grosso até 1914, data de sua transferência para o Rio Negro. Trabalhou
durante doze anos na Região do Rio Negro, fundando S. Gabriel em 1916, Taracuá em 1923 e Barcelos em
1924.
12
Nos pontos estratégicos eram construídos fortes. Os espanhóis eram na área os principais contendores. Tive
oportunidade em agosto de 2000, de visitar os restos (melhor os alicerces) do forte de S. Gabriel da Cachoeira,
numa colina à margem esquerda do Rio Negro, que ali mostra-se orgulhoso e encachoeirado em busca do
Amazonas. A fortaleza não deveria ser tão espaçosa, mas aparentava ter sido uma construção bastante resistente.
Ali, à margem direita do Negro divisa-se uma clareira com algumas poucas e humildes construções. Depois a
amplidão da mata. Nos longes do horizonte, seguindo o declive do rio, divisa-se a Serra dos Papagaios (Curí
Curiaí), onde repousa a “Virgem Adormecida” dos tucanos. Sua cabeça dirige-se para o Norte, na direção das
Serras de Imeri, Taperipecó e Serra do Padre na fronteira com a Venezuela. Naqueles rincões desolados
encontram-se o Monte da Neblina, o pico mais alto do Brasil com 3.014m e o Monte 31 de março com 2.992m.
São como que as grandes atalaias do Setentrião amazônico.
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Na manhã seguinte, a sala de armas do forte foi desocupada e virou Capela. Foi então,
celebrada a primeira Missa daqueles cafundós verdes, assistida pelos militares, famílias
vizinhas e indígenas das três fronteiras. No pequeno altar uma imagem de Nossa Senhora
Auxiliadora, a quem no último dia 24 passado tinha sido consagrada a Prefeitura Apostólica.
P. Bálzola retorna a S. Gabriel em 16 de junho de 1915.
Seu trabalho missionário e etnológico foi admirado por governos e cientistas. É sem
dúvida um dos missionários que por primeiro lançou as bases da civilização entre os bororo
no Mato Grosso e no Setentrião amazônico entre os Tucanos.
P. L. Giordano em São Gabriel da Cachoeira
Na Amazônia rionegrina P. Giordano deveria passar a terceira e última fase de sua
vida apostólica. Um período de mais de três anos. Deixando a sua cara Thebaida, onde havia
sido diretor de 1911 a 1915, transfere-se para a região do Alto Rio Negro. Seria companheiro
de lides apostólicas do veterano missionário P. João Bálzola. Sua eleição para Prefeito
Apostólico aconteceu em 1o de agosto de 1916. A sede seria S. Gabriel da Cachoeira.
Monsenhor Giordano enfrentou sérios obstáculos. A vida ali era muito difícil, faltava
tudo. Além das enormes distâncias e as viagens perigosas através dos rios e selvas, havia o
problema das enfermidades tropicais, como a malária. Não obstante o novo Prelado
empreendeu diversas e longas visitas para conhecer diretamente e fazer amizade com os
índios e civilizados da Prefeitura. Sua maneira paterna, paciente e cativante conquistava as
populações que visitava. Adaptava-se, o quanto possível aos costumes e alimentação daqueles
homens e mulheres da floresta, conquistando-os com sua bondade.
Escreveu páginas interessantes sobre suas excursões na Prefeitura Apostólica. Leiamse por exemplo os relatórios 98 e 99 deste volume e o Anexo III.
No dia 14 de dezembro de 1919, Mons. L. Giordano encontrava-se em meio à floresta
amazônica, visitando seus índios do Padauery. Este rio tributário da margem esquerda do
Negro era então um dos mais habitados da região norte amazônica, bem como um dos mais
insalubres, em termos de doenças tropicais.
O Prefeito apostólico, embora de robustez física invejável, não obstante, já vivia
combalido pelas enfermidades dos trópicos. Assim é que durante aquela visita apostólica, foi
acometido em certo momento por uma fraqueza geral, acompanhada de febre. Sentindo que a
situação era delicada, Monsenhor resolve retornar a São Gabriel.
Transportaram-no para uma das praias do Rio Negro, acomodando-o em um barracão
do “Porto Javary”. Aguardará o barco que mensalmente percorria aquele percurso, passando
por S. Gabriel. No entanto, restavam poucas horas ao heróico e dedicado missionário. Que
espécie de mal fulminava o intrépido caçador de almas? Mistério! Talvez seus amigos pajés
quisessem que seu espírito e seu corpo permanecessem sempre com eles, em meio às brumas
e o lusco-fusco da floresta tropical. Seria o gênio sagrado (o Jurupary do bem) que lhes
guardaria eternamente as malocas.
Um dia apenas, antes de retornar à sede da missão, Monsenhor foi tomado por uma
brusca e rápida agonia. O coração do pahy não resistiu, deixou de funcionar, truncando a
existência do ainda relativamente jovem guerreiro. Estava com 63 anos de idade, 43 de
profissão na Congregação salesiana e 40 de sacerdócio13.
Assim o incansável pastor desaparecia nas selvas amazônicas, o Inferno Verde. Longe
dos seus familiares, dos irmãos de Congregação, dos amigos. Num barracão de madeira,

13

Sobre sua agonia e morte leia-se o comovente relato no Anexo III, deste trabalho.
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enquanto se encontrava em pleno trabalho missionário. Uma morte solitária na solidão infinita
da selva tropical, tantas vezes banhada com os suores e lágrimas do querido pahy14.
Durante o ano de 1920, P. Bálzola, após a morte de Mons. L. Giordano, foi Prefeito
Apostólico interino do Rio Negro. Em 1921 Mons. Pedro Massa assumiu a Prefeitura.
II. Contextos
1. Contexto missionário brasileiro até à vinda dos Salesianos
Frei Henrique de Coimbra
Segundo os historiadores Frei Henrique de Coimbra chegou ao Sul da Bahia em 26 de
abril de 1500
Os descobridores lusos integravam num mesmo pacote império e fé. Assim é que parte
dos homens embarcados na esquadra, que Pedro Álvares Cabral conduzia às Índias, incluía
também um grupo de oito Frades Menores de S. Francisco 15 , OFM. O superior daquele
punhado de apóstolos chamava-se Frei Henrique de Coimbra. Fazendo uma rápida escala, ao
chegarem ao Sul do Novo Mundo, celebraram a Primeira Missa numa praia baiana,
denominada Cabrália. Era o dia 26 de abril de 1500, desde então uma data famosa na história
do Brasil.
Os habitantes locais curiosos e desconfiados observaram as funções litúrgicas sem
nada entenderem. Irrealizável qualquer tipo de catequese, mesmo porque a comunicação
linguística era um dos problemas entre missionários e indígenas. Trocas de presentes, sorrisos
e cortesias eram o máximo que poderia acontecer.
Não há muito que dizer sobre a evangelização nestes primeiros 49 anos da Colônia.
Faltava um plano orgânico que garantisse a continuidade do trabalho apostólico.
Geograficamente as presenças de missionários eram esparsas e descoordenadas. Fala-se de
Franciscanos em Salvador, Porto Seguro, no litoral do Estado catarinense. Em que pesem as
dificuldades 16 , inclusive o massacre pelos Tupiniquins, de dois Franciscanos em 1510, a

14

«Muitos missionários não lograram o supremo consolo de repousar na terra banhada com os seus suores, e
afagada pelo carinho dos seus neófitos; alguns terão talvez os restos mortais dispersos e profanados num desvão
da floresta: outros enfim, mais felizes, dormem placidamente ao lado da capela da missão, no campo santo
nostálgico do deserto. Visitei um desses túmulos solitários. Foi ao sopé de um morro selvagem, onde a natureza
ostentava ainda a bruta flor da sua beleza virginal e primitiva. Um só cruzeiro tosco de vinhático velava sobre a
campa, em seus braços, as passifloras [trepadeira nativa das regiões tropicais da América] e orquídeas bravas
desabrochavam nas pétalas bizarras a cor dolente e a liturgia da tristeza. Mas no alto, farfalhando em céu de
terno azul, os buritis alvissareiros salmodiavam aos ventos do planalto as preces de uma saudade cheia de
esperanças. À flor do sepulcro, onde vicejavam ainda as últimas corolas, que a piedade das crianças indígenas
nele depositara, uma lacônica inscrição lembrava apenas o nome do mártir. Ali jazia um velho missionário.
Nascera no além-mar, mas tudo desamara sobre a terra, para consagrar-se inteiramente à salvação das almas
silvícolas. Ali vivera feliz na humildade de seu trabalho; e ali tombara com o sorriso ainda nos lábios, os olhos
voltados para as estrelas, não as estrelas verdes e fantásticas do caçador de esmeraldas, mas as estrelas claras do
seu ideal de apóstolo, gravado em pleno céu, na sagrada constelação do Cruzeiro» (Centro de..., Episódios da
Vida Missionária, 53. Autor desconhecido).
15
Francisco de Assis, um dos maiores santos da Igreja, filho de um rico comerciante de Assis (Itália). Nasceu em
1182 e faleceu em 3 de outubro de 1226. Iniciou um importante movimente de renovamento religioso, também
repercutindo em âmbito social. No ano de 1209 iniciou a Ordem dos Frades Menores ou Franciscanos, aprovada
verbalmente por Inocêncio III. São Francisco pregou na Itália, Espanha, Marrocos e no Egito. Em 1224 recebeu
os estigmas da Paixão de Cristo. Sua restos mortais se encontram na Basílica de Assis. Foi canonizado em 1228.
Em 1939 Pio XII declarou-o patrono principal da Itália com Santa Catarina de Sena.
16
Entre outras, o massacre de dois Franciscanos pelos Tupiniquins, em 1510.
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missão foi retomada com mais intensidade em 1515. Anos mais tarde os Jesuítas encontraram
resultados positivos e notáveis daquela catequese inicial e empírica.
A pregação da fé
Enquanto os expedicionários de El-Rei conquistavam novas terras e aumentavam os
domínios imperiais do ultramar, os religiosos tentavam semear os rudimentos espirituais da fé
romana.
Entre os primeiros grupos desses missionários encontramos os jesuítas que aportaram
ao Novo Mundo em 1549, precisamente em terras brasileiras. O chefe do grupo, formado por
seis confrades, era o P. Manuel da Nóbrega, que depois se tornou Superior da Primeira
Província brasileira e um dos vultos de proa da História da Igreja na Terra de S. Cruz.
As dificuldades iniciais foram muitas, não só da parte das autoridades civis, mas
também da elite eclesiástica, como no caso do senhor bispo D. Pedro Fernando Sardinha17.
Defensores dos índios os missionários muitas vezes iam de encontro aos interesses dos que
usufruíam e escravizavam os selvagens. A coragem e o arrojo dos homens de batina fizeram
com que já em 1580 eles formassem um grupo de 140 sacerdotes com duas grandes escolas e
cinco residências. Em Salvador da Bahia tinham seu ponto de apoio, de onde irradiavam a
Boa Nova aos selvagens e negros cativos das várias regiões do país. Nesta época não
podemos esquecer as figuras do P. José de Anchieta (1534-1597) – beatificado pelo Papa João
Paulo II – e do P. Antônio Vieira, o “Grande Padre” dos índios.
Jesuítas ou Franciscanos Menores (OFM) trabalhavam com entusiasmo e
arrebatamento, como podemos constatar, através da pena de um destes grandes pioneiros, o P.
Manuel da Nóbrega SJ. Em uma de suas cartas ao Provincial, P. Simão Rodrigues, residente
em Lisboa, assim se expressa:
«Esta terra é nossa empresa, e o mais gentio do mundo. Não deixe lá [em Portugal] V. R.[,]
mais que uns poucos para aprender, os mais venham. Tudo lá é miséria quanto se faz: quando
muito ganham-se cem almas, posto que corram todo o Reino; cá é grande mancheia»18.

Em 1552, os missionários de Santo Inácio já davam aulas na língua local, servindo-se
inclusive de catequistas autóctones. «Mais que ninguém souberam interpretar e viver os ideais
missionários de Portugal, que fazia da catequese a base de sua colonização».19
Os historiadores irão demonstrar o trabalho civilizador e intimorato dos loiolistas no
Brasil Colônia. Um destes pesquisadores é o renomado P. Serafim Leite, SJ, especialista
incontestável da história da Companhia de Jesus no Brasil. Sua produção está contida em dez
volumes.

17

Primeiro bispo do Brasil, nascido em Évora ou Setúbal. Veio de Portugal para converter os indígenas à
doutrina católica. Estudou em Paris, Salamanca e Coimbra e após ser vigário-geral de Goa, foi designado bispo
da Bahia por D. João III. Chegou ao Brasil (1552) com uma comitiva de clérigos para o trabalho de catequese e
inaugurou a diocese ainda sob o governo de Tomé de Sousa. Autoritário e impaciente com os nativos e adepto de
métodos duros na conversão, entrou em conflito com Manoel da Nóbrega e outros jesuítas por achar que eles
eram muito complacentes com os costumes indígenas. Também entrou em choque com Duarte da Costa em
razão de uma reprimenda que fez ao filho do novo governador. Embarcou, então, decidido a ir até Lisboa a fim
de queixar-se ao monarca, porém o navio em que viajava naufragou na foz do rio Coruripe, na costa alagoana.
Sobrevivente do naufrágio, foi aprisionado juntamente com cerca de outras cem pessoas, pelos índios caetés
(1556). Despidos e atados com cordas pelos caetés, foram todos trucidados e comidos um a um ao longo daquele
ano, segundo o relato do historiador frei Vicente do Salvador. www.sobiografias.hpg.ig.com.br/PeroFSar.html
18
Centro de Pesquisa de Barbacena, CÉSAR, Catequese/75.
19
Idem.
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Um dos sérios problemas que os padres tiveram que combater ao iniciarem suas lides
apostólicas, foi a defesa do gentio face aos maus tratos dos colonizadores. O primeiro sinal
ostensivo e inquietante desta problemática, por parte dos navegadores portugueses na
Amazônia, vem de janeiro de 1616. Naquele ano fundaram na embocadura do rio Pará, o
Forte do Castelo, surgindo posteriormente a Vila de Nossa Senhora de Belém do Grão Pará,
hoje a cidade de Belém, capital do Estado do Pará. A partir de então os autóctones não
tiveram mais paz. Perseguidos e com as aldeias destruídas, os homens das selvas foram
forçados a trabalharem como escravos para os brancos.
Um dos caçadores de índios mais famoso e temido da região chamava-se Bento
Maciel Parente, o Raposo Tavares do Sul do país ou o Domingos Jorge Velho, paulista que
lutou contra os índios da Bahia ao Piaui. Tinha total apoio de Lisboa. Como prêmio de seus
genocídios, recebeu em 1637, uma enorme extensão de terra, incluindo o atual Estado do
Amapá.
O jesuíta português P. Antônio Vieira quando chegou à Amazônia em 1653, ficou tão
mal impressionado com a exploração e o sofrimento que os brancos infligiam aos autóctones
que começou de imediato a verberar acerbamente contra os europeus e seus aliados, índios ou
mamelucos. Chamou a todos de pecadores desalmados: escravizadores, exploradores,
assassinos dos gentios.
Diante da situação, Vieira resolve (1655) falar diretamente com o rei Dom João, em
Lisboa. Mesmo pressionado política e economicamente, o monarca baixou algumas leis que
vieram amainar a problemática. Os missionários conseguiram então concentrar cerca 200.000
índios em mais de 50 aldeias. O branco que desejasse entrar em qualquer daquelas malocas
deveria conseguir uma autorização.
De Leste a Oeste, subindo o Grande Rio
O governador do Pará abriu os olhos para a possibilidade de conquistar o grande rio
Amazonas ou Solimões para Portugal, quando foi alertado pelo feito de dois frades espanhóis
que em 1636, embrenharam-se em uma canoa, de Quito no Equador à foz do Amazonas no
Atlântico. Um ano após a visita dos desbravadores, Pedro Teixeira acompanhado por 70
militares [ou 70 canoas, como escreveu alguém] e cerca de 1.100 indígenas, partiu de Belém,
alcançando após alguns meses a capital equatoriana. Um grande feito, remaram incrivelmente
mais de 2.500 km pelas florestas desconhecidas e medonhas da bacia amazônica.
P. Acunha, um espanhol que fez parte do grupo, ao retornar a Belém, fala em seu
diário sobre as populações descobertas durante a viagem. Impressionado com o
desenvolvimento cultural de povos como os Omágua, chegou a escrever que a cerâmica
daquelas paragens não era inferior às mais belas encontradas na Espanha.
No entanto, nas regiões onde os caçadores de índios já tinham aparecido, a situação de
miséria e desolação era angustiante. O fato era visível a partir do rio Tapajós, onde só se
observava
«a morte, a tristeza, o abatimento. Perto de Belém tudo estava despovoado, destruído e
abandonado. A cidade de Belém parecia um verme que devorava e destruía sempre mais as
entranhas da Amazônia»20.

Nesta guerra pela destruição do índio, Portugal tinha como segundo fronte a expulsão
dos espanhóis. Também eles procuravam se apoderar da região. Era o início das primeiras

20

Centro de ...[CÉSAR]..., A penetração na Amazônia, Cap. 18, pp 115 – 119.
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cenas do longa metragem que ainda hoje se repete, cujo título é: A cobiça internacional da
Amazônia...
Expulsão dos Jesuítas
A reação ao novo estado de coisas, após as normas baixadas por D. João, depois de
seu encontro com P. Vieira, foi capitaneada pelos brancos de S. Luiz do Maranhão e de
Belém. Os jesuítas foram culpados pela falta de braços escravos na derrubada das matas, na
caça e pesca, nos transportes através da emaranhada teia fluvial amazônica. Venceu o poder
econômico-político: os Inacianos foram em 1661, obrigados a retornar a Portugal. Os
legisladores do reino permitiram mais uma vez que os brancos forçassem os aborígenes a
trabalharem para eles. Como prêmio de consolação, Dom Pedro II de Portugal resolveu ceder
algumas glebas aos índios, “já que eles são os donos naturais dela”.
No entanto, a problemática indigenista continuou acesa. As novas leis reais ao
chegarem à Amazônia geraram uma forte reação entre os colonos. O resultado mais
desastroso para os índios foi a expulsão dos jesuítas pela segunda vez (1684) da capital
maranhense. Inúmeras foram as expedições organizadas para caça aos indígenas. Algumas
delas tinham a presença forçada de padres que eram obrigados a acompanhar os colonizadores
em seus resgates. De Belém a Santarém as matas e rios eram vasculhados à cata de escravos
que eram distribuídos pelas cidades e vilas nos trabalhos forçados. Os mesmos episódios das
bandeiras no Sul do Brasil, das expedições contra os araucânios na Patagônia, das caçadas do
Oeste americano.
Os Franciscanos
Um grupo de Franciscanos desembarcou aos 12 de abril de 1585, na cidade de Olinda
em Pernambuco. Traziam as bênçãos do Papa Sixto V, Franciscano, bem como o apoio de
Felipe II, rei da Espanha. Tratava-se possivelmente da primeira tentativa de se iniciar uma
catequese racional nas terras pernambucanas.
«Introduzidos nos rudimentos da língua nativa, os missionários começaram de imediato com um
tipo de seminário para os filhos dos índios convertidos, formando-se aí os futuros catequistas
indígenas. Cultivou-se de maneira especial a música , dando-se outrossim realce à comemoração
dos mortos no dia de finados, muito a gosto dos índios, quando ofertavam as primícias de suas
lavouras»21.

Os padres fizeram-se presentes na região litorânea em direção ao Norte, até Filipéia de
Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, capital da Paraiba. Naquele Estado fundaram as
aldeias de Almagra, Pirajibe, Mangue, Joane. Em Pernambuco as de Olinda, Igarassu e
Goiana. Ao Sul do Recife, Santo Agostinho e Assunção. Nas Alagoas, Porto de Pedras.
Orgulhavam-se de serem os primeiros catequistas dos índios daquele Estado.
Em 1614 foi criada a Prefeitura Apostólica da Paraíba, o que motivou a retirada dos
Franciscanos em 1619 e a passagem de suas atividades ao clero secular.
A política missionária franciscana tinha por objetivo conservar as culturas indígenas
em seu meio, integrando-as posterior e lentamente na civilização. Havia uma série de normas
a serem seguidas, compendiadas segundo consta em 1606, no Regulamento para os
Missionários. Interessantes algumas das prescrições:

21

Idem, p 28.
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Em determinadas aldeias havia obrigação da clausura para os monges;
Os impedimentos de consanguinidade só eram dispensados com aprovação do
Prelado;
Durante as aulas os alunos “estarão de feição que tenham medo e respeito a quem os
ensina”;
Nenhuma mulher podia apanhar de palmatória de um religioso;
Os índios eram proibidos entrar nas celas dos frades;
O religioso não devia falar a sós com uma índia. Quando necessário devia fazê-lo na
portaria e com um interprete;
As aldeias deviam ser visitadas duas vezes por semana, especialmente por causa dos
doentes;
Os religiosos não dêem palpites com respeito aos salários estipulados entre índios e
brancos;
Da Septuagésima até à Páscoa os índios não poderão trabalhar, além de oito dias. Isso
“por respeito à doutrina e confissão22.

Todas as aldeias das Missões tinham seu Regimento.
O diretor geral dos índios da Província de S. Paulo, José Arouche de Toledo Rendon
afirma que o supramencionado Regimento fora estabelecido pelo Capítulo Provincial dos
Franciscanos celebrado em 13 de agosto de 1745 no Rio de Janeiro. Continha normas gerais
referentes ao governo das aldeias franciscanas.
Pode-se afirmar, que os três séculos da presença colonial portuguesa no Brasil
caracterizaram-se pela presença quase constante dos filhos de S. Francisco (OFM). A
atividade e o modo como faziam catequese entre os brasílicos tornou-se famosa, atraindo até
mesmo a simpatia do bispo de Cabo Verde, que procurou empregar o mesmo método com os
nativos de sua diocese.
Ao terminar o século XVII, diversas eram as Ordens religiosas presentes na
Amazônia. Suas atividades eram por vezes pontilhadas de problemas. Porfiando-se entre si,
cada grupo procurava conquistar o maior número possível de silvícolas. Deste modo
poderiam atrair para si sempre mais as graças de Sua Majestade, a quem prestavam serviços.
Tentando amainar os conflitos foi promulgada um Carta Régia em 19/03/1693, pela
qual os Jesuítas ficariam com o Sul da Amazônia, enquanto que aos Franciscanos e Religiosos
da Piedade era entregue o Norte do Rio Amazonas. Os Mercedários e Carmelitas
apresentavam problemas semelhantes. A situação deles foi regulada com outro Documento
Régio de 29 de novembro de 1694.
Os Carmelitas
Fazemos uma menção especial aos Carmelitas, desbravadores e conquistadores da
Amazônia Ocidental. Vamos encontrá-los na Bahia em 1581. No Rio Negro em 1695,
fundando em 1710 as missões do Solimões. Fato ligado aos Salesianos é que foram os
Carmelitas que em 1725, galgando as corredeiras do Rio Branco23 e subindo o Rio Negro,
iniciaram as missões do Rio Uaupés, posteriormente entregues aos filhos de D. Bosco. As
regiões, onde hoje se encontram Tabatinga e Benjamin Constant, na fronteira com a Colômbia
e Peru, eram inicialmente missões pertencentes aos espanhóis padres Samuel Fritz e João
Batista Sana. Depois que estes deixaram a área, os Carmelitas ocuparam-na. Vamos encontrálos em Mariuá, onde fundaram a primeira escola para os filhos dos indígenas. Mariuá, cujo
22

WILLEKE 1974: 77-78. Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, Santo Antônio dos Capuchos,
maço 18, n. 26, fl. 2v-3v.
23
O Rio Branco, corta a cidade de Boa Vista (Roraima), afluente da margem esquerda do Rio Negro é seu
segundo maior tributário, depois do rio Uaupés, este também chamado pelos índios rio Caiari.
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nome foi trocado por Barcelos, por imposição pombalina, é hoje uma das missões salesianas
do Rio Negro. Os Carmelitas,
«contrariando a Provisão de 12 de setembro de 1727 da Metrópole falavam e divulgavam os
linguajares indígenas, nomeadamente a língua-geral ou nheêngatu amazonense. Frustraram
decididamente a acção dos sertanistas que, gananciosos, só visavam à destruição das culturas
autóctones»24.

Não se pode negar o papel destes homens naquela parte da Amazônia. Eles tomaram
decididamente a direção dos Andes. Ali a Cruz conquistou pacificamente mais território,
integrado posteriormente ao Brasil, que as “expedições militares, assinaladas com sangue e
negativas na civilização dos selvagens”25.
Além dos já mencionados, existem pregadores da fé também em outras regiões. No
Maranhão em 1612 chegaram os Capuchinhos, juntamente com os conquistadores franceses.
Os Mercedários aportaram no Pará em 1640 e os Oratorianos em 1662.
Não podemos deixar de assinalar a presença dos Protestantes. Seus pastores atuaram
no Rio de Janeiro e no Nordeste, através da pregação calvinista de orientação francesa ou
holandesa. Na Bahia da Guanabara permaneceram apenas um ano (1557 – 1558). Mesmo
assim, P. Manuel da Nóbrega queixa-se da disseminação que fizeram da heresia de Calvino
entre os índios.
Nos Estados nordestinos a atuação holandesa foi mais acentuada. Ali permaneceram
cerca de 24 anos (1630 – 1654), sendo admirados por certa parte da população. Sua influência
econômica e social chegou a ser visível. A bela ponte Maurício de Nassau construída sobre o
Capibaribe, no Recife é um dos monumentos deixados por eles na região.
Os companheiros do Príncipe Nasssau tiveram alguns problemas para transmitir suas
idéias. Entre eles o idioma e a rigidez extremista da Reforma religiosa que pregavam. Houve
no entanto, verdadeiras conversões como a do potiguar Pedro Poty26, da Baía da Traição.
«Alguma facilidade de que gozaram os calvinistas na catequese aos silvícolas desde a Bahia até
à Paraíba, encontrou apoio na antipatia ou mesmo num certo ódio que as populações indígenas
votavam aos portugueses pelos seus sistemas produtivos baseados na mão de obra escrava»27.

De Pombal ao Ipiranga (1759 a 1822)
É o período que se inicia com outra expulsão dos filhos de Santo Inácio pelo Marquês
de Pombal e termina com a proclamação da Independência. Na época diversas foram as
diretrizes seguidas pela política indigenista. As figuras principais de então foram o Marquês
de Pombal e D. João VI.
Em 19 de maio de 1759, o Diretório indígena que até então servia para o Pará e o
Maranhão foi estendido a toda a Colônia. Nele se reconhecia abertamente que os missionários
tinham sido incapazes de cristianizar e civilizar os índios. Estes deveriam ser legalmente
emancipados, os Jesuítas expulsos do Brasil e os demais missionários afastados da
administração temporal relativa à catequese.

24

Centro de..., CÉSAR, Catequese/75, p 36.
Centro de ..., CÉSAR, Catequese/75, p 35.
26
Vencidos os holandeses Pedro Poty foi enviado prisioneiro a Portugal. Durante o julgamento pela Inquisição,
apesar de todas as ameaças manteve-se fiel à sua fé calvinista. «Sou cristão e melhor do que vós; creio em Cristo
sem macular a religião com a idolatria...Aprendi a religião cristã e a pratico diariamente» (CDB).
27
Centro de …, CÉSAR, Catequese/75, p39.
25
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Segundo Pombal, Ministro de Dom José Primeiro, os povos indígenas não eram
confiáveis, representando uma constante ameaça ao Estado português. Trabalhando sobre esta
premissa, todo aquele que fosse defensor dos índios, tornava-se ipso facto, inimigo de
Portugal e sua política. Foi assim que considerados perigosos, os padres jesuítas foram
novamente banidos da América em 1759. Primeiro da América portuguesa, anos depois das
Colônias espanholas.
«Para o Brasil e em especial para a Amazônia, foi o início de uma grande noite [faz lembrar a
noite dos dez séculos da Idade Média.]. Os colégios dirigidos pelos padres foram fechados; as
aldeias, com o tempo, foram abandonadas ou se tornaram cidades. No lugar dos jesuítas foram
nomeados funcionários do governo, que exploravam os indígenas e violentavam suas
mulheres»28.

A ojeriza dos invasores e predadores contra os nativos americanos foi tamanha que
chegaram incrivelmente a impor uma política de terra arrasada na grande Colônia dos
trópicos.
«Para não conservar a lembrança das antigas culturas, as aldeias receberam nomes de cidades
portuguesas, como Santarém, Barcelos, Bragança, Ourém, Alenquer e outras. As línguas
indígenas foram proibidas e o português tornou-se língua oficial. Nessa época a língua geral,
ou nheengatu, sistematizada pelos jesuítas e muito usada na Amazônia e no Sul do Brasil, foi
proibida e considerada língua de selvagens e de povos atrasados»29.

As consequências desta política foram altamente perniciosas para os habitantes locais.
Despreparados preparados para viveram na situação artificial em que foram forçosamente
colocados, tornaram-se fácil e rapidamente presa da ganância dos colonos, que de há muito
cobiçavam o patrimônio do gentio.
A catequese dos índios, quase completamente abandonados, continuará com a
pregação tradicional, através do trabalho denodado dos Capuchinhos italianos.
Do Ipiranga ao Império - 1822 a 1889
Os anos iniciais do Governo do Príncipe Regente, D. Pedro I, caracterizaram-se por
uma política de verdadeira caça às bruxas: a do extermínio dos índios que não se dobrassem
ao regime.
A catequese, afirmamos anteriormente, durante os cem anos de ausência jesuítica foi
posta a cargo dos Capuchinhos. No entanto, com a abdicação de D. Pedro I (1831), os
valorosos frades passaram também eles a serem atingidos pelo veneno xenófobo dos senhores
da maçonaria. Um decreto de 25 de agosto daquele ano, proibiu-lhes o exercício do
ministério.
A catequese exercida pelos religiosos homens consagrados, vocacionados e
excepcionais, quanto à dedicação à causa foi substituída pela leiga. À frente das aldeias foram
colocadas pessoas impreparadas, sem vocação e carisma, muitas interessados apenas nos
dividendos fáceis. Não era difícil prever-se um retumbante fracasso com as mais desastrosas
consequências para os aborígenes. Os homens em seus humildes hábitos de capucha ou burel
foram chamados de volta.

28
29

Centro de ..., [CÉSAR]…, A penetração na Amazônia, Cap. 18, p 119.
Idem. …….., pp 119.
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José Bonifácio preocupou-se pela integração física do país continental que nascia.
Achava o Patriarca que para consolidação do Império brasileiro era de suma importância a
integração dos brasis, que povoavam seu território.
A empresa envolvia enormes dificuldades. Em seus Apontamentos para a civilização
dos Índios bravos do Império do Brasil, por ele apresentados ao Parlamento (01/06/1823),
escreve:
«A causa destas dificuldades nasce do estado miserável em que se encontram os índios e do
modo desumano com que, sucessivamente, Portugueses e Brasileiros os temos maltratado, e
continuamos a fazê-lo ainda que com intenções de domesticá-los e torná-los felizes»30.

A Constituinte do Império recebeu (12/12/1823) os Apontamentos do Patriarca da
Independência, mas pouco se incomodou com a problemática indígena, assunto que na prática
foi entregue às Províncias.
Governador de Mato Grosso e antigo estudante do Seminário de Mariana e da
Faculdade de Direito de S. Paulo, José Vieira Couto de Magalhães (1837 – 1898) foi um dos
leigos que melhor entendeu e formulou a política indigenista imperial. Para ele o Brasil não
podia repetir com seus índios o mesmo de outras regiões americanas, onde se gastavam somas
enormes com poucos resultados. A solução também não estaria no massacre dos aborígenes.
Entre os objetivos de sua política indigenista estavam a integração ao território
nacional de grandes áreas que praticamente já eram reconhecidas pelo direito internacional; a
preparação de quase mil trabalhadores para as fazendas, extracção de minérios, madeira,
transportes. Uma das idéias era a integração das bacias fluviais platina e amazônica. Militar
que era, Couto de Magalhães não esquecia a possibilidade que os silvícola poderiam ser os
guardiães das fronteiras nacionais.
Por solicitação de D. Pedro I (1826) as autoridades civis e eclesiásticas provinciais
organizaram um levantamento sobre a caminhada catequética indígena desde o
Descobrimento. O que se apurou foi uma crítica geral aos “sistemas empregados em sua
catequese e integração na sociedade nacional”. E em que pese a Pombal, defendia-se o
método utilizado pelos Jesuítas com suas famosas Reduções..
A questão indígena recebe novo alento quando retornam os Capuchinhos italianos,
autorizados pelo Decreto Imperial de 21 de junho de 1843. Dois anos mais tarde um outro
Decreto estabelece normas a respeito das missões. Entre os objetivos estavam: a instrução
geral, o ensino das artes e ofícios, a defesa dos índios, a fiscalização sobre os contratos de
trabalhos. A doutrina cristã deveria ser ministrada sem jamais se usar de violência.
Um estudioso da causa índia fez o seguinte comentário sobre a catequese dos povos
primitivos da colônia portuguesa do Atlântico Sul.
«Desde a expulsão dos Jesuítas arrefecera-se sensivelmente o fervor missionário – para
vergonha nossa e de nossos dias – entre o clero brasileiro. Missionário para trabalhar entre
índios e populações caboclas abandonadas deviam ser encomendados do estrangeiro. E os de
fora, quando aqui chegavam, deixavam-se levar pela catequese mais fácil e de resultados mais
imediatos entre as populações sertanejas ou das cidades... Deve-se, pois, admitir ter havido certo
malogro das missões religiosas, podendo-se considerar de alguma maneira providencial a
interferência laica organizada na República»31.

Uma excepção é o trabalho do padre Francisco das Chagas Lima entre os puris da
Serra da Mantiqueira e em Queluz, na fronteira com o Estado do Rio de Janeiro.
30
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A problemática indígena durante os primeiros 26 anos da República (1889 – 1915)
Os missionários do humanismo positivista, instalados com a República, não
conseguiram, como alguns deles desejavam, sistematizar o problema índio. A causa silvícola
foi adiante impulsionada pela iniciativa particular. Com este objetivo, doze anos após a
Proclamação da República, criou-se em S. Paulo uma Sociedade constituída por leigos e
eclesiásticos.32
Em 1908 Dom Frederico Costa toma posse da diocese de Manaus33. Preocupado em
conhecer sua enorme região inicia em janeiro daquele mesmo ano uma visita pastoral pelos
territórios indígenas. O resultado de suas andanças, cuja segunda etapa terminou em fins de
novembro, foi a publicação de uma longa Carta Pastoral de mais de duzentas páginas.
O bispo mostra uma grande sensibilidade para com a problemática índia, apresenta
novas idéias e chama a atenção da Igreja para a situação catequética especial da região. Num
desabafo corajoso, o bispo de Manaus investe contra o ufanismo de muitos que acham
viverem num país sem problemas e não enxergam a situação dos genuínos brasileiros:
«Como brasileiro (sentimos o abandono dos índios) porque isso é um opróbrio, uma ignomínia,
uma aviltação, uma vergonha para a nossa Pátria!....Quando há por aí homens que arrotam
civilização e progresso e ciência e ludibriam, em nome de tudo isso, aquilo que temos de mais
sacro, dir-se-ia que neste país já todos são sábios, não existem mais analfabetos, todos andam
em delícias, em puro ideal de uma sociedade perfeita e, ao em vez, os genuínos brasileiros aí
estão, como ferrete de ignomínia na fronte da Nação, no estado degradante da pura vida
selvagem, sem que a menos se cogite de chamá-los ao grêmio da civilização...Vergonha!... – E
esses homens repelentes, inchados de orgulho, soprando por todos os poros palavrões com que
enganam os palpavos, ousam muitas vezes propor como meio de catequese e civilização....o
que?...A bala...Infames! Malditos de Deus e dos homens e dos séculos por vir...»34.

A exterminação dos nativos era acintosamente defendida até mesmo pelos gringos que
aqui trabalhavam. Em artigo da revista do Museu Paulista, seu diretor o alemão Hermann von
Ihering, “justificava o extermínio dos índios hostis que no Sul do País, não queriam ceder
suas terras aos invasores europeus, colonos recém-chegados sobretudo da Alemanha”35.
Em 07 de setembro de 1910, o governo cria o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). À
frente do novo órgão de assistência ao índio foi colocado o oficial engenheiro Cândido
Mariano da Silva Rondon.
A situação dos brasis é motivo de preocupação também por parte de Sua Santidade, o
Papa Pio X. Aos 07 de junho de 1912, o Antístite escreve a Encíclica Lacrimabilis statu,
abordando a mísera condição em que viviam os silvícolas sul-americanos. O Brasil é
particularmente citado, apela aos bispos, afirma que a caridade deve ser praticada também
com as obras. A Carta pontifícia é um retrato da situação em que se encontravam os índios
brasileiros na época.
Na realidade, o Brasil não foi uma excepção no relacionamento índios e invasores
brancos. Como em outras regiões do grande Continente americano também em nossa terra,
em alguns lugares mais que em outros, ocorreram as ferozes lutas e hediondos massacres
entre o europeu considerado civilizado... e o autóctone.
Na época em que os salesianos chegaram ao Brasil, os maiores problemas estavam na
área do Oeste, em Mato Grosso. Na Amazônia, onde os missionários turineses chegaram mais
32
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tarde, já não existiam tantas lutas sangrentas entre os caçadores de índios e os locais. Por
outro lado, a imensidão da floresta inóspita, húmida e traiçoeira e a teia incomensurável dos
rios da infinita bacia equatorial; constituíam, de certo modo, um refúgio tranquilo aos
conhecedores natos daqueles confins.
No Oeste as bandeiras paulistas, atraídas pelas minas de ouro, alcançaram Mato
Grosso, encontrando a resistência dos índios, entre eles os bororo 36 , os mais numerosos,
rígidos e belicosos. Ocupando uma grande zona territorial, travaram guerra contra o governo
da Província de Mato Grosso. A paz veio somente em 1887.
O primeiro contato com este povo, que se estima vivesse na região, há pelo menos sete
mil anos(Wüst & Vierter)37, aconteceu através dos jesuítas no séc. XVII, quando vindos de
Belém chegaram ao rios Araguaia, Taquari e S. Lourenço. Um segundo encontro com os
brancos teria sido no século seguinte, quando as bandeiras paulistas à busca do ouro
alcançaram a região de Cuiabá. Na época da exploração aurífera os bororo passaram a serem
conhecidos através de dois grupos: os bororo ocidentais (bororo da campanha, ou bororo
cabaçais) e os ocidentais (denominados também “Coroados”). Tal foi a agressão sofrida pelos
bororo ocidentais que já na metade do séc. XX, foram considerados exterminados.
As lutas ferozes tiveram início com o grupo oriental, no momento em que se iniciou a
construção de uma estrada através do vale do rio S. Lourenço. A via deveria ligar os Estados
de Mato Grosso, S. Paulo e Minas Gerais. A guerra que foi além dos cinquenta anos terminou
com a rendição dos milenares donos das terras do Oeste oriental. Os salesianos chegaram a
tempo, conseguindo livrá-los em parte da dizimação.
“Pacificados”, os vencidos foram aldeados em Colônias militares como Teresa
Cristina38 (1886), iniciada pelo Governo de Mato Grosso e dirigida por soldados da Polícia.
Chegou a agrupar 1000 bororo. Outro agrupamento semelhante foi a Colônia Isabel (1887).
Na política dos brancos em relação ao índio, a prática do aldeamento era um dos pontos
importantes. O mesmo processo de aldeias acontecerá no Pará.
Gastou-se inutilmente muito dinheiro nas Colônias, enquanto a vida bororo tornou-se
sempre mais deprimente com os índios constantemente embriagados. Venceu a astúcia
espoliadora dos civilizadores, que consistia em aldeá-los subtraindo-lhes a maior parte de suas
terras. Quando já amalgamados com a população civil, segundo achavam os colonizadores,
deixavam compulsoriamente as aldeias, recebendo alguns lotes de suas antigas terras para
nelas sobreviverem ou morrerem. O restante de suas imensas áreas terminavam com os
governos central, estadual ou municipal.
As guerras índias no Oeste brasileiro lembram as lutas sanguinolentas, entre o governo
da Província de Buenos Aires, na Argentina e os araucânios de Namuncurá, na Patagônia
Setentrional e Central, ou ainda as conquistas territoriais e morticínios entre os autóctones do
Setentrião americano.
Vejamos o que escreveu o historiador salesiano Antônio da Silva Ferreira, citando as
palavras do antropólogo alemão Karl von den Stein, a propósito da vida em Teresa Cristina:
«Eis o que foi a catequese: o índio, o oficial, o fornecedor, todos se enriqueciam o mais que
podiam[...] O dinheiro destinado aos indígenas só serviu para por fim a esta magnífica matéria
prima humana»39.
Bororo significa “pátio da aldeia”. Em forma circular apresenta um amplo pátio ao cento, palco e espaço ritual
do povo bororo.
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2. Contexto político - militar
Os primeiros anos dos Salesianos no Brasil correspondem aos últimos tempos do
Império e aos primeiros vagidos da República. Com efeito, desde a abertura por eles da
primeira Casa em Niterói, ao movimento republicano de 15 de novembro de ’89, vão-se seis
anos, época em que os religiosos de D. Bosco fundaram em nosso país dois de seus principais
estabelecimentos educacionais. Trata-se de um período histórico pleno de movimentos
políticos-ideológicos e de mudanças que desembocaram na Proclamação da República em 15
de novembro de 1899.
Nessa atmosfera efervescente, viveu o pelo P. Giordano, - embora jamais tenha
comentado algo, pelo menos no atual epistolário, - o Exército nacional ocupou um papel de
protagonista.
Uma das consequências da Guerra da Tríplice Aliança (1864 – 1870) foi o despertar
dos nossos militares para uma nova consciência de si, um papel mais ativo na sociedade
nacional. O fato deve-se, em parte, à experiência vivida, em contato com seus pares da
Argentina e do Uruguai, durante o conflito. Enquanto entre nós a Monarquia relegara os
militares a um segundo plano, naquelas nações eles participavam ativamente das vicissitudes
nacionais.
As Forças Armadas brasileiras eram constituídas pela Guarda Nacional 40 , pelo
Exército41 e pela Marinha. Nesta encontravam-se também inúmeros oficiais pertencentes ao
mesmo nível social formado pela Guarda Nacional.
Os recrutas do Exército regular provinham normalmente das classes sociais menos
aquinhoadas. A situação era ainda mais restritiva, em virtude de uma lei de 1874 que
facultava pagar a quem não quisesse servir nas Forças Armadas uma taxa ou apresentar um
substituto. Existia uma visível fenda entre oficiais e soldados. A grande massa destes era
formada por negros ou mulatos, rudes e sem voz nem vez nos negócios políticos do país.
Durante a campanha da Tríplice Aliança, a imprensa sem olhar as agruras da guerra,
não poupava críticas à sua morosidade, - motivada em grande parte pelas condições e pelo
tipo de soldado que a fazia.
«O despreparo dos soldados, em grande número, segundo o depoimento do próprio marquês
comandante –chefe [Caxias], composto por escravos rebeldes que os senhores mandavam
morrer pela pátria»42.

A mesma imprensa criticava a politicalha existente e o “patronato desmoralizante e
corruptor”.
Outra das consequências do pós “Tríplice Aliança” foi a conclusão da ineficácia da
Guarda Nacional para uma guerra moderna. Por outro lado era indiscutível a modernização do
Exército e da Marinha, material e humanamente falando. Com este escopo fundou-se a escola
da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. O país passou a ter dois tipos de oficiais no Exército.
40
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do mais alto padrão aquisitivo do país. Não se incluíam na convocação os oficiais das outras corporações, os
clérigos e oficiais de justiça.
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Um grupo formado por militares de carreira, quase cinquenta por cento ex-combatentes na
guerra contra o ditador argentino Rosas e os que haviam combatido Solano Lopes no
Paraguai, quase noventa por cento. Uma segunda categoria era formada pelos jovens oficiais
que saiam da Praia Vermelha. Estes não tinham a experiência bélica que haviam conquistado
os ex-combatentes na Argentina e no Paraguai43.
O exército de Caxias passou a ter na sociedade uma maior atuação com uma
característica específica. A vida nacional e as mudanças na organização estatal passaram a ser
objeto dos interesses e atuação da oficialidade.
«O estrato social dos oficiais......liberava-os dos vínculos e compromissos com a oligarquia dos
grandes proprietários de terra que tinha governado o Império. O radicalismo dos militares com
efeito não lhes opunha à “burguesia do café” nem aos representantes do capitalismo financeiro.
Contrapunha-os no entanto à antiga classe política e tinha como ideal a purificação do Estado
das mudanças de direção a que ele conduzira. Tanto os que haviam estudado na Escola Central
do Exército, inspirados no Positivismo, como os oficiais que provinham da tropa, todos
estavam convencidos da necessidade, em pratica, de um forte princípio diretivo»44.

Ao retornar à pátria, trazendo os louros da vitória, a corporação começou a planejar
outra guerra. O objetivo era a reforma do Estado. No território nacional, a partir de então,
passou a existir «um estamento cívico, provado na luta, que merecia respeito e queria exercer
poder», para o bem da nação. Esta idéia difundiu-se paulatinamente entre a oficialidade.
«O esprit de corps militar surgia através de uma espécie de fusão mística entre a corporação e a
pátria. Para que ela se objectivasse entretanto, faltava a substância transfigurada que lhe daria o
contorno real: um Estado Reformado»45.

O Novo Estado vislumbrado na mente dos militares significava sem dúvidas o fim da
Monarquia, da “politicalha” e uma reforma social que abolisse a escravidão. A ordem social e
política vinha sendo criticada pelos militares, mesmo antes da guerra contra S. Lopes. Para
eles a culpa pelas injustiças reinantes, frente aos problemas militares e sociais era causada
pela desídia dos “bacharéis”, dos senhores “legistas”.
Logo após a conflagração de ’64 – ’70, foram surgindo algumas entidades e fatos em
defesa dos interesses castrenses: a criação do Clube Militar, o Manifesto Republicano (1870),
a criação do Instituto Militar por Floriano Peixoto (1871), e a famosa Questão militar, em
1887.
O clima reformista não era porém, apenas apanágio dos militares. Duas outras
questões tiveram seu peso preponderante somadas à problemática dos quartéis. A questão
servil, referente à libertação dos cativos, esposada pelo mesmo Imperador D. Pedro II e
também por alguns escravistas. Sob o aspecto religioso aparecia a famosa questão religiosa.
O conjunto de todas estas forças levaria inexoravelmente e até de um modo natural, como
acharia o próprio Imperador, à extinção do Regime monárquico e ao início da República46.
Comentando a participação popular e o grosso da soldadesca na participação do
movimento de 15 de novembro, assim se expressa Boris Fausto:
«O 15 de Novembro apareceu como um movimento “superficial”. Por um lado, na expressão
consagrada de Aristides Lobo, o povo teria assistido “bestializado” à parada militar da Praça
José Francisco da ROCHA POMBO, História do Brazil (Ilustrada). Rio de Janeiro, Benjamim de Aguila –
Editor s/d, IX, pp. 342 – 344.
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da Aclamação. Dentro do Exército, a articulação faz-se por intermédio de um punhado de
oficiais jovens de baixa patente que, se estavam isolados da soldadesca – que parece não ter-se
dado conta do alcance de seus atos mesmo quando reunida em frente ao Ministério da Guerra
no dia 15 – também não se havia articulado, se não muito parcialmente e à última hora, com os
oficiais superiores»47.

Por outro lado, Boris afirma que há inúmeras descrições da articulação militar do 15
de Novembro, publicadas em jornais e documentos de 1880.
3. Contexto econômico - social
As cartas escritas após a vinda do P. L. Giordano, do Uruguai para o Brasil, iniciam-se
em 1885, quando ele assumiu a direção do Liceu Coração de Jesus em S. Paulo.
Em nosso trabalho publicado pela LAS – ROMA 200048, já abordamos alguns tópicos
referentes à política econômica dos últimos anos da Monarquia e primeiros da República.
Aqui seremos mais sucintos.
A base do sistema econômico deixado pelo Império era a exportação agrícola,
sobretudo o café e as matérias primas. Advindo a República, o Governo Provisório resolveu
incentivar a industrialização. O sistema bancário com o lançamento de papel moeda e as
empresas com os títulos e ações desencadearam uma pesada inflação. Prova evidente que o
sistema não funcionava.
O país, carente de insumos e incapaz de alimentar por si as indústrias, teve que
importar maquinaria, ferro, produtos químicos e até mesmo matéria prima. O resultado foi
endividamento com os bancos, fornecedores do capital para as transações realizadas.
A esta política inflacionária contrapunha-se a corrente dos fazendeiros de café, que
batalhava pela «fonte da riqueza nacional», a agricultura cafeeira. Eles não concordavam com
a politicalha, com o denominado encilhamento 49 que favorecia o protecionismo aos
banqueiros, endividando as indústrias.
Outro aspecto de efeito negativo para a economia era o desequilíbrio da política
orçamentária originado pelos gastos militares com as revoltas, que a partir de ’92, o
Presidente Floriano Peixoto foi obrigado a enfrentar.
Em 1898, o cafeicultor paulista Campos Sales (1898 – 1902) substituiu o Presidente
Prudente de Moraes. Frio e autoritário (para ele política era coisa prá gente culta), uma de
suas preocupações era sanear as finanças. Insurgiu-se contra a política de desvalorização da
moeda, fechou boa parte das torneiras dos gastos públicos, tanto os de consumo como os de
investimentos. Suas medidas geraram forte crise econômica interna, a quebradeira de muitos
bancos e a queda dos preços em cerca de 30%. P. Giordano em suas cartas como Diretor em
S. Paulo, em Recife, na Tebaida, ou ainda como Inspetor refere-se com frequência à situação
econômica. Não havia dinheiro para melhorar ou continuar as obras educacionais. Vivia-se
constantemente com dívidas atrasadas.
Desde Prudente de Morais e continuando com Campos Sales os representantes da
burguesia agrária passaram a apoiar o governo central. Tornou-se então famosa a “política dos
coronéis”, pela qual os negócios da República passaram a ser controlados pela classe dos
agricultores, os porta vozes da «fonte da riqueza nacional», como vimos anteriormente.
47
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A “política dos coronéis” tem muito a ver com a história da atividade educacional dos
Salesianos – bem como de outros religiosos educadores – que então trabalhavam no Brasil ou
foram posteriormente desenvolver suas atividades naquela nação. Os que atendiam, com a
ajuda do governo ou da sociedade, à juventude, ou infância pobre – órfãos, ingênuos 50 ,
meninos de rua – tiveram seus subsídios governamentais ou sociais cortados. A crise
econômica atingira a todos, inclusive as famílias que não mais tinham condições de ajudar as
organizações beneficentes.
Os religiosos para continuarem a educação dos meninos e meninas carentes tiveram
que acolher em seus estabelecimentos, internatos ou externatos, também alunos pagantes.
Assim os alunos que podiam pagar, ajudavam indirectamente na educação dos carentes51.
Em 1902 C. Sales entrega o poder a Rodrigues Alves (1902 – 1906). As finanças estão
equilibradas e a economia saudável e crescendo.
4. Contexto eclesiástico
Outro tema já em parte desenvolvido no capítulo I de nosso trabalho: Os salesianos e
a educação..., ROMA - LAS, p. 19 – 48.
Nos idos da Colônia e mesmo durante o Império a religião católica, unida ao Estado,
constituía uma das características da população brasileira. A primeira Constituição que veio a
lume, dois anos após a Independência, declarou como religião oficial do Império a Igreja de
Roma.
D. Pedro II na época da questão religiosa deu início ao processo de separação entre a
Igreja e o Estado. Com a proclamação da República, D. Macedo Costa, então Primaz do
Brasil, começou com o Governo Provisório, as tratativas de entendimento entre a Igreja e a
nova realidade política. Um dos interlocutores de então era Rui Barbosa, Ministro das
Finanças e antigo aluno do bispo em Salvador da Bahia.
O resultado daqueles entendimentos foi a publicação (17/01/1890) do Decreto 119 A,
pelo qual o Estado se liberava do Sistema do Padroado 52 , assegurando a plena liberdade
religiosa em todo o território nacional53.
No entanto, a situação não ficara definitivamente clara, nem tranquila. A Igreja
receava que a próxima Constituição não conservasse as posições moderadas do Ministro Rui
Barbosa. Fato importante no entanto, era que a Santa Sé havia reconhecido oficialmente a
República brasileira e o Internúncio continuava no Rio de Janeiro.
As autoridades eclesiásticas continuavam a trabalhar com vistas a uma Constituição
que fosse o mais possível de acordo com os interesses da grande maioria da população
católica do país. Um dos documentos eclesiásticos de peso, entre outros, que veio a lume na
época das discussões constitucionais foi a Pastoral Coletiva. Publicado em março de 1890,
nele os bispos se alegravam pelo fato de a Igreja se desvincular da tutela do Estado.
Reafirmavam os princípios fundamentais da doutrina católica e recusavam o fato de a Igreja
Católica Apostólica Romana ser tratada de igual para igual com as demais igrejas evangélicas.
Esta era também a posição dos fiéis católicos romanos.
Os senhores bispos atuavam ainda no Parlamento, através dos deputados católicos,
especialmente os representantes baianos e mineiros. Todos procuravam emendar, melhorar o
projeto constitucional apresentado pelo governo.
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Em fevereiro de 1891 promulgava-se a Constituição. Por ela abolia-se definitivamente
a problemática referente aos bens de mão morta54, um dos temas mais discutidos e candentes.
O país abria suas portas para as Congregações religiosas. Por outro lado aos clérigos era
vedada a participação na política, não podiam ser eleitos ou eleitores. Instituía-se o casamento
civil.
Diante do novo quadro, os bispos, sem darem nenhuma satisfação ao governo, criaram
ainda em 1892, três dioceses: a de Manaus, a da Paraíba e a de Curitiba. Veio a reação, mas as
autoridades governamentais perceberam que não convinha, era perigoso enfrentar a força
política da Igreja, apoiada pela população católica. Houve diversas propostas de entendimento
entre ambos os poderes, chegando-se a um acordo em 1893. A Cúria romana aguardou algum
tempo para endossar os entendimentos havidos.
Igreja e Estado passaram a colaborar juntos, diante dos problemas nacionais que a
ambos diziam respeito. Um deles era a situação das missões indígenas.
5. Contexto salesiano
O projeto missionário do P. Luiz Lasagna
Seis anos antes do ocaso do Império, desembarca nas terras do Brasil um novo grupo
de missionários: os Salesianos, denominados “os Jesuítas do séc. XX”55. É o ano de 1883, 14
de julho. Sua primeira comunidade surgiu na cidade de Niterói. Em poucos anos fundaram
diversas outras casas no Sul, Nordeste e Centro Oeste do Brasil.
P. Luiz Lasagna, fundador da obra salesiana no Uruguai, Brasil e Paraguai, conhecia
bastante a realidade brasileira. Através da leitura de livros, relatórios, jornais e também pela
observação pessoal inteligente. Outra fonte de seu conhecimento sobre nossos problemas
eram os relatórios que a Nunciatura brasileira enviava à S. Sé. A viagem de 1882, da Capital
do Império brasileiro à foz do Amazonas foi uma oportunidade ímpar de observar “in loco” a
situação do país. As longas conversas com os bispos, religiosos e outras pessoas foram de
enorme utilidade na execução de seu plano missionário.
A Santa Sé conhecedora dos grandes valores e virtudes deste desbravador de meio
Continente Sul Americano, encarregou-o de coordenar o trabalho missionário entre os índios
do Brasil. A tarefa foi-lhe atribuída em 15 de junho de 1883, através de um Consistório
romano que o nomeava Bispo dos índios do Brasil56.
A cavaleiro das necessidades missionárias da grande nação do trópico meridional, o
“bispo dos índios” já mesmo antes da nomeação, estabelecera algumas metas que
constituiriam seu Plano Missionário para o Brasil:
1 - A assistência aos imigrantes e seus filhos, preocupações estas que eram as mesmas
de D. Bosco e P. M. Rua.
2 - O cuidado pelos autóctones, os índios, em uma região até agora inculta, era de
suma importância. Os novos missionários deviam organizar grupos para catequizar os
numerosíssimos selvagens que viviam na “sombra da morte”. Escrevendo a Dom Bosco o
angustiado sacerdote, afirma que no Brasil as necessidades morais e as misérias espirituais
são inumeráveis e enormes em todos os aspectos.

54

Bens inalienáveis, como os das agremiações religiosas e hospitais. Parte dos constituintes positivistas e
maçons propugnavam a expropriação daqueles bens.
55
Designação dada por Baldus, aos missionários salesianos. Fevereiro de 1970, em conferência no Anthropos do
Brasil, S. Paulo. Centro de..., CÉSAR, Catequese/75, p 51.
56
Acta Sanctae Sedis, XXVI, p. 6.Cartas 123 e 166., em A. Ferreira. Epistolário, II.
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«Desde o feroz selvagem que vive nu pelas florestas virgens deste imenso Império, ao órfão que
gira vagabundo pelas ruas das populosas cidades. Desde o escravo que geme sob a repressão de
patrões desumanos, ao inocente menino abandonado por pais sem coração»57.

A Congregação salesiana na época em que P. L. Giordano chegou ao Brasil
O tempo correspondente à transferência do P. Giordano do Uruguai (1885) à fundação
do Colégio Salesiano do Sagrado Coração de Jesus58, em Pernambuco (1894), mostra que a
Congregação salesiana apresentava em termos mundiais os seguintes números.
Ano e número de casas de 1885 a 1894
Ano:

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

Casas:

43

48

51

57

64

70

77

97

114

127

(ASC D 430 – Número e total de casas abertas)

Professos e noviços de 1885 a 1894

Ano

P. perpet. P. trien.

T. prof.

Noviços

T. pn.

1885

544

49

593

212

805

1886

576

60

636

254

890

1887

640

75

715

257

972

1888

680

88

768

267

1035

1889

776

111

887

320

1207

1890

857

135

992

356

1348

1891

946

184

1130

460

1590

1892

1047

177

1224

482

1706

1893

1181

231

1312

536

1984

1894

1301

271

1572

768

2340

(ASC D 431 – Salesianos professos e noviços de 1885 a 1894)

Obras salesianas fundadas no Brasil de 1883 a 1919
(do ano da chegada dos Salesianos ao Brasil ao falecimento de Monsenhor L. Giordano)
Luigi LASAGNA, Epistolário, Vol. II (1881 – 1892). Introduzione, note critiche e testo a cura di Antonio
Ferreira, LAS – ROMA, 1997. Cartas 123 e 166., em A. Ferreira. Epistolário, II.
58
No elenco geral em italiano (1894) o enderêço é: Collegio do Sagrado Coração de Jesus (Brazil)
Pernambuco.
57
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1. 1883 – Niterói (Santa Rosa)
2. 1885 – S. Paulo (Sagrado Coração)
3. 1890 – Lorena (São Joaquim)
4. 1892 – Guaratinguetá (FMA)
5. 1894 – Cuiabá
6. 1894 - Recife (Sagrado Coração)
7. 1895 – Araras
8. 1895 - Colônia Teresa Cristina (MT), fechada em 1898
9. 1895 - Ouro Preto, Capelania fechada em 1911
10. 1896 – Lorena Or. S. C (Oratório Sagrado Coração?, obra fechada em 1902
11. 1896 - Cachoeira do Campo
12. 1897 – Campinas
13. 1897 - Coxipó da Ponte
14. 1899 – Corumbá
15. 1899 – Guaratinguetá, fechada em 1908
16. 1900 – Guaratinguetá (Capelania do Hospital), fechada em 1902
17. 1900 – Liceu Salesiano do Salvador, Bahia
18. 1900 – Colônia S. Sebastião, Jaboatão PE
19. Rio Grande (Leão XIII)
20. 1902 Colônia de Tachos59, fechada em 192360
21. 1902 – Thebaida SE, fechada em 1920
22. 1902 – Orfanato S. Joaquim, posteriormente deixado pelos SDB
23. 1902 - Ladário, fechada em 1911
24. 1904 - Bagé RS
25. 1905 – Batatais, fechada em 1910
26. 1905 - Rio das Garças, fechada em 1923
27. 1905 - Rio das Mortes, fechada em 1934
28. 1906 – Sangradouro, fechada posteriormente.
29. 1907 – Palmeiras, fechada em 1921
30. 1908 – Lorena – Escola Agrícola Coronel José Vicente
31. 1909 – Oratório da “Thebaidinha” em Aracaju
32. 1909 – Barbacena, fechada em 1918
33. 1909 – Campinas
34. 1909 – Rio de Janeiro
35. 1911 – Colégio N. Senhora Auxiliadora (Rua da Aurora, Aracaju)
36. 1912 – Colégio N. Senhora Auxiliadora (Rua Pacatuba/Maruim, Aracaju)
37. 1914 – Colégio N. Senhora Auxiliadora (Thebaidinha, funcionando no mesmo
local até aos nossos dias)
38. 1914 – Lavrinhas
39. 1914 – Uaupés (Rio Negro, S. Gabriel da Cachoeira)
40. 1915 – Campos do Jordão
41. 1916 – Araguaiana (Instituto N. Senhora Auxiliadora)
42. 1917 – Ascurra (ginásio S. Paulo)
43. 1917 – Luiz Alves, fechada em 1939
Tachos é um côrrego, afluente do rio Barreiro. (Vide L’Opera Salesiana dal 1880 al 1922 significatività e
portata sociale, vol. III, p. 241).
60
Naquele ano a Colônia foi transferida para um outro local, onde havia mais água. Passou a chamar-se Meruri.
Idem, p. 254.
59
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44. 1918 – Arrozeira, hoje Rio dos Cedros
45. 1919 – Instituto Dom Bosco, S. Paulo Capital (desde 1914 funcionava ali a
Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora do Bom Retiro)

III. Cartas e documentos deste volume
1. Conteúdo e valor
O presente trabalho contém 131 cartas e documentos escritos pelo P. Giordano de
1877 a 1917. Em sua grande maioria são autógrafos endereçados a D. Bosco, P. Miguel Rua,
P. Paulo Álbera. Boa parte são dirigidos aos componentes do Capítulo Superior: P. Gusmano
Calogero, P. João B. Lemoyne, P. José Lazzero, P. Júlio Barberis, ou missionários como P.
Antônio Riccardi, P. Luiz Lasagna, Dom Tiago Costamagna ou Giovanni Cagliero. As cartas
ao Dr. Carlos Alberto de Meneses são de grande valor para a história dos prolegômenos sobre
a fundação do Colégio do Recife e outros. Encontram-se alguns apógrafos, fotocópias, copias,
impressos e um documento incompleto.
Os escritos do P. Giordano são uma fonte preciosa para se conhecer a história inicial
do Colégio de Villa Colon no Uruguai; do Liceu Sagrado Coração de S. Paulo; e sobretudo
seu trabalho de pioneiro na Inspetoria de S. Luiz Gonzaga, no Nordeste/Norte do Brasil. A
leitura de sua correspondência mostra sua grande alma, o incansável amante e batalhador da
causa pedagógico-catequética, em prol de todos os que encontrava em seu caminho de
educador-pastor. A devoção ao S. Coração de Jesus e à Virgem Maria é uma das constantes
de sua vida, impulsionando-o nas horas felizes ou amargas. Seus pensamentos e conselhos
merecem ser lidos e refletidos pelos pósteros.
Além do Arquivo Central de Roma, visitamos diversos outros do Brasil e da
Inspetoria uruguaia. Não podemos afirmar que tenhamos descoberto todas as cartas escritas
pelo primeiro Inspetor da Inspetoria do Recife. Mesmo na Pisana há ainda actualmente velhos
pacotes, originários de Turim e que só agora estão sendo abertos e catalogados.
No que diz respeito às Irmãs FMA, não tivemos notícias de alguma correspondência
do P. Giordano dirigida a elas. O tema resta por conseguinte aberto e quem sabe futuramente
possamos incluir novas correspondências neste epistolário que agora preparamos com carinho
e dedicação.
O autor destas cartas era insistente e, por vezes até um tanto áspero, em defender seus
pontos de vistas diante dos Superiores de Turim ou do Inspetor P. Luís Lasagna. Nota-se na
correspondência do grande missionário um acendrado amor à Congregação, a D. Bosco e seus
representantes, às almas. Uma de suas constantes preocupações era a falta de pessoal
suficiente para o enorme trabalho pastoral. Já em 1885, escrevia que a atividade constante dos
irmãos era um perigo para o arrefecimento de suas vocações.
Nos documentos encontram-se por vezes, mensagens escritas à margem do papel, após
o preenchimento total da área de escrita. Há também P. S (Post Scriptum) e apêndices.
Conservamos a posição em que se encontram nos originais.
Há um apêndice, cujo documento original, não chegamos a individuar: Destinatário
não identificado, Thebaida, 09 de agosto de 1912. O documento no 15, formado por seis
folhas endereçadas pelo P. Pedro Cogliolo (1866 – 1932), - posteriormente Inspetor e bispo –
e ao P. Júlio Barberis, contém nas duas últimas folhas um acréscimo do P. Giordano ao
mesmo Barberis61.
61

Cogliolo – Barberis, S. Paulo, 16 de agosto de 1885.
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Os assuntos variavam desde:
 os entendimentos para a fundação das novas casas;
 à solicitação e formação de pessoal aos Superiores de Turim;
 a problemas de catequese;
 à inadaptabilidade dos Salesianos na América e suas defecções;
 às distâncias entre as comunidades americanas:
 ao isolamento dos Superiores;
 à solicitação de livros para leituras;
 à saúde dos missionários;
 as dificuldades com a comida;
 ao clima;
 aos problemas financeiros.
2. Periodicidade e problemas de interpretação
Observa-se que as correspondências enviadas para a Europa obedeciam ao ritmo das
viagens intercontinentais dos transatlânticos da época. Tudo indica que os barcos
atravessavam o Atlântico duas vezes mensalmente, entre a América do Sul e a Itália ou
França. A partir do início da Primeira Guerra Mundial as comunicações entre os dois
Continentes praticamente se interromperam.
Alguns dos documentos do P. L. Giordano eram rascunhados e depois transcritos.
Continham observações e por vezes, até palavras omissas. Os mais longos, eram às vezes, por
falta de tempo ou mesmo por causa das enfermidades, iniciados e terminados após dois e até
três dias. Frequentemente apresentavam uma tonalidade especial, de acordo com a situação
psicológica, a saúde, as preocupações financeiras, ou o acúmulo de trabalho.
Diversas vezes tivemos dificuldade de chegarmos a uma plena certeza sobre o real
sentido do texto. Mesmo recorrendo a escritos paralelos ou a pessoas que trabalham na
mesma área de pesquisa. Procuramos no entanto, não nos substituir ao autor dos documentos,
interferindo o menos possível no original.
Os escritos do P. Giordano tornaram-se mais ilegíveis a partir dos fins de ‘800. Um
mal que lhe afetou a coordenação motora da mão direita com um tremor no braço deixava sua
caligrafia quase ininteligível. O próprio P. Paulo Álbera chegou a falar-lhe sobre o assunto62.
Geralmente os manuscritos estão bem conservados, escritos em papel branco comum
de carta, pautado ou liso. Excepção para um em formulário azulado. Alguns trazem no
cabeçalho o carimbo de alguma das casas, impresso tipograficamente. Em outros a tinta se
encontra bastante apagada, dificultando a interpretação.
IV. Fontes documentais
1. Arquivos





62

Arquivo Salesiano Central de Roma
Arquivo do Colégio Salesiano do Recife
Arquivo do Colégio Salesiano de Aracaju
Arquivo do Colégio Salesiano da Bahia
Arquivo do Colégio Pio de Villa Colon (Uruguai)

Giordano – Álbera, 23 de fevereiro de 1912; Giordano – Álbera, Thebaida, 13 de junho de 1913.
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Arquivo Diocesano de São Gabriel da Cachoeira
Arquivo da Inspetoria de Manaus
Arquivo Secreto do Vaticano
Centro de Documentação e Pesquisa de Barbacena, Minas Gerais

2. Fontes impressas























Bollettino Salesiano (italiano)
Boletim Salesiano (brasileiro)
Fondo Don Bosco, ROMA 1980
Dizionario Biografico dei Salesiani a cura dell’Ufficio Salesiano – Torino
1969
Società de San Francesco di Sales, Salesiani Defunti dal 1864 al 1986, ROMA
1986
(Incógnito), Traços biográficos de Monsenhor Lourenço Maria Giordano,
EPS, MOOCA 1979
LUIZ DE OLIVEIRA, Escola Agrícola São Sebastião, Escola D. Bosco de
Artes e Ofícios, RECIFE 2000
LUIZ DE OLIVEIRA, Centenário da Presença Salesiana no Norte e Nordeste
do Brasil, Vols. I, II, III, Escola D. Bosco de Artes e Ofícios, RECIFE 1994 e
1995
CARLOS LEONCIO DA SILVA, Sete Lustros da Inspetoria Salesiana do
Norte do Brasil (1895 – 1930), LORENA – S. PAULO 1966
RIOLANDO AZZI, Os Salesianos no Rio de Janeiro (1875 – 1884), Editora
Salesiana D. Bosco, S. PAULO 1982
LUIZ MARCIGAGLIA, Os Salesianos no Brasil, Vols. I e II, S. PAULO 1955
e 1958
ANTENOR DE ANDRADE SILVA, Os Salesianos e a Educação na Bahia e
em Sergipe – Brasil 1897 – 1970, LAS – ROMA 2000
MANOEL ISAÚ, Liceu Coração de Jesus, Editora Salesiana D. Bosco, S.
PAULO 1985
LUIGI LASAGNA, Epistolario Vols I, II e III. Introduzione, note critiche e
testo a cura di Antonio da Silva Ferreira, LAS – ROMA 1995, 1995 e 1999
ALDO GIRAUDO-GIUSEPPE BIANCARDI, Qui è vissuto D. Bosco, ELLE
DI CI TORINO 1988
BORIS FAUSTO, O Brasil Republicano, 1 Estrutura de Poder e Economia
(1889 – 1930), 2a edição, DIFEL S. A. São Paulo, 1977
BORIS FAUSTO, O Brasil Republicano, 2 Sociedade e Instituições (1889 –
1930), 2a edição, DIFEL S. A. São Paulo, 1978
WILLIAM JOHN DICKSON, The dynamics of growth. The foundation and
development of the Salesians in England, LAS – ROMA 1991
DAL NUOVO MONDO AO MONDO NUOVO, Il cammino missionario dei
religiosi negli ultimi 500 anni, Editrice Rogate – ROMA, 1992, p. 57ss
HIERARCHIA CATHOLICA, Vol. VII et VIII, Typ. “Il Messaggero di S.
Antonio”, PATAVI 1968
EUGENIO CERIA Annali, Parte I (1888-1898), p. 410 ss
Dicionário Aurélio
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V. Critérios de edição
A presente edição segue os critérios indicados por Francisco Motto nas Norme per
l’edizione degli scritti di don Bosco e delle fonti salesiane, in RSS 1 (1982) 81-94.
No que diz respeito à grafia, observamos que P. Giordano escreveu em diversas
línguas, em vários momentos e lugares e em situações psicológicas e físicas distintas. Há por
conseguinte diversas modalidades em sua caligrafia, da França, ao Uruguai, ao Brasil. A falta
de tempo fazia com que uma carta fosse terminada somente após dois ou três dias de seu
início. No mesmo documento pode-se encontrar uma mesma palavra escrita de modo
diferente. Procuramos transcrever o texto como o autor o escreveu, embora por vezes
tenhamos uniformizado alguma passagem.
No que diz respeito à língua, procuramos conservar a forma originária do manuscrito
ou cópia. Veja-se por exemplo, o início da primeira carta, onde se encontra uma salada de
línguas. Giordano era na época um clérigo em Nice e escrevia em um francês por vezes
claudicante. Para facilitar a compreensão dos leitores pusemos, logo depois do original, a
tradução do respectivo documento.
Anexos e introdução a cada manuscrito ou cópia
No final encontram-se três Anexos em vernáculo, os dois primeiros apógrafos, o
terceiro autógrafo:
1. Amigáveis conselhos do P. Diretor do Colégio Sagrado Coração (Recife).
2. Testamento do P. Lourenço Giordano.
3. Últimas horas de um “grande amigo e grande missionário”.
O presente volume traz no início de cada documento a seguinte introdução:
 o seu úmero respectivo na pesquisa atual;
 o destinatário e local, quando claros;
 a posição no respectivo arquivo;
 o local onde se encontra o original copiado ou fotocopiado;
 a indicação se o documento é autógrafo, apógrafo ou copiado;
 a descrição do manuscrito, quando original;
 a indicação se inédito publicado, neste segundo caso indica-se onde foi
publicado;
 um breve resumo do documento.
No sentido de facilitar uma melhor compreensão aos leitores, pusemos a tradução em
vernáculo logo após cada carta. P. Giordano escrevia em francês, italiano, espanhol 63 e
português. Eis numericamente a documentação encontrada em seu epistolário:
Italiano/espanhol
114
Francês
10
Português
07
Total:
131

ABREVIAÇÕES E SINAIS MAIS COMUNS USADOS NESTA EDIÇÃO

63

Os documentos em espanhol, encontrados em Villa Colon são cópias dos originais em italiano, publicados
neste volume.
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ASC
ASCR
ADSG
ACVC
AISP
ASV
BS
CDB
Aut.
2ff.,
mm
1f.,
1ff.,
Inéd.
mc.
1fv.,
D.
FMA
RSS
LAS
SDB
V. G.
V. J.
Ap.
*
[]
/

Arquivo Salesiano Central de Roma
Arquivo Salesiano do Colégio do Recife, PE
Arquivo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, AM
Arquivo do Colégio de Villa Colon, Uruguai
Arquivo da Inspetoria de S. Paulo
Arquivo Secreto do Vaticano
Boletim Salesiano
Centro de Documentação de Barbacena. MG
Autógrafo
Duas folhas
Milímetros
Uma folha
Primeira folha frente
Inédito
Microfilme
Primeira folha verso
Don, don, Dom
Filhas de Maria Auxiliadora
Ricerche Storiche Salesiane
Livraria Ateneu Salesiano
Salesianos de D. Bosco
Viva Gesù
Viva Jesus
Apócrifo
Indica que o local e data do documento foram deslocados do
final para o início do mesmo
Significa que o sinal, palavra ou frase, entre os colchetes, são
observações, acréscimos, interpretações do autor
Indica a divisão entre as folhas dos originais.
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1877
1
[A don Giulio Barberis]
ASC B 710
Aut. francês. 2ff., 210 x 133 mm, papel branco pautado. Inédito

Alegria pelas notícias do mestre – desejo de receber sempre seus bons conselhos – ausência de Lanzo e
afastamento de Turim por causa do serviço militar – transferência para Nice – assistente dos aprendizes –
progresso dos alunos em educação científica e moral – rezam bastante bem – pedido de orações a Maria
Auxiliadora – saudações aos Superiores e a D. Bosco

Vive Jésu
*Nice, 21 Mai 1877
Vive Jésus dans notre cœur en lo nuestro corazón
Jesus sit semper in corde nostro.Viva sempre Gesù nel nostro cuore64
Mon cher maître65, très révérend.
La lettre que vous vous êtes d[a]igné de m’écrire m’a vraiment comblé de joie. Le souvenir de
votre Laurent66 fut à jamais en vous n’est-ce pas? Moi aussi j’ai pensé bien souvent à vous
comme à mon bienfaiteur. J’ai connu l’an de la seconde philosophie combien vous désiriez de
me combler de biens et j’aurai voulu passer non seulement quelques mois à votre école, mais
quelque an. J’aurai voulu user avec vous toute ma confidence afin de recevoir souvent vos
bons conseils. Plusieurs fois après ce temps-là j’ai désiré vous écrire mais peut-être jamais je
me serais induit à accomplir ce désir si vous même non m’offriez cette occasion. Je vous
remercie et pour témoigner ma reconnaissance je vous écrirai une longue lettre. La voici.
/ Vous le savez: je fus obligé à laisser pour toujours Lanzo67, où jouissais de tant de biens et
surtout d’un directeur qui m’était père depuis environ huit ans: je fu obligé d’aller loin de
Turin68 où j’avais tous mes chères supérieurs, pour fuir la vie militaire, qui depuis longtemps
64

Mistura de línguas. O então teólogo Lourenço Giordano falava italiano (sua língua materna, juntamente com o
piemontês), francês e latim. Na época devia estar estudando o espanhol, pois desejava ser missionário na
América. No Brasil aprendeu também o português.
65
Mon cher maître: A carta não traz o destinatário. É possível que seja o P. Júlio Barberis, Mestre do noviço
Lourenço Giordano. Barberis: Júlio Barberis (1847-1927). Aos 13 anos a mãe leva-o para o Oratório de
Valdocco. “Seremos sempre amigo, ...serás meu ajudante”, disse-lhe D. Bosco. Tornou-se salesiano, laureandose em teologia em 1873 pela Universidade de Turim. Foi mestre de Noviços, professor no Ginásio de Valdocco,
sócio Ordinário Auxiliadora Real Sociedade Geográfica e diretor do estudantado filosófico de Valsalice. Fez
parte do Capítulo Superior da Congregação, exercendo o cargo de Mestre de Noviços. Durante os três anos em
P. Paulo Álbera visitou as casas da América P. Barberis substitui-o como Diretor Espiritual da Sociedade,
continuando na mesma função quando o mesmo P. Álbera foi eleito Reitor Mor. Dizionario Biografico dei
Salesiani [DBS], a cura dell’Ufficio Stampa Salesiano – Torino, 1969, pp 29-30.
66
Laurent: Esta carta foi escrita em 1877, um ano antes de sua ordenação em Toulon, França (21/12/1878).
67
Lanzo: Lanzo Torinese, obra fundada por D. Bosco perto de Turim, 1864.
68 Turin: Era a Capital do Reino do Piemonte. Naquela cidade o apóstolo dos jovens começou sua obra em prol
da juventude, fundando na capital do Piemonte, um Oratório no bairro de Valdocco. A título de informação
lembraria que o Oratório de Valdocco não era simplesmente um agrupamento de jovens aos domingos e festas
para fazer recreação com D. Bosco e ouvirem dele palavras amigas ou de formação religioso-moral. Tratava-se
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m’était cause de tant de troubles. Je suis venu à Nice 69 . Hélas! Le jeûne, les afflictions
m’avaient abattu l’esprit et la santé tel que j’étais bon à rien et enfin à présent je me [ne] suis
pas encore pu remettre dans mon premier état. Je suis surveillant des artisans: Bianchi fait
l’école de latin aux étudiants: est leur assistant dans l’étude.
D’étudiants il y en a catorze divisés en deux sections dans les quels ils font la primaire
ginnasiale supérieure, et les autres six la inférieure. Il y a onze tailleurs, trois cordonniers,
cinq menuisiers. Voici l’ordre de la maison: elle est toute comme à Turin, excepté que après
dîner /il y a l’école de chant pour tous à une heure et demie jusqu’à deux heures: le soir à sept
jusqu’à huit chant pour les étudiants, école pour les artisans. Maître de musique il est un certe
Tomas, moi je suis assistant. Les enfants sont d’une très grande vivacité: presque tous furent
recueillis au milieu de places: ils font grand progrès dans l’éducation scientifique et morale et
les messieurs qui viennent à visiter l’établissement sont fort étonnés de leur conduite,
spécialement de la manière de prier dans l’église (en vérité ils prient assez bien!). Cependant
il faut exercer avec eux une très grande patience, ayant été accoutumés auparavant à obéir à
leur tête. Il y a quinze jours, cinq ont fait leur première communion: hier la firent aussi autres
cinq. Oh combien de prêtres et de clercs il y faudrait être à Nice avec l’esprit de douceur et de
charité de S. François70! Vous qui en avez beaucoup / y en envoyé bientôt un nombre fort
grand de ceux qui sachent parler français. Moi misérable, qui suis incapable à dire deux mots
en cette langage qui cependant me plaît tant! Je trouve une grande difficulté à vaincre ma
timidité pour le parler. Patience! Vous priez beaucoup Marie Auxiliatrice pour moi. Vous
saluez mes supérieurs et surtout mon très cher père D. Bosco. Quand vous irez à Rome
demandez pour moi la bénédiction du Grand Pie71, Vicaire de J.C. Présentez mes saluts à D.
Scappini72, D. Monateri, D. Montiglio, D. Daghero, Brione etc. Souvenez-vous souvent de
moi dans vos prières: m’écrivez quelque fois quelque lettre: elles me seront d’encouragement
dans le difficil[e] chemin dans lequel je me suis mis. J’espère de parvenir un jour à jouir dans
ma vraie patrie de l’éternelle compagnie de vous et de toutes les personnes chères que j’ai
perdu(es) ici-bas

de um complexo formado paulatinamente por uma série de construções, onde se abrigavam oratorianos externos,
jovens que frequentavam a escola primária diurna, aprendizes de oficinas, estudantes, noviços e jovens
salesianos em formação.
69
Nice: primeira obra fundada por D. Bosco fora da Itália. Em 09 de novembro de 1875, 04 salesianos
começaram em Nice, França, um oratório e um internato para aprendizes. Não confundir com Nizza, no
Monferrato, Piemonte. No mesmo ano (D. Bosco tinha então 60 anos) foi enviada a primeira expedição
missionária para a América (Argentina).
70

S. François: S. Francisco de Sales (1567-1622). É o patrono da Congregação Salesiana, também
denominada Sociedade de S. Francisco de Sales, uma homenagem do santo de Turim ao santo de
Sales. Francisco de Sales tornou-se bispo, em 1599. Em 1602 tomou posse da Diocese de Genebra. Em 1610
com Santa Joana de Chantal (1572-1641) fundou as Religiosas Visitandinas. Foi canonizado em 1665 e em 1877
declarado Doutor da Igreja.
71 Grand Pie: O Papa Pio IX (1792-1878), cujo nome era João Maria Mastai Ferretti. Cardeal em 1840 e Papa
em 1846. Governou a Igreja durante 32 anos, um dos mais longos pontificados. Durante sua permanência na
sede de Pedro aconteceram a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria (1854); a infalibilidade
pontifícia (1870); o Concílio Vaticano I (1869-1870); o fim traumático do domínio temporal dos Pontífices
romanos; o conflito entre a Igreja e o Novo Estado Italiano, chamada Questão Romana. Pio IX muito ajudou D.
Bosco a dar os primeiros passos com sua Congregação. João Paulo II proclamou-o beato em 03 de setembro de
2000.
72 D. Scappini: P. Scappini Giuseppe, 1845-1918. D. Monateri: P. Monateri Giuseppe, 1847-1914.
D. Montiglio: P. Montiglio Carlos, 1849-1911. D. Daghero: P. Giuseppe Daghero, 1848-1912. Brione: não
encontrado. Briones sim, porém mais recente. Possivelmente tratava-se de um dos familiares, cujos nomes não
apareciam nos necrológios.
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Votre très cher
Jean Jourdain
Certain] certe G

34 langue] langage G

[1]
[Ao P. Júlio Barberis]
V J!
*[Nice, 21 de maio de 1877]
Viva Jesus em nosso coração!
Jesus esteja sempre em nosso coração.
Meu caro mestre, reverendíssimo
A carta que o senhor se dignou me escrever, encheu-me realmente de alegria. As
recordações do seu Lourenço Giordano jamais apagaram, não é? Eu também penso
frequentemente no senhor como meu benfeitor. Percebi durante o segundo ano de filosofia,
quanto o senhor gostaria de me cumular de bens. Eu quis passar não somente alguns meses na
sua escola, mas alguns anos. Quis depositar no senhor toda minha confiança, a fim de receber
frequentemente seus conselhos. Várias vezes depois disso, desejei escrever-lhe, mas talvez
jamais eu teria sido induzido a realizar este desejo, se o senhor mesmo não me oferecesse esta
ocasião. Agradeço-lhe e para testemunhar meu reconhecimento, escrevo-lhe uma longa carta.
Êi-la.
O senhor sabe que, depois de quase oito anos, fui obrigado a deixar Lanzo para sempre.
[Lanzo], onde gozava de tantos bens e sobretudo de um diretor que me era como um pai. Fui
obrigado, para fugir da vida militar, - que depois de tanto tempo foi-me causa de tantos
dissabores - a ir para longe de Turim, onde tinha meus queridos Superiores. Vim para Nice.
Coitado de mim! O jejum, as aflições tinham-me abatido o espírito e a santidade, de tal modo
que eu não servia mais para nada. Enfim, presentemente ainda não me pude restabelecer de
todo.
Sou assistente dos aprendizes. Bianchi dá aulas de latim aos estudantes, é seu assistente
no estudo. Os estudantes são 14 divididos em duas secções, nas quais oito fazem a primeira
ginasial superior, os demais seis a inferior. Há onze alfaiates, três sapateiros, cinco
marceneiros. Eis a disposição da casa: é toda como a de Turim, exceto que após o almoço há
aula de canto para todos, da uma e meia às duas horas. À noite, das sete às oito, canto para
todos os estudantes, aula para os aprendizes. O mestre de música é um certo Tomás, eu sou o
assistente.
Os meninos são muito vivazes, quase todos foram recolhidos no meio das praças. Fazem
grande progresso na educação científica e moral. Os senhores que visitam o estabelecimento
ficam impressionados com o comportamento deles, especialmente como rezam na Igreja (na
verdade rezam muito bem). Não obstante isso é necessário ter com eles uma grande paciência,
sendo antes acostumados a obedecerem à sua própria cabeça. Há quinze dias que cinco
fizeram sua Primeira Comunhão, ontem fizeram-na outros cinco. Oh, quantos padres e
clérigos seriam necessários em Nice, com o espírito de doçura e caridade de S. Francisco! O
senhor que dispõe de muitos, mande-nos logo um bom número daqueles que falam francês.
Ai de mim, que sou incapaz de dizer duas palavras nesta língua, que não obstante, me agrada
tanto. Tive grande dificuldade em vencer minha timidez para falar. Paciência!

33

Reze muito a Maria Auxiliadora por mim. Cumprimente meus Superiores e sobretudo
meu caríssimo pai, D. Bosco. Quando for a Roma, peça para mim a bênção do grande Pio,
Vigário de Jesus Cristo.
Apresente minhas saudações ao P. Scappini, P. Monateri, P. Montiglio, P. Daghero,
Brione etc. Em suas orações lembre-se frequentemente de mim. Alguma vez escreva-me uma
carta: ser-me-ão de encorajamento no caminho difícil no qual me coloquei. Espero poder um
dia gozar na minha verdadeira pátria de sua eterna companhia e de todas as pessoas queridas,
que perdi aqui em baixo
Seu caríssimo
João Renzo Giordano

2
A don Giulio Barberis
*[Nice 22 Novembre 1877]
ACSR
ASC F 091
Aut. francês. 2ff., 210 x 133 mm, papel branco quadriculado, original no C. S. S. C. do Recife. Cópia e
transcrição do prof. Luiz de Oliveira. Inédito

Notícias respondendo a correspondência anterior – alunos desejam ser salesianos e missionários na América –
trabalhos dos irmãos da comunidade – abertura de novas casas – estudo do francês para os padres – pede orações
– saudações aos Superiores

Vive Jésus
Très révérend père D. Barberis,
Il y a longtemps que vous attendez une réponse au billet que vous avez écrit à votre toujours
cher élève Giordani n’est-ce pas? Oui, j’ai reçu avec joie votre petite lettre et je désirais vous
répondre tout de suite; mais ayant très peu de temps en liberté, j’ai attendu cette journée du
jeudi73 pour vous écrire plus aisément et pouvoir m’entretenir plus longuement avec vous,
mon cher et Rev. Maître.
Vous me demandez notices de moi, de Bianchi74: du Patronage, du nombre des enfants, des
étudiants en particulier. Me voici tout prêt à vos désirs, trop content d’entrer en doux
entretien familier avec vous: Notre Patronage, Dieu merci, va croissant de jour en jour plus:
nous sommes à présent en nombre de quatre vingt cinq environ, sans tenir /compte des
enfants du dehors. On voit avec satisfaction croître non seulement l’ordre matériel, mais, ce
qui est le but auquel tendent les Salésiens, la dévotion, la fréquence aux S. Sacrements; et
nous devons d’avouer d’avoir fort bien commencé l’année.

73

A quinta-feira era um dia especial nos internatos salesianos. Havia limpeza geral nos ambientes e
organizavam-se passeios na cidade o no campo. Era uma ocasião muito esperada pelos habitantes das “gaiolas de
ouro”, como alguém chamou os Internatos.
74
Bianchi: Giovanni Bianchi Premoli (1838-1896). Entrou no Oratório aos 16 de fevereiro de 1876, tornando-se
Irmão leigo.
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D’étudiants il y en a dix-sept: huit font la deuxième classe, desquels malheureusement j’en
suis le maître: les autres font la première, dont est maître l’abbé Pé[r]ret75. Plusieurs sont de
grande espérance de bon succès: eux désirent ardemment se faire Salésiens et missionnaires
pour l’Amérique. Plût à Dieu que non seulement une vingtaine, mais centaines et milliers
fussent du même désir et réussissent, le besoin en est très grand. Et non seulement entre les
étudiants, mais entre les artisans ne manquent pas de ceux qui ont la même disposition. Sans
doute il y en a aussi de ceux qui font exercer la patience jusqu’à l’héroïsme. Nous heureux si
savons imiter S. François de Sales dans sa douceur et charité! Monsieur le Directeur a du
travail jusqu’à sur les yeux… monsieur le Préfet n’a pas à rire: Bianchi est surveillant des
tailleurs et cordonniers, professeur d’histoire ancienne en ma classe et de géographie dans
l’autre: directeur du Patronage S. Louis le dimanche où se rassemblent environ cinquante et
quelque fois jusqu’à cent enfants. Bourgatello 76 vous a préparé une longue lettre où vous
apprendra ses occupations. Péret fait l’école aux enfants de la première classe, et moi de la
seconde, l’école du latin, géographie et italien: monsieur le Directeur77 leur apprendra le grec:
monsieur Pradel 78, le français. A ce dernier je dois aussi faire une heure d’école de latin
chaque jour: je n’ai pas temps à perdre, devant me préparer pour les explications et
corrections. Bien entendu que tous sommes surveillants du dortoir, d’église, de récréation et
un peu chacun dans l’étude. Il y a beaucoup de travail et il y en aura toujours davantage. On
doit ouvrir de neuves maisons, à Marseille79, S. Sire80, Navarre81 et si personne vient à notre
aide…impossibilia Deus non jubet82, au moins qu’il ne fasse descendre quelqu’un du ciel.
/Faites étudier le français par les abbés confiés à vos cures afin qu’ils puissent bientôt venir
ici: heureux, si l’étudient à présent! Oh faire l’école en français sans le savoir combien il
coûte et de temps, et de fatigue et de santé! L’obéissance m’a mis dans ces embarras: Dieu
m’aidera à m’élever. Mon Rev. Maître, priez pour votre chéri Giordano qui se rappelle si
souvent de vous dans toutes ses pauvres prières. Tous vous saluent. Saluez, s’il vous plaît, de
mon côté respectueusement tous les Supérieurs et en particulier notre très révérend père D.
Bosco qui si souvent m’envoie ses saluts et ses paroles d’encouragement. Nous tous
l’attendons avec impatience. Faites en sorte de venir quelque fois trouver votre pauvre exilé,
qu’ici-bas ne doit plus attendre aucune consolation. Priez, priez toujours pour votre très
affectionné écolier
Jean Giordani (Lorenzo).

75

Péret: Jean Baptiste Perret. Seu nome não consta no necrológio salesiano. Fala-se de um noviço de 25 anos
que era professor em Nice. (Cf, Desramaut Francis Don-Bosco a Nice, A. D. E. – Paris, 1980, p, 36).
76
Bourgatello: ou Borgatello Maggiorino (1857-1929), clérigo na época.
77
Monsieur le Directeur: P. José Ronchail nasceu em Turim em 1850 e faleceu em Paris em 1898. É considerado
o verdadeiro fundador da obra salesiana não só em Nice, mas na França. (Desramaut, op., cit., p. 36). Faleceu
quando era Inspetor da França Norte e Bélgica.
78
Pradel: professor leigo. Não deve ser salesiano, mas um familiar.
79
Marseille: - em 1878 tem início a obra salesiana de Marselha, onde é montada uma escola primária, um
internato para aprendizes e um oratório. Apenas dois salesianos. P. José Bologna e o Coad. Luís Nasi assumiram
a obra paroquial, até então aos cuidados dos Irmãos das Escolas Cristãs. Naquele ano começaram também as
obras de Cannes, perto de Nice e Challonges. Duraram pouco tempo. Na época houve tratativas para D. Bosco
aceitar em Paris a direção de um orfanotrófio, não foi possível aceitá-lo.
80
S. Sire: Saint-Cyr-sur-Mer: Uma das duas colônias agrícolas francesas aceitas pelos salesianos em 1878. A
outra foi Navarre, ambas nos Alpes marítimos franceses, perto do Mediterrâneo.
81
Navarre julho de 1878, foi a primeira escola agrícola da Congregação, um sonho do ano anterior, segundo D.
Bosco que decidira então aceitar a obra em favor da juventude rural. Tratava-se de uma fundação realizada por
um certo padre Vicente. P. Giordano estudou agronomia em Navarre, o que muito ajudou às Escolas Agrícolas
brasileiras como Thebaida e Jaboatão (fundadas por ele) e Cachoeira do Campo em Minas Gerais
82
Impossibilia Deus non jubet: Deus não nos pede coisas impossíveis.

35

Perret] Péret G

[2]
Ao P. Júlio Barberis
Viva Jesus!
*[Nice, 22 de novembre de 1877]
Rev. P. Júlio Barberis
Há muito tempo que o senhor espera uma resposta ao bilhete que escreveu ao seu
sempre caro aluno Giordani, não é verdade? Sim, recebi com alegria sua cartinha e desejava
respondê-la imediatamente, mas tendo pouco tempo livre, esperei este dia de quinta-feira para
lhe escrever mais comodamente e poder entreter-me mais longamente com o senhor, meu caro
e reverendo mestre.
O senhor pede notícias minhas, de Bianchi, do Patronato, do número de jovens, dos
estudantes em particular. Eis-me pronto a atender aos seus desejos, contentíssimo em
estabelecer este diálogo familiar com o senhor. Nosso patronato, graças a Deus, vai crescendo
dia a dia. Já somos atualmente cerca de 85, sem contar os externos. Vê-se com satisfação o
crescimento não só material, mas o que é o objetivo ao qual visam os Salesianos, a devoção, a
frequência aos Santos Sacramentos. Devemos confessar que começamos muito bem o ano
muito bem.
Os estudantes são 17, oito estudam na segunda classe, dos quais infelizmente sou o
professor, os outros cursam a primeira, o professor é o clérigo Pérret. Vários são de grande
esperança de bom sucesso. Desejam ardentemente se fazer salesianos e missionários na
América. Queira Deus que não apenas uma vintena, mas centenas e milhares tenham o mesmo
desejo e consigam, a necessidade é muito grande. E não somente entre os estudantes, mas
também entre os aprendizes não faltam aqueles que têm a mesma disposição. Sem dúvida há
também aqueles que fazem exercer a paciência até ao heroísmo. Seremos felizes se
soubermos imitar S. Francisco de Sales na doçura e caridade! O senhor Diretor tem trabalhos
até aos olhos. O senhor ecônomo não tem de que se rir. Bianchi é assistente dos alfaiates e
sapateiros , professor de história antiga na minha classe e de geografia na outra. Diretor do
oratório S. Luiz, onde aos domingos se reúnem cerca de cinquenta e às vezes até cem
meninos.
Borgatello escreveu uma longa onde o senhor conhecerá suas ocupações. Pérret dá aulas
aos meninos da primeira classe e eu aos da segunda, aulas de latim, geografia e italiano. O
senhor Diretor lhes ensinará o grego e o senhor Pradel, o francês. A este último devo dar
também, a cada dia, uma hora de latim. Não tenho tempo a perder, tenho que me preparar
para as explicações e correções. Sem esquecer que todos somos assistentes no dormitório, na
igreja, na recreação e, um pouco cada um, no estudo. Há muito trabalho e haverá sempre
mais. Devemos abrir novas casas em Marselha, S. Sire, Navarre e se não vem ninguém para
nos ajudar...Impossibilia Deus non jubet, ao menos que faça alguém descer do Céu.
Faça com que os clérigos confiados aos seus cuidados estudem francês, a fim de que
possam logo virem para cá: felizes se eles estudarem agora! Ensinar francês sem saber,
quanto custa tanto em tempo, como em fadiga e saúde! A obediência me colocou nesta
dificuldade: Deus ajudar-me-á a superá-la. Meu Rev. mestre, reze pelo seu caro Giordano que
se recorda tão frequentemente do senhor em todas suas pobres orações. Todos os saúdam.
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Cumprimente, por favor, respeitosamente de minha parte, a todos o Superiores, em particular
nosso reverendíssimo pai D. Bosco, que tão frequentemente me envia suas saudações e suas
palavras de encorajamento. Todos nós o esperamos com impaciência. Faça de tal modo que
possa vir alguma vez encontrar seu pobre exilado, que aqui na terra não deve esperar mais
nenhuma consolação. Reze, reze sempre pelo seu muito afeiçoado aluno
João Giordani (Lourenço)

1881
3
[A don Giulio Barberis]
ASC B 710
Aut. italiano. 1f., 208 x 136 mm, papel de carta pautado, tinta preta. Inédito

Notícias da Patagônia francesa – números referentes a pessoas e animais da obra – os jovens são piedosos –
visita de D. Bosco, uma verdadeira bênção – diversos jovens desejam estudar agricultura para ensinar na
Patagônia americana

Navarre, 31/V/1881
[Una parte non reperita]
Eccole quasi per intero la lettera di D. Lasagna, portando la data del 3 Maggio 81. Ora
ascolti le nostre notizie, cioè le notizie della Patagonia francese83.
I nostri giovani sono 41: in tutto però siamo 65: le vacche e i vitelli e i tori sono 17;
cani 2, buoi 2, mule 3; senza contare i gatti e i topi, i conigli e i colombi siamo 90 contati
sommariamente84; aggiungendone qualcheduno che arrivi, possiamo dire che siamo (in fieri)
100 e più. Oh, scusi! Dimenticava la capra col capretto. Che numerosa famiglia! Quante
bocche da riempire o di pane o di fieno o di che so io. I giovani, grazie a Dio, hanno fatto
notevolissimo cambiamento, e diciamolo ad onore del vero, gran progresso nella pietà
cosìcché abbiamo comunione quasi generale ogni domenica, generalissima nelle solennità. La
compagnia di S. Luigi 85 è in fiori. Il passaggio di D. Bosco fu una vera benedizione: gli
83

Patagonia francese: P. Giordano considera-se missionário na França. Aqui há uma contraposição a outra terra
de missão que é a Patagônia argentina, para onde tinham partido outros missionários salesianos.
84
Modo entusiasta e jocoso como P. Giordano descreve seu reino.
85
Cia. de S. Luiz: O relacionamento de D. Bosco com seus jovens no Oratório não era apenas vertical, de um pai
que exerce, sem tanta discussão, sua autoridade sobre os filhos. Havia sobretudo uma série de atitudes
recíprocas, educativas e preventivas que contribuam para que realmente ali se vivesse um clima realmente de
família. Ao redor do amigo dos jovens viviam inicialmente o grupo dos oratorianos externos, o da escola
primária diurna para jovens, o dos aprendizes (estudavam nas oficinas), o dos estudantes, o dos noviços e jovens
salesianos em formação. Havia uma articulação entre estes diversos setores. No entanto, no interior de cada um
deles, podia-se observar facções menores, ou pequenas associações: o grupo dos cantores, da banda, do teatro, a
sociedade de mútuo socorro, as associações religiosas. A estas, D. Bosco chamava “Companhias”. Foram de
grande importância educativa, um precioso instrumento do Sistema Preventivo Salesiano (Cf. Pietro Braido,
Prevenire, non reprimere. Il Sistema educativo di D. Bosco, LAS-ROMA, 1999, pp 319-123. Desde jovem o
estudante Bosco se interessava pelo associacionismo juvenil. Prova disso é a fundação em 1832, no Colégio de
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ascritti86 sono due, gli aspiranti sette, tra questi uno studente verrà a S. Benigno87 e non dubito
affermarle sarà contentissima. È Ronchail fratello dell’abbè Henri e del prefetto di Nice di
cara memoria: giovane sui 14 anni, d’ingegno svegliatissimo, di vera pietà /e di posatezza
superiore alla sua età: è il segretario della compagnia di S. Luigi ed il miglior cantore che
abbiamo. Si dice che D. Barberis sia un piccolo D. Bosco: Ebbene spero che questo giovane
diverrà un piccolo D. Barberis venendo ricevere le sue lezioni si eloquenti in opere et
sermone e che da questo fiore salesiano usciranno frutti copiosissimi. Diversi altri desiderano
studiare agricoltura pratica per ammaestrare un giorno i Patagoni Americani88: uno fra gli altri
mi è di molto buone speranze.
Quante cose vorrei dirle ancora ma i suoi momenti son troppo preziosi per spenderli
dietro alle mie ciance.
La ringrazio di quanto fece per me e non dubiti gliene sono e gliene sarò sempre
riconoscente. Preghi pel suo antico scolaro, pel povero D. Renzo[,] abbé Jean89: che il Signore
gli conceda migliore salute lo infiammi tutto del suo amore per poter riscaldare le anime altrui
di questo santo amore.
Tutti confratelli m’incaricano di rendermi interprete dei loro sentimenti verso di Lei, il
S[ignore] Direttore, les abbé Ronchail, Morelle, Docizelle90 e di salutare i confratelli di costì.
Si, gradisca i nostri saluti e ne faccia parte a tutti, superiori confratelli e conoscenti. Oh
potessi scrivere codesti cari luoghi, ma no, oh potessi, si lo desidero da lungo tempo, potessi
volare in America e poscia in Cielo! Care speranze!! Suo Afmo D. Renzo Jordan.
Conservo tuttora preziosamente un suo caro biglietto ove mi prometteva fra non molto
una lettera in spagnolo!! Posso io sperare?? Lo sapesse quanto bene mi fan[n]o?

[3]
[Ao P. Júlio Barberis]
Navarre, 31 de maio de 1881
[Documento incompleto]
Eis quase por inteiro a carta de P. Lasagna, com data de 03 de maio de 1881. Agora
escute nossas notícias, isto é, as notícias da Patagônia francesa.
Os nossos jovens são 41: no total porém somos 65: as vacas e os bezerros e os touros
são 17; cães 2, bois 2, mulas 3; sem contar os gatos e os ratos, os coelhos e os pombos somos
90 contados sumariamente. Acrescentando-se alguém que chegue, podemos dizer que somos
in fieri mais de cem. Oh, desculpe! Esquecia a cabra e o bode. Que família numerosa!
Chieri, da Sociedade da Alegria. As Companhias do Oratório (Companhia de S. Luiz (1847); Companhia da
Imaculada (1856); Cia. do SS. Sacramento (1857); Cia. do Pequeno Clero (1858); Cia. de S. José (1859) nascem
idealmente na Associação de Chieri, A Sociedade da Alegria. Cf. Morand Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni
tra storie e nuove sfide, LAS-ROMA, 2000, pp. 85-91.
86
Ascritti: Noviços que se preparavam para fazer a primeira profissão na Sociedade salesiana.
87
S. Benigno: San Benigno Canavese abadia para onde foram transportados os noviços que se formavam no
Oratório de Valdocco. O diretor e mestre de noviços era P. Júlio Barberis. Ali havia também oficinas para jovens
aprendizes.
88
Patagoni Americani: Índios da Patagônia na Argentina.
89
Jean: Um dos nomes usados pelo P. Giordano, João em francês.
90 Morelle: Não identificado. Deve ter abandonado a Congregação, ou seria um familiar e não constaria nos
arquivos. Docizelle: Não identificado.

38

Quantas bocas para saciar, ou de pão, ou de capim ou que sei eu. Os jovens, graças a Deus,
mudaram muito e para dizer a verdade, grande progresso na piedade, de tal modo que em
todos os domingos temos comunhão quase geral, numerosíssima nos dias de festa. A
Companhia de S. Luiz está in fieri. A passagem de D. Bosco foi uma verdadeira bênção: os
noviços são dois, os aspirantes sete, entre estes um estudante irá para S. Benigno e não duvido
em afirmar [que o senhor] ficará contentíssimo. Trata-se de Ronchail, irmão do padre
Henrique e do prefeito de Nice, de cara memória. Os jovens são 14, de grande inteligência,
sólida piedade e postura superior à idade. O secretário da Cia. de S. Luiz é o melhor cantor
que temos. Diz-se que P. Barberis é um pequeno D. Bosco: bem, espero que este jovem
tornar-se-á um pequeno Padre Barberis, recebendo suas aulas tão eloquentes in opere et
sermone e que desta flor salesiana sairão frutos copiosíssimos. Diversos outros querem
estudar agricultura prática para um dia ensinar aos patagões americanos: um entre os demais
me dá muito boas esperanças.
Quantas coisas ainda gostaria de dizer-lhe mas, seu tempo é muito precioso para
perdê-lo com minhas tolices.
Agradeço-lhe o quanto fez por mim e não tenha dúvidas de que sou e ser-lhe-ei
sempre reconhecido. Reze pelo seu antigo aluno, pelo pobre P. Renzo, padre João: que o
Senhor lhe conceda melhor saúde, lhe inflame de seu amor, para que possa inflamar as almas
dos demais com este santo amor.
Todos os irmãos me encarregam de tornar-me intérprete dos próprios sentimentos
diante do senhor, o S. Diretor, os padres Ronchail, Morelle, Donzelle e de saudar os irmãos
daí. Receba de boa mente nossas saudações, extensivas a todos, superiores, irmãos e
conhecidos. Oh, pudesse escrever a estes queridos lugares, mas não, oh pudesse, sim há muito
que desejo, pudesse voar para a América e depois para o Céu. Caras esperanças!! Seu
afeiçoadíssimo P. Renzo Giordano.
Ainda conservo preciosamente seu querido bilhete onde me prometia em breve uma carta em
espanhol!! Posso esperar? Se o senhor soubesse quanto bem me fazem!

1882
4
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710
Aut. italiano. 1f., 208 x 136 mm, papel de carta, pautado, doc. sem data. Inédito

Carta escrita no Colégio Pio de Villa Colón, Montevidéu, no início de 1882 – fala de falta de tempo – os irmãos
americanos são bondosos, graças aos Exercícios espirituais feitos com fervor – recebeu correspondência do P.
Costamagna

V G!
Colegio Pio de Villa Colón91 [Gennaio 1882]
91

Colégio Pio de Villa Colón: Fundado aos 26 de dezembro de 1876, em um bairro da cidade de Montevidéu.
Na época o Uruguai se modernizava com a ajuda do capital estrangeiro, sobretudo inglês. Villa Colón pretendia
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Molto Reverendo Sig[nore] D. Barberis
E la mia promessa di scriverle non appena giunto in America92?! Ah mi perdoni e
proprio con tutta benignità, ché ben la merita. Non ancora ho scritto a D. Lemoyne93 né a D.
Cagliero94: che vuole? lo spagnolo e mille piccoli affari mi rubano il tempo. Per altro pregai il
Sig. Albanello95 a far le parti mie e salutar tanto Lei ed i cari confratelli ed amici di costì e
dare loro lunghe e larghe notizie di noi e di cose nostre e dei nostri viaggi e permanenze, il
che egli fece. Ora son proprio in America: ecco un’altra grazia speciale che il Signore volle
concedermi per farmi acquistare meriti e santità. Preghi e faccia pregare per me molto ché
possa corrispondere a tal grazia. Tutti i /confratelli di questa provincia sono amatissimi, grazie
agli esercizi fatti con vero fervore. D. Costamagna96 degnossi scrivermi due volte e mi disse
nella seconda:
«Da siqueras trez pasos de adelante en el amor hacía Jésus en estos SS. Ejercicios. Los nuestros
acabaron recien con mucho fruto por la misericordia del Pater misericordiarum et Deus totius
consolationis97. Oh, que buen ha sido Jésus para con nosotros en estos nueve dias! Da gracias tu a
Dios también con nosotros ecc».

Ed Ella pure ringrazi il Signore. Dobbiamo toccar con mano che le loro preghiere Rev.
D. Barberis e cari confratelli di S. Benigno Italia, Francia, Europa furono esaudite pel
prospero nostro viaggio, ma più per il bene spirituale. Continuino, come noi per essi. I miei

ter um educandário que fosse o melhor do país, onde os filhos dos ricaços pudessem estudar. Após algumas
tratativas procurou-se a Igreja. O catarinense, Dom Jacinto Vera (1813-1881), administrador apostólico de
Montevidéu dirigiu-se a diversos religiosos, como jesuítas e salesianos. Dom João Cagliero aceitou a obra (para
melhores informações vide L. LASAGNA Epistolario, Vol. I, (1873-1882). Introduzione, note critiche e testo a
cura di Antonio Ferreira, LAS-ROMA, pp 9-12).
92
Ordenado em 1878 em Toulon (França), P. L. Giordano seguiu para a América em 1881. No Uruguai fez parte
da comunidade do Colégio de Villa Colón, onde foi o segundo Diretor, após o P. Luiz Lasagna.
93
D. Lemoyne: João Batista Lemoyne (1839-1916). Foi um dos maiores colaboradores de D. Bosco. Diretor em
Lanzo (de Turim) e em Nizza Monferrato diretor espiritual das Filhas de Maria Auxiliadora. Publicou diversas
obras de gênero histórico e dramático-educacionais. Foi Secretário do Conselho Superior e Redator do Boletim
Salesiano. Principal biógrafo de D. Bosco, do qual iniciou a publicação das Memórias Biográficas.
94
Don Cagliero: João Cagliero (1838-1926), um dos primeiros colaboradores de D. Bosco foi diretor espiritual
da Congregação e do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Em 1875 chefiou a primeira expedição
missionária para a América. Como delegado de D. Bosco e posteriormente do P. Miguel Rua gozava de plenos
poderes com relação aos negócios salesianos na América. Entre os anos ‘79 e ’84 permaneceu na Itália e em
1888 assistiu à morte de D. Bosco. Foi o primeiro Vigário Apostólico da Patagônia Setentrional. Em 1890 e ’96
visita o Brasil, onde com o P. Luiz Lasagna teve que acertar alguns problemas referentes aos usos e costumes
locais, como comidas e horários. As primeiras casas das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil foram aceitas por
ele (Outras informações: L. LASAGNA, Epistolário, Vol. I....pp 10-11, nota 13. Vide ainda Os Salesianos e a
educação na Bahia e em Sergipe – Brasil, ANTENOR DE ANDRADE SILVA, 1897-1970, LAS-ROMA, 2000,
Capítulo II, pp 73, 74, notas 52-54 e Cap. IX, pp 208 e 209).
95
Albanello: P. Domingos Albanello 20/11/1861, Vicenza (Itália) - 21/10/1910, (S. Paulo).
96
D. Costamagna: Tiago Costamagna nasceu em Cúneo, (Itália) em 1846 e faleceu em Bernal, (Argentina) em
1921. Aos 12 anos começou a estudar no Oratório de Valdocco. Ali P. João Cagliero fez com que ele se
interessasse pela música. A bela composição Lo spazzacamino (o limpa chaminé) Cagliero dedicou-a a
Costamagna. Ordenou-se sacerdote em 1868 e em 1874 foi designado para Mornese, onde como diretor espiritai
das FMA deu enorme impulso à nascente Congregação. Em 1877 D. Bosco o enviou como chefe da Terceira
Expedição Missionária para Argentina. Ali trabalhou intensamente pela concórdia entre os índios araucânios e o
governo de Buenos Aires. Cultivou grande amizade com a família do Cacique Namuncurá, pai do jovem
Severino Namuncurá. Eleito Bispo em 1894. Maiores informações em DBS ...,Torino, 1969).
97
Pater misericordiarum et Deus totius consolationis: Pai das misericórdias e Deus de todas consolações.
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rispetti a tutti, una parola d’incoraggiamento ai due della Navarre. Mi scusi si qui faccio punto
fermo. D. Rota98 Le darà più ampie notizie.
Un saluto particolare a D. Meriggi 99 , D. Nai, D. Piscetta ed omnibus fratribus 100
carissimi in Christo Jesu D. N.
Suo in Jesus
Affmo D. Jordan Lorenzo

[4]
Ao P. (Júlio) Barberis
V J!
Colégio Pio de Villa Colón [janeiro de 1882]
Muito Reverendo Sr. Padre Barberis
E a minha promessa de lhe escrever logo que chegasse a América?! Ah, perdoe-me
com toda benignidade que a possui. Não escrevi ainda ao P. Lemoyne, nem ao P. Cagliero: o
espanhol e mil outras preocupações roubam-me o tempo. Por outro lado, pedi ao senhor
Albanello de fazer minha parte e saudar tanto ao Senhor e aos caros irmãos e amigos daí,
dando-lhes amplas notícias de nós, de nossas coisas e das nossas viagens e permanência, coisa
que ele fez. Agora estou realmente na América: eis uma outra graça especial que o Senhor
quis conceder-me para fazer-me conquistar méritos e santidade. Reze muito e faça com que
rezem por mim, a fim de que corresponda a tal graça. Todos os irmãos desta Inspetoria são
estimadíssimos, graças aos exercícios feitos realmente com fervor. P. Costamagna dignou-se
escrever-me duas vezes e me disse na segunda: «dá pelo menos três passos adiante no amor a
Jesus, nestes SS. Exercícios. Os nossos terminaram recentemente com muito fruto, graças à
misericórdia do Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações. Oh, como Jesus tem
sido bom para conosco nestes nove dias! «Conosco, dá graças também tu ao teu Deus etc».
Agradeça também ao Senhor. Devemos constatar que suas orações Rev. P. Barberis e caros
irmãos de S. Benigno, Itália, França, Europa foram ouvidas em favor de nossa feliz viagem,
porém, mais ainda pelo bem espiritual. Continuem, assim como nós por eles. Minhas
considerações a todos, uma palavra de encorajamento aos dois de Navarra. Desculpe se aqui
termino. P. Rota lhe dará amplas notícias.

98

D. Rota: P. Pedro Rota (nasceu em Lu Monferrato, em 1861- faleceu em Lisboa, em 1931). Recebeu o hábito
eclesiástico de D. Bosco que o chamou de seu amigo. Tomou parte, ainda clérigo na terceira expedição
missionária para a América (novembro de 1877), ordenando-se sacerdote em Montevideu aos 25 de março de
1884. No Brasil foi diretor dos Colégios Santa Rosa e Bagé, Inspetor da Inspetoria do Brasil Sul e
posteriormente (1912-1925) do Brasil Sul e Norte. Retornando para a Itália dirigiu a Inspetoria Central (Turim),
sendo de 1930 a 1931 visitador em Portugal.
99 D. Meriggi: [No Uruguai temos o P. Horacio Caranzi Meriggi nascido em 19 de setembro de 1892 e morto em
Montevidéu aos 21 de setembro de 1949]. D. Nai: Luiz Nai (Pavia 1855 – Turim 1932). Estudou com D. Bosco
no Oratório de Valdocco. Inspetor das Casas da Palestina de 1902 a 1906. De 1925 a 1926, P. Felipe Rinaldi o
fez visitador das Casas da América do Sul. Foi Diretor da Casa Geral de Turim. D. Piscetta: Luiz Piscetta 18581925. Professor de História Eclesiástica, Direito Canônico e Moral na Arquidiocese de Turim. Escreveu diversas
obras tais como: De Christo religiosae societatis auctore. De Virtute Religionis. De fine, de peccatis, de
legibus.Vide DBS…, p 223)
100
Omnibus fratribus: a todos os irmãos.
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Uma saudação especial ao P. Meriggi, P. Nai, P. Piscetta e a todos os irmãos
caríssimos em Jesus Cristo Nosso Deus
Seu afeiçoadíssimo em Jesus
P. L. Giordano

5
[A don Giovanni Bosco]
ASC A 141
Aut italiano. 6ff., 200 x 13 mm, papel liso, tinta amarelada. Inédito
No Arquivo de Villa Colón encontra-se uma cópia datilografada em espanhol

P. Giordano escreve a D. Bosco, a pedido de P. Lasagna – notícias sobre a viagem de Turim ao Uruguai – visita
a Dom Yeregui, bispo de Montevidéu – abertura da Missão do Brasil - situação das casas uruguaias – notícias
dos irmãos do Paraguai e da Patagônia

V G!
Villa Colón 26 gennaio 1882
Molto Revdo ed Amatismo Padre101,
D. Lasagna, nostro carismo Ispettore vorrebbe scriverle egli stesso per darle ragguaglio
del nostro viaggio e della presente situazione delle case dell’Uruguay102, ma soprafatto dal
lavoro non può per ora avere un momento libero e, m’incarica di fare le parti sue.
S’immagini, venerato Padre, s’io mi stimo fortunato di tale incarico! Se ascoltassi gl’impulsi
del cuore Le scriverei un letterone tale da tenerla occupata qualche mezza giornata: mille sono
le cose vedute e poi il cuore è pieno di sentimenti. Quello che passò sotto silenzio ora Le dirò
in altre mie ed Ella, amatissimo Padre, si renda interprete de’ sentimenti miei e di / tutti i miei
confratelli, suoi figli tenerissimi d’America.
Partimmo, com’Ella sa, ai 21 Dicembre da Marsiglia103. La separazione da tanti amati
confratelli d’Italia e di Francia ci fu ben dolorosa ed io ricevendo sul bastimento per l’ultima
volta la benedizione del mio si caro Direttore D. Lemoyne, suo rappresentante in quel
momento, e abbracciandolo per l’ultima volta mi sentii tale una stretta al cuore che mi parve
di perdere in lui quante persone io amava. Il Reverendo Sig. Ispettore D. Albera col Direttore
D. Bologna104 ed altri confratelli e giovani vennero pure darci l’ultimo addio al porto: così

101

Padre, pai. Em Salvador (Bahia, Brasil) a cooperadora Amélia Rodrigues tentou substituir o termo D. Bosco
por Padre Bosco (não encontrei documentos que atestassem o fato, ouvi a informação). Sobre a professora
baiana vide Os Salesianos e a educação..., ANTENOR DE ANDRADE SILVA, LAS-ROMA, 2000, pp 129135.
102 Case dell’Uruguay: Na época as Casas do Uruguay eram Villa Colón 1877; Las Piedras 1879, (a 20
quilômetros de Montevidéu) e Paysandu 1861 no Oeste do país, às margens do rio Uruguai.
103
Da Marsiglia: Esta é a expedição missionária de 21/12/1881.
104
D. Bologna: P. José Bologna (1847-1907).
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pure Mme Jacques105 colla Direttrice delle Suore e di questo ultimo segno d’affezione noi tutti
fummo sensibilissimi.
Alle quattro di sera La France levava l’ancora ed usciva dal porto. Il sole gettava i suoi
ultimi raggi su Marsiglia che ci apparve in tutta la sua grandezza ed il Santuario di Nostra
Signora della Guardia, che domina la città e sembra proteggerla, attirò i nostri sguardi ed i
nostri cuori. Ricordai allora quei bei versi di Dante: «era l’ora che volge il desio ai naviganti e
interisce il core ecc» [.]
Sì, il nostro cuore s’inteneri. Ah, chi non / ha viaggiato in mare e più, che non ha
abbandonato patria, parenti, amici per recarsi in lontane spiagge con poca o nessuna speranza
di rimpatriare non sa da quali sentimenti egli fosse agitato. Salutammo già lontano il lido
francese e mandammo dal segreto del cuore il nostro ultimo addio ai tanti cari che lasciavamo
in Europa. Intonammo sulla poppa della nave l’Ave Maristella, facemmo poscia qualche
preghiera finché la campana ci avvertì dell’ora del pranzo ove ci recammo l’allegria sul volto,
facendoci coraggio gli uni gli altri. Dopo pranzo cantammo sul piano il Marinaio 106 e ci
attirammo gli applausi e la simpatia dei viaggiatori di 1a e 2a classe che accorsero in folla ad
udirci. Quello che facemmo quella sera fu trattenimento di altre sere ancora cantando or il
Ciabattino 107 or Santa Lucia. Portammo Viva amante ed altre lodi in italiano e francese.
L’indomani alle 11 del mattino sbarcammo a Barcellona per provvederci di libri spagnoli e
visitare la Cattedrale. Partimmo il dì seguente 23 per non più fermarci che ai 31 a S.
Vincenzo.
Passando il golfo di Valenza, ebbimo qualche / ora di mar burrascoso, il che produsse
sconcerti quasi generali. D. Rossetto 108 fu l’intrepido che non se la diede per inteso: D.
Delpiano109 ed il nostro caro D. Lasagna soffrirono senza pagar tributo: io lo pagai una volta
sola e merito il quarto premio: D. Albanello e D. Zatti110 soffrirono più di tutti e qui vorrei
raccontarle qualche aneddoto serio-comico, se non temessi mancare di rispetto e se notizie più
importanti non mi obbligassero a studiar il passo. Fummo fortunati di soffrire un poco pel
Signore e fortunati d’altra parte di soffrire così poco; avendo da occuparci nello spagnolo e
nella musica, il che non avremmo potuto fare se fossimo stati troppo sovente sconcertati. Il
viaggio, a detta del Capitano e dei marinai, fu eccezionale pel vento sempre in poppa e un
mare quasi sempre placido anche sulle coste ove per lo più è agitatissimo. Non ci stupiamo
105

Madame Jacques: A senhora Agathe Jacques pertencia ao grupo dos cooperadores de Marselha. D. Bosco
antes de falecer, deixou em seu testamento espiritual uma lista de cooperadores e “benfeitores insignes” aos
quais os salesianos deveriam dar “perpétuo reconhecimento diante de Deus e dos homens”. Eram pessoas que o
tinham ajudado extraordinariamente no nascimento e desenvolvimento da Congregação. Os cooperadores/as em
praticamente todas as fundações salesianas exerceram uma valiosa ajuda aos salesianos. Vide MORAND
WIRTH, Da Don Bosco ai nostri giorni, tra storie e nuove sfide, LAS-ROMA, 2000, p. 232.
106 Il Marinaro: Composição musical de Dom Giovanni Cagliero.
107
Ciabatino: música de Dom G. Cagliero. A palavra significa sapateiro. Cagliero escreveu a maior parte de suas
composições ainda como clérigo. Então suas produções musicais dependiam do tempo de que dispunha no
Oratório ou das necessidades que tinha de escrevê-las. Inicialmente pensou em compor 12 romanças, compondo
somente sete. (peça, em geral curta, para canto e piano, de cunho sentimental ou patético, típica do séc. XIX.
Composição instrumental de forma não muito bem definida, mas quase sempre de caráter lírico. Cf. Aurélio). As
romanças compostas por D. Cagliero são as seguintes: Lo spazzacamino, Il Figlio dell’Esule, L’Orfanello, Il
Marinaio, Il Cacciatore, Il Ciabattino, L’Angelo Custode.
108
Rossetto [Rossetti]: P. João Batista Rossetti nascido em 1828 na Italia e morto em Paysandu (Uruguai) em
1901.
109
D. Del piano (ou Del Piano): Domingos Delpiano, salesiano coadjutor (1844-1920). Arquiteto construiu em
La Plata (Argentina); o Colégio do Sagrado Coração e o Santuário em S. Paulo (Brasil); a planta do Colegio
Auxiliadora de Campinas. Desenhou também a planta e ajudou na construção da Igreja do S. Coração de Jesus
do Recife.
110 D. Zatti: Domenico Zatti (1862-1940). Na época estaria estudando teologia.
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per questo sapendo quante preghiere e quante comunioni si facevano per noi e da chi. Che il
Signore sia benedetto e benedetti dal Signore siano quanti pregarono per noi! /
Questo viaggio fu poi bellissimo per noi sotto un altro punto di vista. Diverse persone
alto locate di Marsiglia, Mr Bergas, Mr Coin e il Sig. Curato di S. Giuseppe tra gli altri, ci
avevano raccomandati al Sig. Comandante della France Mr Romanes, il quale, uomo
compitissimo e cattolico, ci trattò con squisita bontà.
Potemmo con nostra grande consolazione celebrare ogni giorno la Sta Messa, avendo
la sala di prima classe a nostra disposizione e molti venivano ad ascoltarla e s’accostavano ai
SS. Sacramenti. I viaggiatori ci furono cortesissimi e dirò di più affezionati, grazie
all’affabilità e al saper fare del nostro Rev.do Ispettore D. Lasagna che seppe attirarsi subito la
stima e l’affetto di tutti. Debbo qui dirle tra parentesi ch’egli in tutto il viaggio si mostrò
infaticabile: or faceva scuola a noi di spagnolo, ora un poco d’inglese, or studiava portoghese,
or preparava prediche per i prossimi esercizi senza mai lasciare di dire il suo Breviario e si
stancò tanto che verso gli ultimi giorni sentivasi indisposto ed io credetti bene fargli osservare
che bisognava cambiar tenore di vita.
Si arrese alle mie istanze, ma non si consentì / ché, passata quella stanchezza, ripigliò
suo modo di fare. Ora qui a Villa – Colón non ha più alcun ritegno: egli si fa tutto a tutti ma di
questo Le parlerò fra poco.
I giorni più belli che passammo a bordo furono senza dubbio quelli del Natale e della
Domenica dell’Epifania. Dietro agli ordini del Capitano si improvvisò sul ponte una
magnifica sala con tende e bandiere. L’altare sorgeva in mezzo: a destra venne a
inginocchiarsi l’officialità di bordo e dietro quei di 1a e 2a classe, a sinistra quei di terza. Il
giorno del Natale D. Lasagna celebrava la Sta Messa in questa cappella improvvisata tra
l’Oceano e il Mediterraneo, tra l’Africa e l’Europa, avendo noi passato, circa le quattro del
mattino, lo stretto di Gibbrilterra111. D. Delpiano colla sua magnifica voce di basso cantò con
accompagnamento di piano il Sanctus di Bethoven 112 e la lode in francese che comincia:
«Mon doux Jésus, ne parait pas encore». Il luogo, il Mistero del giorno, l’apparato, la musica,
tutto concorse a fare una profonda impressione sul cuore di tutti. D. Lasagna, finita la messa,
rivolse parole di ringraziamento al Capitano e agli officiali e di felicitazione a tutti / pel buon
esempio di fede che avevamo dato e augurò poscia le buone feste. Noi fummo edificati nel
veder così messo sotto i piedi il rispetto umano e ringraziammo Gesù Bambino, che oltre
all’essersi degnato di discendere nei nostri cuori, ci aveva procurato una si bella occasione per
farlo lodare ed adorare dagli altri.
Non meno splendida riuscì la festa dell’Epifania: si cantò allora il Khirie e il principio
del Gloria della Messa di S. Luigi col mottetto «O Salutaris» del Mozart113 e una lode. Il Sig.
Capitano ci invitò quel giorno a prendere lo Champagne con tutti gli ufficiali di bordo ne’
suoi appartamenti. Il giorno 3 Gennajo si volle fare una serenata per aprire il nuovo anno e
come ella consisteva principalmente in un’accademia di declamazione e musica, il nostro
Reverendo Direttore volle che prendessimo parte attiva anche noi, essendo certi
dell’approvazione del nostro Venerato Padre D. Bosco che nell’educazione dei giovani vuole
che si promuova tali trattenimenti allegri ed utili insieme. D. Lasagna declamò due poesie e fu
aplauditissimo: D. Delpiano cantò il Marinaio e il Ciabattino e l’umile scrivente, pianista di
terza classe, eseguì una marcia del Marti / nenghi. I battimani furono fragorosi e quindi amo
credere che i nostri canti e suoni non spiacquero.
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Gibbrilterra: estreito entre Espanha e África, na entrada no Mediterrâneo.
Beethoven: Ludwig von Beethoven (1770-1827), músico alemão nascido em Bonn.
113 Mozart: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), músico austríaco.
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Ai 14 salutammo il lido Americano che vedevamo di lungi: ai 15 di buon mattino La
France gettava l’ancora nel porto di Montevidéu e alle 8 giungeva il vaporino per la visita
sanitaria. Qual non fu allora il nostro contento vedendo tra gli ufficiali tre dei nostri confratelli
D. Gamba114, D. Bacicalupo e D. Metalli che venivano a presentarci i primi saluti dei fratelli
d’America! Sarebbero venuti tutti, m’immagino, se non fosse stato quello giorno di
Domenica, essendo impiegati a dir la messa qua e colà, predicare e far catechismo.
Un altro vaporino con una grande barca ci accoglieva due ore dopo noi con tutte le
nostre casse di meteorologia, fisica, fotografia, addobbi di chiesa e libri. Salutammo non
senza una certa commozione i compagni di viaggio come se fossero stati nostre antiche
conoscenze e dopo mezz’ora scendevamo a terra ferma, mettendo il piede sul Nuovo Mondo.
Qui fu una scena commovente pel nostro amato D. Lasagna e per noi tutti. /
D. Borghino 115 e D. Foglino con un numeroso stuolo di giovani ci attendevano: ci
salutarono di lungi sventolando il moccichino e ci accolsero a braccia aperte. Circondarono il
loro amato Direttore116 e chi gli baciava la mano chi lo abbracciava e poscia a interrogarlo e
della sua salute e del viaggio. Erano giovani allievi o stati allievi di Villa-Colón e ne vidi
buon numero di quelli con un tanto di catena e dai lunghi baffi. Oh, amatissimo Padre, che
festa faranno a Lei in Cielo i suoi cari figli! che accoglienze! che gioia pel suo cuore! O
pensiero consolante per noi che ci siamo allontanati e forse per sempre da Lei! O pensiero
consolante per Lei che pe’ suoi figli lavora, soffre e prega tanto.
Che il Signore La conservi ancora a lungo pel bene nostro e di tante anime! e d’altra
parte, che il Signore affretti quel giorno di gioia e di festa eterna nel cielo in cui i figli si
troveranno di nuovo uniti, per non più separarsi, col loro amato Padre!
Fummo all’Oratorio di S. Vincenzo ove si riuniscono 280 giovani esteri la domenica e
200 circa ogni giorno per la scuola. Si dimenticarono per quel giorno che eravamo poveri e
s’imbandì la mensa / alle 10 e ½ pel dejeuner e alle 4 pomeridiano pel pranzo che fu
splendido. D. Covani lesse un brindisi molto bello e si bevette all’onore del Sig. Inspettore e
dei nuovi Missionari. Visitammo un poco la città e alle 5 partimmo alla volta di Villa-Colón
ove fummo accolti a suon di campane, a bandiere spiegate: entrammo nella Chiesa addobbata
a gran festa: s’intonò solennemente il Te-Deum in ringraziamento del prospero viaggio e si
diede la benedizione col Santissimo. Lascio a Lei l’immaginare quali furono i sentimenti del
nostro cuore. Ecco adempiuti i nostri voti: eccoci in America! No, non ci siam venuti per
vivere nelle comodità e per trovare una felicità terrena; nessuna comodità, nessuna terrestre
felicità potrebbe ricompensare il sacrificio di aver abbandonato patria, parenti e confratelli e
di viver così lontani dal nostro amatissimo Padre D. Bosco. Siam venuti per lavorare e per
soffrire e renderci degni del Paradiso117.
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Ac[ólito] Gamba: P. José Gamba morto em 1939.
D. Bacicalupo [Bacigalupo]: Lourenço Bacigalupo,
(1857 - ?), nascido em Chiávari (Gênova), emigrou para o Uruguai, onde conheceu os salesianos. Salesiano em
1878. Foi ordenado sacerdote em 1880. Em 1893 era diretor do colégio o Sagrado Coração, em Montevidéu.
Indo à Itália para visitar a mãe, foi aprisionado e obrigado a fazer o serviço militar. Em 1898 desligou-se da
Congregação para tomar conta de sua mãe.Ac[ólito] Metalli: P. Antônio Metalli ou Paolo Metalli. Em 1879 fez o
noviciado no Oratório. No ano seguinte encontra-se em B. Aires e em ’82 em Montevidéu. Abandonou a
Congregação em 1884, um ano após ordenado.
115 D. Borghino: Miguel Borghino (1855-1929). Um dos primeiros missionários na América. Primeiro diretor do
Colégio S. Rosa, aberto aos 14/07/1883 em Niterói, do Colégio de Bahia Blanca (Arg), Inspector na Venezuela e
Estados Unidos.
D. Foglino: P. Miguel Foglino (1858-1938). Fez parte da quarta expedição missionária.
Diretor em Paysandu (Ur), S. Paulo (Coração de Jesus), Inspetor das Casas da Venezuela, México e Estados
Unidos.
116
Il loro amato Direttore: P. Luiz Lasagna.
117
Paraiso: D. Bosco costumava dizer que aos salesianos ele oferecia pão, trabalho e paraíso.
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Essendo fuor di città Monsignore Inocenci118 Vescovo di Montevidéu quel giorno il
Sig. Ispettore si recò il dì seguente con due sacerdoti a fargli visita e Monsignore / volle
poscia venire col Dottore Soler119 e due Sacerdoti a celebrare, il mercoledì 18 corrente, la Sta
Messa e passare con noi a Villa-Colón tutto il giorno. Manifestò il desiderio di avere molti
Salesiani della sua vastissima Diocesi, che fossero sempre veri modelli dei Religiosi.
Manifestò pure la sua grande soddisfazione pel gran bene che si fa nelle due Parocchie di Las
Piedras e Paysandu e fece varie proposte al Sig. Ispettore; ma per ora non si può aderire a’
suoi desideri, dovendosi consolidare le varie case dell’Uruguay.
Quel giorno stesso ricevemmo la visita di due famiglie Spagnole, nostri compagni di
viaggio, che passarono la giornata pure con noi e partirono la sera, fui per dire, le lacrime agli
occhi tanto ci si erano affezionati. Vi fu piccolo trattenimento di suono e canto il dopo pranzo,
come al mattino si era pure cantato tre mottetti durante la messa della comunione celebrata da
Sua Eccellenza.
Quante cose vorrei ancora dirle, Amatissimo Padre. Spero di poter quanto prima farle
altra visita per lettera. /
Ebbimo notizie dei nostri confratelli del Paraguay120 e della Patagonia121. Tutti, grazie
a Dio, godono di ottima salute, malgrado l’immenso lavoro da farsi e le strettezze in cui talora
si trovano. Solo il povero D. Chiara 122 trovasi assai male e devesi mandar un altro a
rimpiazzarlo alla Patagonia con nuovi sussidi.
La mia salute si è fortificata nel viaggio e sto assai bene malgrado i calori dell’estate.
Il Sig. Inspettore pure gode di buona salute. Che il Signore lo aiuti nelle sue imprese e
ce lo conservi sano a lungo ancora: ne abbiamo un troppo grande bisogno. Tutti gli altri
godono di una salute ottima. Tutti mi incaricano di presentarle i loro figliali ossequi,
118

Mons Inocenci: Inocêncio Maria Yeregui (1833-1890), bispo de Montevidéu de 1881 a 1890.
Soler: Dom Mariano Soler (1846-1908), bispo da capital uruguaia de 1891 a 1897 e arcebispo da mesma
cidade de 1897 a 1908.
120
Paraguai: O República guarani viveu após a guerra da tríplice aliança e da convulsão social que se seguiu
posteriormente uma situação político-econômica-religiosa desastrada. O quadro religioso agravou-se mais ainda
com o assassinato do bispo da única diocese do país, por um de seus padres diocesanos. Com a renúncia em
1877 do administrador interino, padre Fidel Maíz, por motivos de “irregularidades canônicas, a Igreja paraguaia
ficou acéfala e desgovernada. A Santa Sé pediu ajuda aos Salesianos e D. Bosco intencionava (1877) enviar
àquela nação 10 Salesianos e outras tantas Irmãs. Já havia prometido ao Delegado Apostólico Cardeal Nina e
contactado o Inspetor em B. Aires, P. Francesco Bodratto para saber quantos religiosos ele disporia para se
juntarem aos que seriam enviados de Turim. Os problemas internos do Paraguai retardarem o envio imediato dos
missionários, de modo que a S. Sé apelou para os Lazaristas que tomaram a prioridades dos Salesianos.
Interessado em levar seus religiosos ao “coração da América” Dom Lasagna (1850-1895) por três vezes visitou o
Paraguai. Seu carisma conquistou as autoridades políticas religiosas e povo, preparando o caminho para o
ingresso de seus irmãos religiosos. Não teve tempo de levá-los pessoalmente, falecendo cerca de novo meses
antes. Com efeito em Julho de 1896 os quatro primeiros bandeirantes, vindos do Uruguai chegavam à capital
Assunção, acompanhados pelo Inspetor, P. Giuseppe Gamba. Ver L. LASAGNA, Epistolario, Vol. Primo…, pp.
29-32 e 38,39. Cf., ainda MB 13, 784; 14, 228-283.
121
Patagônia: Os salesianos chegaram à região em 1879. O objetivo dos missionários de D. Bosco na Argentina
era, além dos imigrantes italianos, muitos deles do Piemonte, as vastidões patagônicas onde viviam as tribos
araucânias. Sobre os habitantes da região havia na época histórias misteriosas e medonhas. Entre elas a de que os
habitantes daquelas imensidões não hesitavam em se alimentarem dos prisioneiros de guerra e que gostavam
sobretudo da carne dos brancos. Vide M. J. MOLINA, Patagonia, Prehistoria, tradiciones y mitologías, CSSMS
Studi e ricerche 2, Roma, LAS 1976. A. FEREIRA DA SILVA, Patagonia. I: Realtà e mito nell’azione
missionaria salesiana. Il Vicariato apostolico della Patagonia, in RSS 26 (1995) 7-54. ANTENOR DE
ANDRADE SILVA, Três jovens santos do Sistema Salesiano: Sávio, Laura e Namuncurá, Recife, 2001, pp. 34
– 37.
122 D. Chiara: Luigi Chiara (1857-?). Era clérigo em 1878 e 1879 em que foi professor em Villa Colón, onde se
encontrava P. Luiz Lasagna. Lecionou naquele Colégio: história, geografia universal, ciências físicas, gramática,
história antiga e grega. Criou alguns problemas na comunidade de onde foi afastado.
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specialmente il Sig. Inspettore. Tutti La pregano di mandar loro una speciale benedizione ed
io, che più di tutti ne abbisogno, La prego di mandarmene una specialissima.
Mi ami e mi tenga sempre qual sono
Tutto suo Affmo ed Ubbmo
Renzo D. Jordano
Salesiano
Ispettore] Inspettore G
rimpatriare] ripatriare G
spagnolo] spagnuolo G
infaticabile] infatigabile G
Kyrie] Khirie G
tenore] tenor G
aneddoto] anedoto
mottetto] motetto G
addobbata] adobbata G
sacrificio] sacrifizio G promuova] promuovine G

[5]
A don [Giovanni] Bosco
V J!
Villa Colón, 26 de janeiro de 1882
Muito Reverendo e amadíssimo P. Bosco:
O P. Lasagna, nosso queridíssimo Inspetor, gostaria ele mesmo de escrever para dar-lhe
notícias sobre nossa viagem e sobre a situação presente das Casas do Uruguai.
Sobrecarregado de trabalhos, não pode até agora encontrar um momento livre e me encarrega
de fazer as suas vezes. Imagine, venerado Pai, o quanto eu me considere afortunado por tal
encargo[.] Escrever-lhe-ia um jornal, caso fosse escutar os impulsos do coração, o que lhe
tomaria um meio dia. São milhares as coisas vistas e o coração está cheio de sentimentos. O
que passou em silêncio em outras minhas agora vou dizer-lhe e o senhor, amadíssimo pai, seja
intérprete dos meus sentimentos e o de todos os meus irmãos, seus filhos caríssimos da
América.
Saímos de Marselha, como o senhor bem sabe, no dia 21 de dezembro. A separação de
tantos queridos irmãos da Itália e da França foi-nos muito dolorosa. Eu ao receber no vapor a
última bênção do meu querido diretor, o P. Lemoyne, seu representante naquele momento e
ao abraçá-lo pela última vez, senti um tal aperto no coração que parecia perder nele a quantas
pessoas eu amava!
O Reverendo Senhor Inspetor P. Álbera com o diretor P. Bolonha e outros irmãos e
jovens, vieram também dar-nos o último adeus. Também veio a Senhora Jacques com a
Diretora das Irmãs. Ficamos muito impressionados com todas estes sinais de benevolência.
Às quatro da tarde o “França” levantava âncoras e saía do porto. O sol lançava seus últimos
raios sobre Marselha que se nos apresentou em toda sua grandeza e divisamos o Santuário de
N. Sra. da Guarda que domina a cidade e parece querer protegê-la. Levou nossos olhares e
nosso afeto.
Lembrei então aqueles versos de Dante: “É a hora em que desperta o desejo nos
navegantes e o coração se enternece...etc”. Sim, se enterneceu o nosso coração. Quem não
viajou por mar, ou mais ainda, quem não deixou sua pátria, parentes, amigos, em busca de
longínquas terras com pouca ou nenhuma esperança de voltar a vê-los, desconhece os
sentimentos que agitam o coração (nestas circunstâncias). Saudamos já de longe a costa
francesa e enviamos do íntimo de nosso coração, nosso último adeus a tantas pessoas queridas
que deixamos na Europa. Em seguida entoamos na popa o “Ave Maris Stella”; rezamos um
pouco até que o sino nos chamou para a ceia, indo ao refeitório com alegria no rosto e
animando-nos uns aos outros.
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Depois da ceia, acompanhados pelo piano cantamos “Il Marinaio”, aplaudidos
simpaticamente pelos passageiros de primeira e segunda classe que numerosos vieram
escutar-nos. O que fizemos naquela noite foi um entretenimento, repetido nas noites
seguintes, cantando ora “Il Ciabattino”[,] ora Santa Lucia, Cantamos Viva amante de Nossa
Senhora e outros cantos e homenagens em italiano e francês. No dia seguinte às 11 da manhã
desembarcamos em Barcelona para nos provermos de livros em espanhol e visitar a Catedral.
Partimos no dia seguinte 23, para não mais pararmos até ao dia 31, em São Vicente.
Passando pelo golfo de Valença tivemos algumas horas de mar borrascoso, que
produziu um desconcerto geral. P. Rossetti foi o intrépido que nem percebeu o fato. O P.
Delpiano e o nosso caro P. Lasagna sofreram sem pagar tributo; eu paguei uma vez só e
mereço o quarto prêmio. P. Albanelo e P. Zatti sofreram mais que todos. Quisera agora
contar-lhe alguma história sério-cômica, se não temesse faltar-lhe com o respeito e se notícias
mais importantes não me obrigassem a apressar o passo. Fomos felizes sofrendo algo pelo
Senhor e por outro lado tivemos sorte por sofrer tão pouco, tendo que nos ocupar no estudo
do espanhol e da música. Não poderíamos ter feito esse estudo se o mal - estar tivesse
acontecido com frequência. A viagem, segundo o Capitão e os marinheiros, foi excepcional,
com vento sempre em popa e um mar quase sempre tranquilo, mesmo perto da costa, onde em
geral fica agitadíssimo. Não nos admiramos com isso, sabendo ao saber quantas orações e
comunhões eram feitas por nós e quem as fazia. O Senhor seja abençoado e por Ele quantos
pediram por nós.
Além disso esta viagem foi ótima para nós, debaixo de um outro ponto de vista. Várias
pessoas importantes de Marselha, o Sr. Bergas, o Sr. Coin e o Pároco de S. José entre outros,
tinham-nos recomendado ao Sr. Comandante do “França”, Sr. Romanes, homem cortesíssimo
e católico, que tratou-nos com rara bondade.
Pudemos com grande alegria de nossa parte, celebrar todos os dias. A sala de primeira
[classe] foi colocada à nossa disposição e muitos vinham escutar nossa Missa e comungar. Os
passageiros foram muito corteses e até afectuosos.
Os mais belos dias que passamos a bordo foram sem dúvida os do Natal e do Domingo
da Epifania. O Capitão mandou improvisar na ponte um magnífica sala com toldos e
bandeiras. No meio se preparou o altar, à direita colocou-se a oficialidade de bordo, atrás os
de primeira e segunda classe e à esquerda os de terceira. No dia de Natal, P. Lasagna
celebrava a Santa Missa nesta capela improvisada entre o Oceano e o Mediterrâneo, entre a
África e a Europa. Aí pelas quatro da manhã tínhamos passado o estreito de Gibraltar.
Senhor Delpiano com sua magnífica voz de baixo cantou acompanhado ao piano o
Sanctus de Beethoven e o louvor em francês que começa “Mon doux Jesús ne parait pas
encore”. O lugar, o Mistério do dia, a música, tudo contribuiu para imprimir uma profunda
impressão nos corações de cada um. P. Lasagna, concluída a Missa, disse algumas palavras de
agradecimento ao Capitão e aos oficiais e felicitou a todos pelo exemplo de fé que tínhamos
dado, desejando a todos boas festas. Ficamos edificados ao ver que todos haviam afastado o
respeito humano e agradecemos ao Menino Deus, porque além de ter-se dignado descer aos
nossos corações, tinha-nos oferecido tão bela ocasião para que o fizéssemos adorar e louvar
também pelos demais. A festa da Epifania não foi menos esplêndida. Cantou-se então o
Khirie [Kirie] e o princípio do Glória da Missa de S. Luís com o motete123: o salutaris Hostia
de Mozart e um loa. Naquele dia o senhor Capitão nos convidou para tomar um copo de
Champagne, juntamente com todos os oficiais a bordo. No dia três de janeiro quisemos fazer
uma pequena serenata para abrir o novo ano. Como consistia principalmente em declamação e
música, o nosso reverendíssimo diretor quis que também nós tomássemos parte e parte ativa,
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com a certeza que nosso venerando pai D. Bosco o aprovaria, já que na educação dos jovens
quis que promovêssemos estes entretenimentos alegre e úteis ao mesmo tempo. P. Lasagna
declamou duas poesias, sendo muito aplaudido. Delpiano cantou “Il Marinaio” e o
“Ciabattino” e o humilde escrevente pianista de terceira classe tocou uma marcha de
Martinenghi. Os aplausos foram fragosos, o que me faz crer que nossos números foram do
agrado de todos.
No dia 14 saudamos a costa americana que víamos de longe. Dia 15 cedinho o França
lançava âncoras no porto de Montevidéu Às 08 chegava o vaporzinho para a visita sanitária.
Qual não foi então nossa alegria ao ver entre os oficiais três de nossos irmãos: o acólito
Gamba, o P. Bacigalupo e o acólito Metalli, que vinham apresentar-nos as primeiras
saudações de nossos irmãos da América. Teriam vindo todos, penso, se aquele dia não fosse
um domingo, estando eles ocupados em celebrar Missas em diversos lugares, pregando e
ensinando catecismo.
Outro vaporzinho com uma grande barca recebia duas horas mais tarde, todos os nossos
caixões de meteorologia, física, fotografia, ornamentos de igreja e livros. Saudamos, não sem
certa emoção nossos companheiros de viagem, como se fossem nossos antigos conhecidos e
depois de meio hora baixávamos à terra, pondo nossos pés no Novo Mundo. Tivemos aqui
uma cena comovedora para o P. Lasagna e para todos nós.
P. Borghino e P. Foglino nos esperavam com um numeroso grupo de jovens:
cumprimentaram-nos de longe agitando os lenços e nos acolheram de braços abertos. Em
seguida rodearam ao nosso diretor e quem lhe beijava a mão, quem o abraçava, e depois era
um perguntar pela saúde, pela viagem, etc. Eram jovens alunos ou ex-alunos de Villa Colón.
Vi vários destes com grandes bigodes e grandes trancelins de ouro no peito. Oh, caríssimo
padre, que festa far-lhe-ão no céu seus queridos filhos”! Que alegria, que acolhimento! Que
alegria para seu coração! Que pensamento consolador para nós que nos afastamos e talvez,
para sempre do senhor! Que pensamento animador para o senhor que pelos seus filhos,
trabalha, sofre e intercede tanto!
Que o Senhor o conserve ainda por muito tempo para nosso bem e o de tantas almas! E
por outro lado que o Senhor apresse aquele dia de alegria e festa eterna no céu, onde os filhos
se encontrarão novamente unidos ao seu amado pai, para não se separarem jamais.
Fomos ao Oratório de S. Vicente, onde se reúnem 280 meninos externos aos domingos
e uns 200 nos dias de aulas. Naquele dia se esqueceram que somos pobres e prepararam a
mesa para o café, às 10h30 e às 16h00 para o almoço que foi esplendido. P. Cavani leu um
brinde muito bonito, bebeu-se em honra do novo Inspetor e dos novos missionários.
Visitamos um pouco a cidade e às cinco partimos para Villa Colón, onde fomos recebidos
com os sinos bimbalhando e o colégio embandeirado. Entramos na Igreja enfeitada como em
grandes festas: entoou-se solenemente o Te Deum de ação de graças pela feliz viagem e deuse a Bênção com o Santíssimo. Deixo que o senhor imagine os sentimentos do nosso corarão.
Eis que se cumpriram os nossos votos, estamos na América. Não, não viemos procurar
comodidades e encontrar a felicidade terrena; nenhuma comodidade, nenhuma felicidade
terrena poderia recompensar o sacrifício de ter abandonado pátria, família, irmãos e viver tão
longe de nosso amadíssimo Pai D. Bosco. Viemos para trabalhar, sofrer e nos tornarmos
dignos do Paraíso...
Estando Dom Inocêncio Yéreguy ausente naquele dia de Montevidéu, o senhor Inspetor
foi no dia seguinte fazer-lhe uma visita com dois sacerdotes. Monsenhor com o Dr. Soler e
dois sacerdotes quiseram vir na quarta-feira seguinte a Villa Colón celebrar ali e passar o dia
conosco. Dom Yéreguy expressou o desejo de ter muitos salesianos em sua vastíssima
diocese, os quais fossem sempre verdadeiros modelos de religiosos. Manifestou também suja
grande satisfação pelo grande bem que fazem nas duas paróquias de Las Piedras e de
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Paysandu. Fez ainda diversas propostas ao P. Inspetor , mas por agora não se pode atender aos
seus desejos, pois temos que consolidar as várias casas do Uruguai.
Naquele mesmo dia recebemos as visitas de duas famílias espanholas, nossos
companheiros de viagem. Passaram o dia conosco, retirando-se à tardinha, podendo-se dizer
com lágrimas nos olhos pelo afeto que tinham manifestado para conosco durante a viagem.
Depois do almoço, houve um pequeno entretenimento com cânticos e música e também pela
manhã tínhamos cantado três motetes durante a Missa de Comunhão, rezada por sua
Excelência
Quantas coisas gostaria ainda de lhe dizer, amadíssimo Padre, mas espero poder quanto
antes fazer-lhe outra visita por carta.
Tivemos notícias de nossos irmãos do Paraguai e da Patagônia. Todos, graças a Deus,
estão gozando de boa saúde, apesar do imenso trabalho que têm e da falta de recursos em que
às vezes se encontram. Só o pobre P. Chiara está muito mal e se deve enviar um outro a
substituí-lo na Patagônia com novos auxílios.
Minha saúde se fortaleceu com a viagem e estou e estou bastante bem, não obstante o
calor do verão.
O senhor Inspetor também goza de boa saúde. Que o Senhor o ajude em suas empresas
e no-lo conserve ainda por muitos anos: temos ainda demasiada necessidade dele. Todos os
outros gozam de boa saúde. Todos me encarregam de apresentar-lhe seus filiais obséquios,
especialmente o senhor Inspetor. Todos pedem que o senhor lhes envie uma bênção especial.
De minha parte, eu que preciso mais do que todos, rogo-lhe que me mande uma
especialíssima.
Me queira bem e creia-me sempre como sou,
seu afeiçoadíssimo e obedientíssimo
Sacerdote João Lourenço Giordano

6
A don [Giovanni] Cagliero
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Aut. italiano. 3ff., papel verde liso, 200 x 208 mm, traz o carimbo do Col. Pio de Villa Colón. Inédito

Fala de sua partida de La Navarre para a América – não tinha escrito ainda porque esperava mais segurança nos
assuntos – acha que realmente o Senhor o chamara para a América – encontra-se bem no meio dos irmãos – fala
de suas primeiras experiências com o idioma espanhol e já aprendeu a andar a cavalo – prega retiro aos irmãos –
convite ao P. Borghino – O Inspetor é chamado pelo Imperador para uma audiência – poderes de D. Bosco sobre
os corações de seus filhos na América

V G!
[Collegio Pio de Villa Colón, 6 Giugno 1882]
Molto Rev[eren]do ed Amatis[si]mo D. Cagliero,
America e Paradiso, Le diceva alla Navarra, baciandole l’ultima volta la mano.
«Coraggio, Lorenzo, mi rispondeva, avrai l’una e l’altra». La prima parte della sua profezia si
avverò, grazia al suo appoggio: spero in Gesù e Maria che si compirà a suo tempo anche la
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seconda. Aspettando quel giorno fortunato, ringrazio Dio e Lei e tutti gli amati Superiori che
soddisfecero a miei desideri e procurerò di rendermi più degno di questa grazia ricevuta.
Mi scusi si ritardai tanto a scriverle: voleva aspettare un tantino per dirle /qualche cosa
di sicuro (per così esprimermi) e non secondo le prime impressioni ricevute. Quattro mesi e
mezzo mi bastano per assicurarla che veramente il Signore mi chiamava in America, avendo
qui ritrovato salute in gran parte coraggio e una migliore volontà, ben precisa di amare e
servire Dio con tutte mie povere forze e far un po’ di bene alla mia anima e alle anime altrui.
Oh avessi io quello che non ho124! - ma via, il Signore non pretende al di lá di nostre
forze e se vorrà che io faccia di più avrà pure la bontà di darmi e coraggio maggiore e scienza
e virtù e il dono delle lingue e dei miracoli.
Eccoli un piccolo Rendiconto di quanto vidi, si fa, feci e facciamo.
Vidi che il lavoro era molto. D. Lasagna spiegò tutto il suo ardore negli Esercizi125 e
si, che il Signore benedisse lui e noi e si incominciò l’anno decisi di passarlo tutto e da tutti
col Signore. Saprà già qual è il nostro orario e più non dico. Vidi tutti i confratelli stretti con
un dolce vincolo di fraterno amore e di una /sola volontà. Vidi in tutti una grande bontà verso
di me, venuto or ora e posto alla carica di Prefetto126. Le confesso che mi credeva incontrare
moltissime difficoltà e invece vi trovai grandi consolazioni. D. Cipriano 127 (col quale uso
molta deferenza) mi aiuta co’ suoi consigli ed esperienza: gli altri sacerdoti mi sono pure
affezionati e mi stimano al di là di miei meriti. I chierici, ai quali debbo far un pò di scuola di
teologia e di cerimonieri mi si arrendono in tutto come se fossi loro confratello anziano. I
giovani pure sono di carattere arrendevole, quantunque molto leggeri e vani. Per ordini del
Sg. Direttore parlai diverse volte in pubblico dopo le preghiere e tutti, non che ridersi dei miei
spropositi, mi facevano compimenti sul mio progresso e alcuni mi avvertivano
caritatevolmente dei difetti di pronunzia o di grammatica. Ai 14 passato Maggio, per
ubbidienza salii il Calvario, voglio dire il pulpito di nostra Capella frequentata pure da
forestieri e, Deo adjuvante, feci una piccola istruzione con una tranquillità e libertà di spirito
che io stesso ne rimasi stupito. Oh, esso vuol dire l’esempio! Ricordai il nostro Venerato D.
Bosco che saliva il pulpito di S. Giuseppe a Marsiglia con un vocabolario francese in tasca e
quindi sicuro del fatto suo: ricordai pure l’intrepido D. Cagliero, se messa la grammatica
spagnola da un lato /e il rispetto umano dall’altro si presenta libero e franco a parlare
spagnolo nel cuore della Spagna come si avesse dovuto parlare la propria lingua sul pulpito di
Maria Aux[iliadora]128.
Ricordai questi esempi ed io, nano, volli imitare i giganti, forte, non di mia scienza,
ma dell’ubbedienza (sic) che doveva compire.
Ho imparato molto bene ad andare a cavallo 129 e buon per me, che, quattro volte
dovetti recarmi coi Santi Oli da moribondi a sbriglia sciolta e altre volte, a confessare o dir
messa al Pantanoso, La Paz, Las Piedras.
Ho pure l’incarico dolce e pesante a un tempo di confessare qui in casa e le suore in
mancanza del Sig. Direttore.
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Quello che non ho: Embora inteligente, virtuoso e dinâmico, P. L. Giordano não se sentia capaz de resolver
os problemas do dia a dia.
125
Esercizi: Dia ou dias de meditação sobre temas espirituais.
126
Prefetto: Linguagem salesiana para indicar o vice-diretor; geralmente acumulava também a parte do
ecônomo, a pessoa encarregada da parte econômico financeira de uma comunidade salesiana.
127
P. Carlos Cipriano, Turim, 1848, Las Piedras, 1894. Missionário no Uruguai.
128
Sul pulpito di Maria Auxiliadora: No púlpito do Santuário de Maria Auxiliadora em Turim.
129
A cavallo: Era um dos meios de transportes mais utilizados pelos missionários, não só na América mas
também em outras missões. No Arquivo fotográfico central da Casa Geral de Roma são inúmeras as fotografias
das missões na Argentina e Brasil. Na Amazônia o veículo utilizado é o barco.
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A proposito di suore, mi fu giocoforza far loro una novena in preparazione alla festa di
Maria Aux[iliadora]130. - Ah! se ce ne ho dette grosse! Ma via, colle suore non si va tanto
colla grammatica alla mano come co’ giovani. – Ne ascolti ancor una e poi faccio punto. –
Invitai D. Borghino a venir da Montevidéu a farci avantieri il discorso di Maria. Accettò
l’invito, vene e ce lo fece bellissimo – oh, ma, il birichino, pose per condizione che io fossi il
14 corrente a dire due parole ai suoi 280 giovani, 100 de’ quali fanno la prima comunione,
celebrandosi in quel giorno la festa del Sacro Cuore. Che dire e che fare?
/Io lo prese dal lato di suo amore a Maria ed egli mi prende dal lato del cuore di Gesù.
Balbettai, esposi buone ragioni ma che!! Dovetti abbassar la testa e darmi per vinto. O Gesù
mio, aiutatemi un po’! O Reverendo Sig. D. Cagliero, fosse Lei qui, non mi lascerebbe in
questi imbrogli! – Qui prepareremo una bellissima festa per S. Luigi, ma prima pel Corpus
Domini: facciamo conto di far una solenne processione, preparandoci in questi giorni un bel
baldacchino le Suore, con denari dei giovani stessi: sarà un regalo da presentarsi al Sig.
Direttore. Prepariamo pure un piccolo teatro e un pezzo di musica a otto mani, chè, a quattro
mani la è cosa per noi giá molto ordinaria.
Ricevetti notizie da D. Fagnano131, D. Tomatis132, D. Costamagna; ma Ella ne saprà
molto più di me. Ne ricevemmo pure dal nostro ottimo Ispettore che fu chiamato da Sua
Maestà L’Imperatore a udienza particolare. Poffarbacco!! Minacciano d’invadergli l’Impero.
Ah se il nostro Santo Generale fosse qui a dirigere le mosse! Che colpi da verbo non si
menerebbe! Che battaglie! /Che vittorie! Ah. D. Cagliero, ce lo conduca un po’ sul serio una
bella volta. Ne avremo cura sa, non avrà che dare ordini con un mover di ciglio lo dico con
una santa fierezza, Napoleone I non aveva tale impero nè suoi soldati, né Leonida133 poteva
disporre de’ suoi trecento per la patria come D. Bosco ha potere sui cuori dei suoi figli
d’America per la salute delle anime – La sola sua presenza basterebbe ad animare,
130

Festa de Maria Auxiliadora: Inicialmente não tinha data fixa, posteriormente escolheu se o dia 24 de maio.
Para D. Bosco N. S. Auxiliadora é a mãe e mestra da Congregação. Uma das Congregações por ele fundada, a
das Irmãs Salesianas, chama-se Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA). Sobre a festa de N. Sra.
Auxiliadora, vide ANTENOR DE ANDRADE SILVA, Os Salesianos e a educação...,Cap. VIII, pp 290 e ss, e
Cap. V, p 238.
131
D. Fagnano: Dom José Fagnano nascido em Rocchetta Tanaro (Asti-Itália) em 1844, falecido em Santiago do
Chile em 1916. Em 1859 o Seminário diocesano de Asti fechou por causa do numero reduzido dos alunos. Estes
passaram então para Turim, sob os cuidados de D. Bosco. Fagnano, após passar pelas Legiões de Garibaldi e
pelo hospital de Asti como enfermeiro, entusiasmado com a santidade de D. Bosco, resolveu estar sempre com
ele. Já sacerdote fez parte da primeira expedição para a América (novembro de 1875), convidado por D. Bosco
um dia antes, para substituir um dos 10 missionários escolhidos previamente. Na Argentina foi Diretor do
Colégio San Nicolás, ao mesmo tempo que trabalhava como marceneiro e ferreiro para adaptar a velha casa. Em
1879 foi enviado para a Patagônia, onde construiu uma Igreja e dois colégios, respectivamente para meninos e
meninas. Conhecedor do valor pedagógica da música iniciou com seus uma banda musical. O observatório
astronômico que fundou foi oficialmente reconhecido em toda a nação argentina. Quando o governo organizou
uma expedição militar contra os índios, ofereceu-se como capelão, podendo entrar em contato com os índios
prisioneiros, conduzindo-os ao Cristianismo. Intrépido e destemido alcançou Punta Arenas, enfrentando
aventureiros, caçadores de ouro, de focas, galeotes e policiais desconfiados e hostís. Na ilha de Dawson fundou
entre os perigosos a Missão de São Rafael. A Santa Sé observando seu zelo missionário nomeou-o Prefeito
Apostólico da Patagônia Meridional e da Terra do Fogo.
132
D. Tomatis: P. Domingos Tomatis, nasceu em Trinità de Mondovì, Piemonte em 23 de setembro de 1849 e
faleceu em Santiago do Chile em 1912. Aos 13 anos ingressou no oratório, onde teve como formadores figuras
como P. Miguel Rua, P. Cagliero, P. Bonetti, P. Francesia. Entre os colegas encontravam-se: Lasagna, Bertello,
Costamagna, Fagnano. Emitidos os votos em 1867, vamos encontrá-lo como clérigo tirocinista em Lanzo e
Valsalice. Ordenou-se em 1873. Após ensinar retórica em Varazze, foi incluído por D. Bosco na primeira
expedição missionária para a América. Trabalhou na Argentina e no Chile, onde foi dos primeiros fundadores
das casas salesianas daquele país. Em Santiago chegou a ser consultado por eclesiásticos e leigos do governo.
133
Leonida: Leônida I, rei de Esparta. Herói do desfiladeiro das Termópilas. Morreu aproximadamente em 520 a
C., lutando com apenas 300 homens contra o exército persa.
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entusiasmare tutti e se già opera miracoli in Europa, qui in America sarebbero mira Coloni
quelli che succederebbero ad ogni suo paso.
Presenti, di grazia, i nostri cordialis.mi e rispet.mi saluti al nostro Venerato D. Bosco,
ai Revdi D. Rua, D. Lemoyne, D. Lazzero, D. Durando 134 e a tutti insomma gli amati
Superiori e Confratelli di Torino, Italia, Europa avendone l’occasione propizia.
Che debbo dirle ancora? Oh! Si renda interprete di miei sentimenti che sono e saranno
sempre gli stessi! Ma no, sono cambiati un tempo diceva: America e Paradiso ora dirò
solamente più Paradiso e con questa parola credo dir tutto
Aff.mo Suo in Gesù
Figlio e Conf. Umilis.mo
D. Giordano
Ubbidienza] ubbedienza G

giocoforza] giuocoforza G

26 carattere] caratter G

[6]
Ao P. [João] Cagliero
V J!
*Colégio Pio de Villa Colón, 6 de junho de 1882
Reverendíssimo e amadíssimo D. Cagliero
América e Paraíso, dizia-lhe em La Navarre, beijando-lhe pela última vez a mão.
«Coragem, Lourenço, respondia-me, terás uma e outra». A primeira parte de sua profecia
aconteceu, graças ao seu apoio: espero em Jesus e Maria que a seu tempo também aconteça a
segunda. Esperando aquele dia feliz, agradeço a Deus, ao senhor e a todos os amados
Superiores que satisfizeram meus desejos e procurarei ser mais digno desta graça recebida.
Desculpe-me se demorei tanto a lhe escrever. Queria esperar um pouco para dizer-lhe
alguma coisa de certo (por assim dizer) e não segundo as primeiras impressões recebidas.
Quatro meses e meio me são suficientes para assegurar-lhe que realmente o Senhor me
chamava para a América, tendo aqui reencontrado quer a saúde, em grande parte, quer a
coragem e uma vontade melhor, bem decidida de amar e servir a Deus com todas a minhas
pobres forças e fazer um pouco de bem à minha alma e a dos outros.
Oh, se tivesse aquilo que não tenho! – mas, esqueçamos, o Senhor não exige além de
nossas forças e se quiser que eu faça a mais, terá também a bondade de dar-me maior
coragem, ciência, virtude e o dom das línguas e milagres.
Eis um pequeno balanço de quanto aqui se faz, fiz e fazemos.
Vi que o trabalho era muito. P. Lasagna empregou todo seu ardor nos exercícios e sim,
que o Senhor o abençoou e a nós e se começou o ano decididos de passá-lo inteiramente e por
todos com o Senhor. Já saberá qual é o nosso horário e não digo mais. Vi todos os irmãos
unidos com um agradável vínculo de amor fraterno e de uma só vontade. Vi em todos uma
grande bondade para comigo, chegado recentemente e colocado às ordens no cargo de
ecônomo. Confesso que esperava encontrar muitíssimas dificuldades e ao contrário encontrei
grandes alegrias. P. Cipriano, que respeito muito me ajuda com seus conselhos e experiência:
os demais sacerdotes também me são afeiçoados e me estimam além dos meus méritos. Os
134

D. Durando: P. Celestino Durando (Cuneo 1840 = Turim 1907). Foi membro do Conselho Superior de 1865 a
1907
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clérigos, aos quais devo algumas aulas de teologia e de ceremônias, obedecem-me em tudo,
como se eu fosse um velho irmão deles. Os jovens também são de caráter dócil, embora muito
superficiais e inconsistentes. Por ordem do senhor diretor falei diversas vezes em público
depois das orações e todos, não só não riam de meus despropósitos mas, cumprimentavam-me
pelo meu progresso e alguns me avisavam caridosamente dos erros de pronúncia e gramática.
No dia 14 de maio passado, por obediência, subi ao Calvário, quero dizer, ao púlpito de nossa
Capela frequentada também por forasteiros, e Deus ajudando, fiz uma pequena instrução com
uma tranquilidade e liberdade de espírito que eu mesmo fiquei admirado. Oh, isso significa o
exemplo! Lembrei nosso Venerado D. Bosco que subia ao púlpito de S. José em Marselha
com um dicionário de francês no bolso e por conseguinte ciente de suas condições. Recordei
também o intrépido P. Cagliero, colocada a gramática espanhola de um lado e o respeito
humano do outro, apresenta-se livre e desimpedido para falar espanhol no coração da
Espanha, como se tivesse que falar na própria língua no púlpito de Maria Auxiliadora.
Recordei estes exemplos e eu, um anão, quis imitar os gigantes não seguro de minha
sabedoria, mas da obediência que devia cumprir.
Aprendi muito bem a andar a cavalo e [é] bom para mim, que por quatro vezes tive
que, a todo galope, ir administrar a Unção dos Enfermos e outras vezes confessar ou dizer
Missa no Pantanoso, La Paz, Las Piedras.
Tenho também a incumbência agradável e ao mesmo tempo pesada de confessar aqui
em casa as Irmãs, na ausência do Sr. diretor.
A propósito de irmãs, por força tive que pregar a elas uma novena em preparação à
festa de Maria Auxiliadora. Ah! Disse cada uma! Mas, esqueça. Com as irmãs não se vai
tanto com a gramática como com os jovens. Escute ainda uma e depois termino. Convidei P.
Borghino a vir de Montevidéu para fazer antes de ontem a pregação de Maria. Aceitou o
convite, veio e saiu-se muito bem – oh, mas o malandro, pôs como condição que eu fosse no
dia 14 do corrente, dizer duas palavras aos seus 280 jovens, dos quais 100 fazem a Primeira
Comunhão. Naquele dia celebram a Festa do S. Coração. Que dizer e que fazer?
Eu o peguei do lado de seu amor a Maria e ele me pegou do lado do Coração de Jesus.
Gaguejei, expus boas razões, mas não convenci. Tive que baixar a cabeça e dar-me
por vencido. Ò meu Jesus, ajudai-me um pouco! Ò reverendo senhor P. Cagliero, se o senhor
estivesse aqui, não me deixaria nesta embrulhada!
Aqui, prepararemos uma bela festa de S. Luiz, mas antes para o Corpus Domini
pretendemos fazer uma solene procissão, as Irmãs preparando nestes dias um belo baldaquim
com dinheiro dos mesmos jovens: será um presente a ser apresentado ao senhor Diretor.
Preparamos também um pequeno teatro e um trecho musical a oito mãos, pois a quatro mãos,
já é para nós coisa muito comum.
Recebi notícias do P. Fagnano, P. Tomatis, P. Costamagna, mas o senhor saberá muito
mais que eu. Recebemos também do nosso caro Inspetor que foi chamado pela Sua Majestade
o Imperador, a uma audiência particular. Barbaridade[!] ameaçam invadir-lhe o Império. Ah,
se nosso Santo Geral estivesse aqui dirigindo o movimento!
Que oratória não seria ouvida! Que batalhas! Que vitórias! Ah, senhor P. Cagliero, nôlo traga uma vez por todas finalmente. Cuidaremos dele, sabe? Basta que dê ordens com um
simples piscar de olhos...digo-lhe com um santo orgulho. Napoleão I não dispunha de tal
poder sobre os seus soldados. Nem Leônidas podia dispor dos seus trezentos pela a pátria,
como D. Bosco tem poderes sobre os corações de seus filhos da América para a salvação das
almas. – Sua presença seria suficiente para animar, entusiasmar a todos e se já opera milagres
na Europa, aqui na América seriam portentosos, aqueles que aconteceriam a cada passo seu.
Apresente, por cortesia, as nossas cordialíssimas e respeitosíssimas saudações ao
nosso Venerado D. Bosco ao Rev.do P. Rua, P. Lemoyne, P. Lazzero, P. Durando e
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finalmente a todos os amados Superiores e Irmãos de Turim, Itália [e] Europa, acontecendo o
momento propício.
Que ainda devo dizer-lhe? Oh, seja o intérprete de meus sentimentos...que são e serão
sempre os mesmos. Oh, não, mudaram. Anteriormente dizia: «América e Paraíso»..., agora
direi somente «Paraíso» e com esta palavra creio dizer tudo.
Seu afeiçoadíssimo em Jesus
Filho e Confrade humildíssimo
P. Giordano

7
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 210 x 135 mm, papel róseo amarelado sem pauta, na 1ff., encontra-se o carimbo do Colégio
de Villa Colón. Inédito

Mudanças pessoais com sua chegada a América – confusão de línguas – após a viagem de P. Lasagna ao Brasil,
todo o país deseja os Salesianos – fundações do Rio, Pará e Mato Grosso – Inspector retorna de Paysandu –
exercício espiritual dos jovens pregado pelo P. Borghino e P. Piccono – missas celebradas por Vertório

V G!
Collegio Pio de Villa Colón 1882
Molto Reverendo ed Amato Padre,
Malgrado i bei propositi fatti tra me e me di scriverle non appena giunto in America e
poi a questa e poi a quella festa, lasciai passare circa dieci mesi senza una linea per Lei. Le
scuse sono mille, ma non tutte buone ed ho pur bisogno di sua indulgenza: nella speranza di
ottenerla intiera. Le faccio promessa di scriverle più sovente a l’avvenire a condizione che
Ella si degni regalarmi di una qualche sua parolina [di] buon consiglio per iscritto su quei
foglietti.
Egli avrà certamente ricevuto notizie del povero D. Renzo che di Jourdain135 diventò
Jordan con la J.
Ojalà136 avessi io fatto un santo cambiamento nel resto e che da freddo fossi diventato
fervente, da strumento inutile in utile a qualche cosa! Finora non è che un pio desiderio e ci
lavoro per realizzarlo colla santa grazia di Gesù e Maria. Non sono i mezzi che mi mancano e
poi conto moltissimo sulle preghiere di tanti Santi Superiori e confratelli. Già avrà saputo che
ho guadagnato moltissimo in salute e mi pare anche in animo. Che più resta a fare, se non a
pensare seriamente a guadagnarmi il Cielo?
Ma, Ella desidera nuove di Colón e delle missioni in generale. Sono a’ suoi ordini. –
Di Colón? Sa che a momenti il nostro collegio diviene la torre di Babele 137 ! Ma,
135

Jourdain diventò Jordan: na Itália seu nome era Giordano, na França, Jourdain, no Uruguay, Jordan.
Ojalà: espanholismo, significa, queira Deus, oxalá, [de Alah].
137
Babele: Babel: famosa torre construída pelos filhos de Noé, após o dilúvio universal. Devia alcançar os céus,
mas durante a construção Deus confundiu a linguagem dos construtores que tiveram que abandonar a empresa.
Gen. XI.
136
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intendiamoci, non pel disordine, che vi ci regna l’ordine il più bello colla carità la più
fraterna, ma per la confusione delle lingue: Il Piemontese138 la fa sempre da se, poi viene
l’italiano, ci si ode qualche parola d’inglese, ci si parla francese, facciamo poi delle fiere
corpacciute di spagnolo, specie nelle prediche. Non basta ancora? No: già venne fuori il
portoghese. Il nostro amatis.mo S. Ispettore, dopo quella escursione al Brasile 139 fu
tempestato di domande ed egli (figlio di D. Bosco) diede a tutti speranze e fece promesse in
lontananza. Ormai tutto il Brasile è in smanie febbrili per avere Salesiani; i Vescovi, gli
Internunzi, i Cardinali paiono minacciar D. Bosco se non si rende ai loro desideri e volontà.
Noi, che ci troviamo in prima linea, ce ne stiamo quatti quatti, aspettando gli avvenimenti
senza montare all’Osservatorio vediamo condensarsi sul nostro orizzonte oscuri nuvolosi e
dopo questa confusione di lingue temiamo una dispersione.
Il nostro Rev.do Ispettore aspetta senza fallo un forte soccorso. La casa di Rio
Janeiro140 è cosa già conchiusa, quella del Parà141, –aspetta da Torino personale intiero: quella
di Cuyabà a Matto Grosso sta molto al cuore al Sig. Ispettore, dopo la lettera ricevuta dal
Internunzio142 ai 20 (qui inclusa) - e dover d’aver parlato al Vescovo di quella Diocesi143 ai
21, /di passaggio a Montevidéu per Rio Janeiro e forse per Roma. Costui è deciso non ritornar
alla sua sede se non ha ottenuto un piccolo personale pel suo piccolo seminario. Verrà
prostrarsi e piangere ai piedi del Sommo Pontefice144 perché mandi una intimata a D. Bosco,
di quelle alle quali è giocoforza rispondere affermativamente.
Povero Vescovo! Con una diocesi grande come l’Italia e più, avere solo sedici preti e
non tutti veri preti! A chi non desterebbe compassione! Oh perché non essere mille almeno i
Salesiani di questa America e tutti veri altrettanti D. Bosco! Davvero che questi paesi fra tutti
meriterebbero un’invasione dei Salesiani. Basta di esclamazioni. Stiamo aspettando davvero
un buon rinforzo di chierici di buona volontà, come quei della passata spedizione[;] il Sig.
Ispettore non vuol saperne di quel festina lente – in questo caso o meglio anzi lo pratica molto
bene, ma che questo lente non sia di anni ma di mesi. Ma pensi un poco Rev. Sig.r Prefetto145
se uso questo linguaggio. Ascoltar l’ottimo nostro Ispettore a parlare di Missioni e non
sentirsi infervorare ci è impossibile. Vorremmo tutti lanciarci nel Centro dell’America,
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Piemontese: Dialeto do Piemonte. As chamadas três línguas de D. Bosco: o piemontês, o italiano e o francês.
Dopo quella escursione al Brasile: Refere-se à viagem do P. L. Lasagna pelas costas do Brasil em 1882. Vide
ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Uruguay e Brasile visti dalle lettere di Teodoro Massano (1881-1888) in
RSS 3 (1983). Interessam sobretudo as cartas 8 e 9.
139

140

La Casa di Rio Janeiro: Após algumas pesquisas de campo, fundou-se a primeira casa salesiana
brasileira em Niterói, aos 14 de julho de 1883.
141

Pará: Já em 1884 o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa se dirigira ao P. L. Lasagna, solicitandolhe Salesianos para sua obra da Providência em Belém. Estava mesmo determinando a falar com D. Bosco e o
Papa sobre aquele seu desejo. As dificuldades como a falta de pessoal e a praticidade de os Salesianos se
instalarem antes no Recife, a meio caminho entre o Rio de Janeiro e o Norte do país fizeram com que no estremo
Norte do Brasil a obra salesiana tivesse início só em 1914. Na época receberam a ressuscitada Prefeitura
Apostólica do Rio Negro, onde já haviam desfilado Ordens como a dos Mercedários, Carmelitas e Capuchinhos.
Em 1921 fundaram em Manaus o Colégio D. Bosco com internato e externato ministrando-se os cursos primário,
ginasial e comercial. E em 1930 teve início em Belém o Colégio Nossa Senhora do Carmo com internato e
externato oferecendo os cursos primário, ginasial e comercial. (Vide L. LASAGNA, Epistolario..., Vol. III p
209, carta 198, 5-10.
142
Internunzio: Mons Mario Moccenni (1823-1904), Internúncio no Brasil em 1882 (agente diplomático do
Vaticano, cuja função corresponde à de um Ministro plenipotenciário). Foi Cardeal, delegado apostólico no
Equador, Peru, Bolívia e Chile.
143
Vescovo di quella Diocese: Mons. Carlos Luís D’Amour (1837-1921). Como outros senhores bispos, Dom
Carlos muito se interessou para levar os salesianos à sua Diocese.
144 Sommo Pontefice: Pio IX.
145 Com a morte do primeiro Prefeito geral da Congregação, P. Vittorio Alasonatti (1812-1865) D. Bosco chama
P. Miguel Rua para substituí-lo.
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vorremmo vedervi forti nel numero vorre[m]mo essere tutti santi, vorremmo fare una santa
violenza nel cuore dei nostri Superiori e di Gesù per riuscir in quello e in questo. E su questo
punto.
Il Sig[no]r Ispettore ritornò il 10 corrente di Paysandu ove fu per 15 giorni a predicare,
confessare, far conferenze e che so io, mettere in rivoluzione la Giunta Municipale chiamando
una chiesa e casa per le Suore.
Il 18 fino al 22 vi furono gli Esercizi dei giovani dettati con molto zelo dai RR [...?]
Borghino e Dn Piccono146.
Riuscirono splendidi e vi fu comunione generale: ai 22 pure ricevemmo Monsignore
che amministrò nella nostra cappella la Confermazione a un centinaio de ragazzi e di persone.
Vi fu piccolo trattenimento musicale. Ieri (24) fummo lieti di rivedere il Rev. Don
Costamagna. Qual consolazione per me! E che stimolo alla virtù dalle sue parole ed esempio.
Come divenne tutto paterno, quantunque conservi tutto il suo ardore. Le scriverà egli stesso
per rimetterle i voti degli esami dei chierici e dal ragguaglio sulle cose della casa.
Domani avremo passeggiata a cavallo: vi faremo almeno una sessantina. Andremo a
squoiare un bue nella campagna di [Buscaico.]
Ci stiamo preparando pel mese di Maria: vi avrà predica ogni giorno di preti, diaconi,
predicatori.
Non debbo dimenticarmi di consegnarli per ordine dell’Ispettore le intenzioni di messe
celebrate per l’Oratorio in Febbraio. Sono settantasei (76).
Oh vorrei scrivere all’amatissimo Dn Bosco! Oh si faccia interprete di miei sentimenti
di riconoscenza ed amore. Le dica che preghi per me che mi voglia raccomandare
particolarmente a Gesù e Maria. Le dica tante cose. Ella pure, Rev. D. Rua, voglia pure
pregare per me. Tutti mi incaricano di tanti rispetti a Dn Bosco, a Lei a Dn Cagliero.
Voglia concedermi la sua santa benedizione
In G. C.
Ubbo Ric. Figlio
Dn Jordan
Ove] ode G

[7]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
Colégio Pio de Villa Colón 1882
Muito Reverendo e Amado Pai,
Não obstante os belos propósitos feitos, entre mim e mim, de escrever-lhe logo que
chegasse a América e depois nesta e depois naquela festa, deixei passar cerca de dez meses
sem mandar-lhe um linha. As desculpas são milhares, embora nem todas boas e tenho mesmo
necessidade de sua indulgência: na esperança de obtê-la completamente. Prometo que no
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Don Piccono: P. Ângelo Piccono (1848-1913), missionário No Uruguai, na Argentina e México. Era
comissário de Polícia de Borgo Doria (Itália), quando impressionado com um sonho de D. Bosco, no
qual o santo previu a morte de oito jovens do Oratório, resolveu deixar tudo e ser salesiano.
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futuro escrever-lhe-ei mais freqüentemente com a condição de que o senhor se digne de
obsequiar-me por escrito com alguma palavrinha ou bom conselho, naqueles folhetos.
O senhor certamente recebeu notícias do pobre P. Renzo que de Jourdain tornou-se
Jordan com J.
Oxalá tivesse eu feito uma santa mudança [também] no resto e que de frio tivesse me
tornado fervente, de instrumento inútil em útil a qualquer coisa. Até agora não passa de um
pio desejo e trabalho para realizá-lo com a santa graça de Jesus e Maria. Não são os meios
que me faltam. Conto muitíssimo com as orações de tantos Santos Superiores e irmãos. Já terá
conhecimento de que ganhei muito em saúde e me parece também em coragem. Que mais me
resta, senão pensar seriamente em ganhar o Céu?
Mas, o senhor desejava notícias de Colón e das missões em geral. Estou às suas
ordens. – De Colón? Saiba que por vezes nosso Colégio torna-se a torre de Babel! Mas
entendamo-nos. Não pela desordem, pois aqui reina a mais bela ordem com a caridade mais
fraterna, mas pela confusão das línguas. O Piemontês é quem mais aparece, depois vem o
italiano, ouve-se alguma palavra em inglês, fala-se francês, tenta-se o espanhol, especialmente
nas pregações. Não basta ainda? Não, já está aparecendo o português. Nosso queridíssimo Sr.
Inspetor, depois daquela excursão pelo Brasil foi bombardeado de pedidos e ele (filho de D.
Bosco) deu esperança a todos e fez promessas de longe. Todo o Brasil está em agitação febril
para receber os Salesianos: os Bispos, os Internúncios, os Cardeais parecem ameaçar D.
Bosco se não se dobra aos seus desejos e vontade.
Nós, que estamos na primeira linha, ficamos bem quietos, esperando os
acontecimentos. Sem subirmos ao Observatório vemos condensar-se sobre nosso horizonte
densas nuvens e após esta confusão de línguas tememos uma dispersão.
O nosso Reverendo Inspetor espera sem falta um forte socorro. A casa do Rio de
Janeiro é assunto já concluído, a do Pará espera todo o pessoal de Turim. A de Cuiabá, em
Mato Grosso é muito do interesse do Inspetor, após a carta recebida do Internúncio no dia 20
(aqui incluída) – e depois que no dia 21 falou com o Bispo daquela Diocese, de passagem por
Montevidéu, em direção ao Rio e talvez Roma. Este está decidido a não retornar à sua
Diocese, enquanto não obtiver algum pessoal para seu pequeno Seminário. Virá prostrar-se e
chorar aos pés do Sumo Pontífice, para que mande uma intimação a D. Bosco, daquelas às
quais se é forçado a responder afirmativamente
Pobre Bispo! Com uma Diocese maior que a Itália tem só dezesseis padres e nem
todos verdadeiros padres! Em quem não suscitaria compaixão! Oh, porque os Salesianos não
são pelo menos mil nesta América e todos outros D. Bosco!
Certamente que estes países, entre todos, mereceriam uma invasão dos Salesianos.
Basta de exclamações. Estamos esperando com certeza um bom reforço de clérigos de boa
vontade, como aqueles da expedição passada; o senhor Inspector não quer saber daquele
festina lente – neste caso ou melhor sim, até o pratica muito bem, mas que este lente não se
prolongue por anos e sim por meses. Mas, pense um pouco, Rev. Sr. Prefeito se uso esta
linguagem. Escutar nosso caríssimo Inspetor falando de Missões e não se entusiasmar, é
impossível. Todos queremos nos lançar no Centro da América, desejaríamos vermo-nos fortes
numericamente, quereríamos ser todos santos, desejaríamos fazer uma santa violência no
coração dos nossos Superiores e de Jesus para conseguirmos isto e aquilo. E sobre este
assunto.
No dia 10 do corrente o senhor Inspetor voltou de Paysandu, onde durante 15 dias,
pregou, confessou, fez conferência e sei mais o que, revolucionou a Junta Municipal,
insistindo em igreja e casa para as Irmãs.
De 18 a 22 aconteceram os Exercícios dos jovens, pregados com muito zelo pelos
Reverendíssimos Senhores P. Borghino e P. Piccone.
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Saíram muito bem e houve comunhão geral. No dia 22 recebemos também Monsenhor
que em nossa Capela administrou a Confirmação a uma centena de jovens e pessoas. Houve
uma pequena tertúlia musical. Ontem (24), ficamos felizes em rever o Rev. P. Costamagna.
Que satisfação para mim! E de suas palavras e exemplos que estímulo para a virtude. Que
paternidade, embora conserve toda sua vivacidade. Ele mesmo escrever-lhe-á para mandar-lhe
os votos dos exames dos clérigos e informá-lo sobre o que se passa na casa.
Amanhã teremos passeio a cavalo. Faremos pelo menos uns sessenta quilômetros.
Iremos esfolar um boi nos campos de Buscaico.
Estamos nos preparando para o mês de Maria. Cada dia haverá sermão de padres,
diáconos, pregadores.
Não devo me esquecer de dar-lhe por ordens do Inspetor as intenções de Missas
celebradas pelo Oratório em fevereiro. São setenta e seis.
Oh, gostaria de escrever ao caríssimo D. Bosco! Oh, seja o intérprete de meus
sentimentos de reconhecimento e amor. Diga-lhe que ore por mim e que me recomende
particularmente a Jesus e Maria. Diga-lhe tantas coisas. O senhor, Rev. P. Rua, reze também
por mim. Todos me encarregam de tantos respeitos, ao senhor e ao P. Cagliero.
Queira conceder-me sua santa bênção
Em Jesus Cristo
Obedientíssimo Filho
P. Jordano

8
[A don Giacomo Costamagna]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 268 x 208 mm, papel branco quadriculado sem local nem data, 1fv., nada escrito, contendo
um envelope colado e amarelado, com os dizeres escritos pelo P. Céria: «(A D. Lemoyne)». P. Rua acrescentou:
«Di colui che scrisse parla D. Vespa». Inédito

Trata da viagem de P. Costamagna a Europa – lamenta não ter condições de escrever a D. Bosco, P. Rua, etc. –
desejo que venham outros salesianos trabalhar na América

V G!
[Villa Colón…1882]
Molto Revdo ed Amatissmo Sr Ispettore,
Dunque va proprio a rivedere le tante case d’Italia, di Francia, d’Europa!? Oh non
avere una giornata tutta a mia disposizione per scrivere lettere a D. Bosco, D. Rua147, D.
147

P. Miguel Rua, primeiro Sucessor de D. Bosco. Nasceu em Turim em 09 de junho de 1838, falecendo na
mesma cidade aos 06 de abril de 1910. Nos primeiros anos de vida encontrou-se com D. Bosco, tornando-se
amigo do santo e prestando-lhe preciosa ajuda, desde os primeiros anos do Oratório. Foi um dos primeiros
grandes auxiliares daquela obra em favor dos jovens abandonados. “Dividirei contigo a metade” disse-lhe D.
Bosco, quando se conheceram. Seu primeiro sim (votos privados), à Sociedade Salesiana aconteceu em 1855 no
dia da Anunciação. O Subdiácono Miguel Rua em 1859 foi eleito Diretor Espiritual da Congregação. No ano
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Cagliero, ai miei di casa – a D. Albera 148 , D. Perot 149 , D. Ronchail e a tanti confratelli!
Pazienza! Mi saluti tanto tutti tutti – quanti chiamano mie notizie. Dica loro ch’io son felice
quanto può esserlo l’uomo sulla terra e che spero dia rivederli tutti in Paradiso – che una cosa
sola mi affligge un poco e assai – di essere lontano da D. Bosco e da tanti superiori che solo
collo sguardo mi facevano un così gran bene all’anima.
Non si dimentichi per carità di passare alla Navarra: la sua sola presenza farà un bene
immenso.
Ci conduca al ritorno un forte sussidio di chierici che uguaglino e superino in bontà i
cinque venuti da S. Benigno, ci conduca qualche teologo di polso per spedire a Cuyabà150
giacché D. Cipriano151 è necessario per Colon/.
Dica a tutti, Superiori e Conf[rate]lli, che io e tutti avremmo voluto caricarla di lettere
ma che l’ubbidienza così pronta ci tolse la possibilità.
Durante questo mese faremo tutti un Memento particolarissimo pel suo felice viaggio.
Il nostro ottimo Scavini è fortunato dia fargliela da Segretario.
Non si dimentichi di me specialmente poi ai piedi di Maria Ausiliatrice152 che da sette
anni più non vidi. «Vi ravviso i luoghi ameni.
Ove lieti i di passai».
Oh il tempo passa.Verrà il Paradiso si, di nuovo con D. Lemoyne e D. Costamagna in Lanzo
celeste. Freno a stento le lacrime. Addio
Suo tutto e sempre in Gesù
Affmo D. Renzo

[8]
[Ao P. Tiago Costamagna]
V J!
[Villa Colón...1882]
Muito Reverendo e amadíssimo Sr. Inspetor
seguinte ordena-se sacerdote. Em 1884 foi eleito por Leão XIII, Vice Reitor da Congregação, substituindo D.
Bosco como Reitor, quando de sua morte em 1888.
148
Paulo Álbera, nasceu em Turim aos 6 de junho de 1845 e faleceu na mesma cidade em 29 de outubro de
1921. Segundo Foi o segundo Sucessor de D. Bosco. Diretor em Gênova e Sampierdarena (Gênova), onde
fundou a tipografia e iniciou a impressão do Boletim Salesiano. Muito ajudou D. Bosco a preparar a primeira
expedição missionária para a América. Em 1881 foi nomeado Inspetor da Inspetoria francesa com sede em
Marselha. Seu trabalho rendeu-lhe o título de “o pequeno D. Bosco”. DBS..., pp. 12,13).
149
P. Pedro Perrot, 1853 - 1928. Trabalhou em Navarre (Sul da França), onde construiu parte do Colégio e a
Capela, inaugurada por D. Bosco em 1884. Em 1898 foi nomeado Inspetor da parte Sul da França com sede em
Marselha.
150 Capital do Mato Grosso. O governador teria por primeiro se dirigido aos salesianos solicitando a presença
deles em seu Estado. Em agosto de 1883, o Inspetor da Inspetoria Uruguaio-brasileira, Dom Luiz Lasagna
aceitou em Cuiabá a paróquia de S. Gonçalo. Seu objetivo maior era no entanto o trabalho nas missões com os
índios. Cuiabá seria um ponto de apoio, onde os missionários aprenderiam a língua, os costumes locais e se
aclimatariam aos calores daquelas paragens. L. LASAGNA, Epistolario....., Vol. I, pp. 32-33).
151
P. Carlos Cipriano nasceu em Turim em 1848 e faleceu em Las Piedras (Uruguai) em 1894.
152
Maria Ausiliatrice: Refere-se à imagem de Maria Auxiliadora (Patrona principal da Família Salesiana)
encontrada na famosa Igreja homônima, construída por D. Bosco em Turim/Valdocco, sede da Casa Geral dos
Salesianos.
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Então vai mesmo rever as muitas casas da Itália, da França, da Europa!? Sinto não
dispor de um dia todo para escrever a D. Bosco, P. Rua, P. Cagliero, aos familiares – ao P.
Álbera, P. Perot, P. Ronchail e tantos irmãos! Paciência! Transmita minhas saudações a todos,
todos – quantos perguntarem por mim. Diga-lhes que sou feliz, tanto quanto pode ser um
homem sobre a terra e que espero vê-los a todos no Paraíso. – que só uma coisa me aflige, um
pouco e bastante –estar longe de D. Bosco e de tantos superiores, que só com o olhar me
faziam tanto bem a alma.
Não se esqueça de passar por Navarra. Basta sua presença para fazer um bem imenso.
Assim traga ao retornar um bom número de clérigos que igualem e superem em
bondade os cinco vindos de S. Benigno. Traga algum teólogo de pulso para mandar para
Cuiabá, já que P. Cipriano se faz necessário em Colon.
Diga a todos, Superiores e Irmãos, que eu e todos gostaríamos de sobrecarregá-lo de
correspondências, mas que a obediência tão rápida tirou-nos a possibilidade.
Durante este mês faremos todos um Memento particularíssimo para sua feliz viagem.
Nosso bom Scavini tem sorte em servir de Secretário.
Não se esqueça de mim, especialmente diante de Maria Auxiliadora, que não vi faz sete
anos. «Lembro-vos os lugares amenos, onde alegre passei os dias».
Oh, o tempo passa...Virá o Paraíso... sim, de novo com P. Lemoyne e P. Costamagna na
Lanzo celestial. Com dificuldade freio as lágrimas...Adeus
Seu todo e sempre em Jesus
Afeiçoadíssimo P. Renzo

1883

9
A don [Giovanni] Bosco
ASC A 141
BS 10 (1883) 160 - 161
Aut. italiano. 2ff., 268 x 211 mm, papel quadriculado, tinta azul. Inédito

Partida dos missionários que do Uruguai vão ao Brasil fundar a Casa de Niterói – despedida em Montevidéu –
saudades dos Superiores

V G!
Colón, 11 Luglio 1883
Molto Revero ed Amatmo D. Bosco,
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Arrivo da accompagnare a bordo dell’Orenoque il Revo Ispettore D. Luigi Lasagna e i
sette confratelli, che partono stamane per la nuova missione del Brasile 153 . Spero che le
tornerà gradito un breve ragguaglio sulla nostra dolorosa separazione.
Dopo tanto aspettare che cessasse la febbre gialla, che non risparmiò di mietere tra le
innumerevoli vittime lo stesso segretario del Vescovo e molti ecclesiastici, finalmente si era
fissato il giorno nove corrente per la partenza. Alla vigilia si volle offrire una festicciola di
commiato ai confratelli Brasiliani 154 . Si cantarono la messa solenne e i vespri, e alla
benedizione il Tamtum Ergo a due cori del nostro D. Cagliero. A pranzo non mancarono i
brindisi in latino, spagnolo, italiano e francese, in prosa e in versi. Il novello Direttore D.
Michele Borghino a nome dei compagni ci ringraziò, e si raccomandò alle nostre preghiere.
La commozione era generale tra i confratelli e tra i giovani, e a stento si raffrenavano le
lacrime. Il Revo Ispettore si provò a consolarci con quelle parole, che egli sa trovare sì
eloquenti…ma non ottenne, quasi dissi, che l’effetto contrario.
All’indomani la cerimonia commovente per le preghiere del felice viaggio ci ridestò
tutto il dolore della separazione. La vettura aspettava i nuovi Missionari poco lungi dalla
Chiesa, e qui si rinnovava una di quelle scene dell’addio, a cui assistemmo più volte ai piedi
di Maria Ausiliatrice in Torino. Sapevamo di amarci, ma non credevamo che ci dovesse costar
tanto la separazione, nè che i giovani formassero così strettamente una cosa sola con noi.
A Montevidéu furono ricevuti in casa dei Dottori Barattini155, Cooperatori Salesiani,
degni veramente della nostra a riconoscenza e di speciali benedizioni pel loro buon cuore e
pei grandi servizi che ci prestano. Dopo in pranzo furono a prendere commiato dai RR. Padri
Cappuccini e dai RR. Signori Lazaristi ed a ricevere la benedizione da Mons. Vescovo156. La
sera stessa s’imbarcarono malgrado il pessimo tempo. Il Ro D. Monti 157 , zio del nostro
confratello D. Monti, D. Bacicalupi158 ed io li accompagnammo sul vaporino fino a bordo.
Era già notte oscura, quando lasciavamo loro l’ultimo addio.
Una nuova stretta al cuore provammo pure, quando allontanandoci dall’ Orenoque
siamo passati poco lungi dal bastimento Europa, dove sapevamo essere imbarcati per l’Italia
il Ro Ispettore D. Costamagna con due confratelli delle due ispettorie. Avrei voluto soffrire
cento volte di più, avrei voluto gettarmi a nuoto per arrivare ad essi, vederli, salutarli, e
incaricarli di tante commissioni pel nostro venerato Padre, pei Superiori, pei confratelli tutti
d’Europa! Inutili desideri! Ma Dio ce ne terrà conto.
Ora mi trovo nel mio nido. Povero Collegio Pio! – Che tristezza senza di colui159, che
era l’anima di tutto e di tutti! – Già incominciarono numerose Comunioni giornaliere pel buon
viaggio e pel felice impianto della nuova Casa di Nictheroy. Siano esse sorgente di copiose
grazie pei confratelli e giovani del Brasile! Lo siano pure per noi, perché possiamo
mantenerci nel fervore durante l’assenza del nostro signor Direttore.

153

Tratava-se dos salesianos enviados para fundar a primeira casa do Brasil, Niterói: P. Miguel Borghino
(diretor), P. P. Carlos Peretto, (ecônom), Miguel Foglino, o clérigo Bernardino Monti e os irmãos leigos
Domingos Delpiano, João Bologna e José Daneri.
154
Não que fossem brasileiros natos, mas porque passavam então a viverem no Brasil.
155
Barattini: Família Luís Barattini, médico e cooperador salesiano de Montevidéu. Quando os salesianos
chegaram à capital uruguaia Dr. Barattini ofereceu-lhes sua casa para refeições e dormida. Vide L. LASAGNA,
Epistolario…., Vol. III p. 400, carta 622, 18-22.
156 Mons. Vescovo: Dom Inocêncio Maria Yeregui.
157
D. Monti: o clérigo Bernardino Monti. Deixou a Congregação em 31/12/1885. Alguns comentários sobre sua
pessoa podem ser encontrados em L. LASAGNA, Epistolario, Vol. III, p 400, verbete “Monti Bernardino”.
158
Bacicalupi: P. Lourenço Bacigalupe (1857 - ?). Bacicalupi: formas encontradas: Bacigalupe e Baccigalupo.
Deixou a Congregação em 30/12/1909.
159
Senza di colui: O Inspetor, P. Lasagna que tinha partido com os irmãos destinados a Niterói.
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Revmo e Amatmo D. Bosco, è inutile che io Le dica che principalmente nei giorni del
dolore, e nei momenti del sacrificio, il nostro pensiero si porta a Lei: ci par di vederla, di
udirla: ci risuona all’orecchio quell’ «Esto vir viriliter agite» Oh! I suoi consigli e più i suoi
esempi e la certezza che Ella prega per noi ci rendono forti. Sotto il manto poi di Maria
Ausiliatrice noi prenderemmo d’assalto i vasto impero del Brasile e il mondo intero, malgrado
la profonda convinzione di essere ancor ragazzi. – È inutile che le dica che la lingua battendo
dove il dente duole, e sentendo noi sempre più la sua privazione, ci sfoghiamo a parlar di Lei
tra noi confratelli e coi giovani, i quali pure desiderano di udire a parlare del loro Padre D.
Bosco, che non conoscono, ma che amano tanto. – è inutile che Le dica che noi preghiamo
ogni giorno per Lei, affinché Iddio ce la conservi in modo che possiamo vederla con
veneranda canizie fra cinquant’anni ancora.
Questa lettera Le giungerà poco prima del gran giorno dell’Assunta 160 , suo
compleanno. Oh potess’io ornarla colle più belle espressioni e con fioriture di lingua!…ma,
poveretto me!… Un po’ il francese, un po’ lo spagnolo mi hanno tolto quel tantino di
letteratura italiana, che aveva imparato;onde mi conviene abbandonare l’opera. Le offro
quindi senz’altro il mio cuore e quello di tutti i suoi figli di Colón, questo cuore che è e sarà
sempre lo stesso, pieno della più grande riconoscenza e figliale amore verso di colui, al quale
dopo Dio dobbiamo ogni cosa.
Ella, venerato Padre, ci benedica tutti, e colle sue preghiere ci ottenga la grazia di
poterla accompagnare al cielo nel gran giorno dell’assunzione universale degli eletti
Sono in Gesù Cristo sempre suo
Affezmo ed Ubbid mo figlio
Sac. Lorenzo Giordano
Febbre] febre G

desideri] desiderii G

sacrificio] sacrifizio G

[9]
A D. [João] Bosco
V J!
Colón, 11 de julho de 1883
Muito Reverendo e amadíssimo D. Bosco,
Venho de acompanhar a bordo do Orenoco o Reverendo Sr. Inspetor P. Luiz Lasagna
e os sete irmãos, que partem esta manhã para a nova missão do Brasil. Espero que agradarlhe-á uma breve notícia sobre nossa dolorosa separação.
Depois de tanto esperar que terminasse a febre amarela, que não poupou entre as
inúmeras vítimas o mesmo secretário do bispo e muitos eclesiásticos, finalmente fixou-se o
dia 09 do corrente para a partida. Na vigília quisemos oferecer uma festinha de despedida aos
irmãos brasileiros. Cantamos a Missa solene e as Vésperas e durante a bênção o Tantum Ergo
a dois coros do nosso Dom Cagliero. No almoço não faltaram os brindes em latim, espanhol,
italiano e francês, em prosa e em verso. O novo diretor, P. Miguel Borghino agradeceu-nos
em nome dos companheiros, recomendando-se às nossas orações. A comoção era geral entre
os irmãos e entre os jovens e a custo se continham as lágrimas. O reverendíssimo Inspetor
160

Giorno della Assunta: 15 de agosto.
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tentou consolar-nos com aquelas palavras tão eloquentes que ele sabe encontrar, mas não
conseguiu. Quase diria que o efeito foi o contrário.
No dia seguinte a cerimônia comovente com as orações de feliz viagem despertou-nos
novamente toda a dor da separação. A carruagem esperava os novos missionários perto da
igreja. Renovava-se aqui uma daquelas cenas de despedida que tantas vezes assistimos aos
pés de Maria Auxiliadora em Turim. Sabíamos que nos amávamos, mas não acreditávamos
que custasse tanto a separação, nem que os jovens gostassem tanto de nós.
Em Montevidéu fomos recebidos na casa dos doutores Barattini, Cooperadores
salesianos, dignos realmente de nosso reconhecimento e de bênção especiais pelo bom
coração e pelos grandes serviços que nos prestam. Após o almoço fomos nos despedir dos
RR. padres Capuchinhos e dos RR. senhores Lazaristas e receber a bênção do bispo. Na
mesma noite embarcaram, não obstante o péssimo tempo. O reverendo P. Monti, tio do nosso
salesiano P. Monti, P. Bacicalupi e eu os acompanhamos a bordo. Já era noite escura, quando
lhes demos o último adeus.
Experimentamos ainda um novo aperto no coração, quando afastando-nos do Orenoco
passamos perto do barco Europa, onde sabíamos estarem embarcados para a Itália o
Reverendíssimo Inspetor com dois irmãos das duas Inspetorias. Preferiria sofrer cem vezes
mais...preferiria jogar-me a nado para chegar a eles, vê-los, cumprimentá-los e encarregá-los
de tantos pedidos ao nosso venerado pai, aos superiores, aos irmãos de toda a Europa! Inúteis
desejos... Mas Deus terá em conta.
Agora encontro-me em meu ninho. Pobre Colégio Pio! – Que tristeza sem aquele, que
era a alma de tudo e de todos! – Já começaram numerosas comunhões diárias nas intenções de
uma boa viagem e pela feliz instalação da nova Casa de Niterói. Sejam elas fontes de copiosas
graças para os irmãos e jovens do Brasil! Sejam-no também para nós, a fim de que nos
mantenhamos fervorosos durante a ausência do nosso senhor Diretor.
Reverendíssimo e amadíssimo D. Bosco, é inútil que lhe diga que principalmente nos
dias de dor e nos momentos de sacrifícios, nosso pensamento volta-se para o senhor, parecenos vê-lo, ouvi-lo. Ressoa-nos ao ouvido aquele: «Esto vir, viriliter agite». Oh, os seus
conselhos e mais os seus exemplos e a certeza que o senhor reza por nós, nos tornam fortes.
Sob o manto de Maria Auxiliadora tomaremos de assalto o vasto Império do Brasil e o
mundo inteiro, não obstante a profunda convicção de sermos ainda imberbes. É inutil dizerlhe que a língua batendo onde o dente dói e sentindo sempre mais sua ausência, nos
desafogamos falando sobre o senhor entre nós e com os jovens, que também desejam ouvir
falar do seu pai D. Bosco, que não conhecem, mas que muito amam. É inútil que lhe diga que
rezamos todos os dias pelo senhor, a fim de que Deus lhe conserve, de modo que possamos
vê-lo com as cãs grisalhas, durante ainda cinquenta anos.
Esta carta lhe chegará pouco antes de seu aniversário, o dia da Assunção. Oh, pudesse
eu honrá-lo com as mais belas expressões linguísticas!, mas pobre de mim! Um pouco o
francês, um pouco o espanhol me têm tirado aquele pouquinho de literatura italiana, que tinha
aprendido; por isso mesmo convém abandonar a obra. Ofereço-lhe pois meu coração e o de
todos os seus filhos de Colón, este coração que é e será sempre o mesmo. Pleno do maior
reconhecimento e amor filial para com aquele a quem devemos tudo, após Deus.
O senhor, venerado Pai, abençoe-nos a todos e com suas orações nos obtenha a graça
de podermos acompanhá-lo ao Céu no grande dia da assunção universal dos eleitos
Sou em Jesus Cristo sempre seu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Lourenço Giordano

1884
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10
A don [Giovanni] Bosco
ASC A 141
Aut. italiano. 2ff., 208 x 134 mm, brancas, papel pautado. Inédito

Dor pela morte do pai - ambos tinham esperanças de ainda se verem - agora só no paraíso - D. Bosco será seu
segundo pai por quem está disposto a fazer qualquer sacrifício - que o Senhor leve sua vida e prolongue a de D.
Bosco

V G!
Colón, 27 Maggio 1884
Amatissimo e Veneratismo Padre,
Il lutto, per la dolorosa perdita del mio povero padre161, non mi permette di adornare a
festa questa mia lettera, ma non mi impedirà di sfogarmi nel mio dolore colle più dolci e forti
espressioni d’affetto.
O Veneratismo ed Amatmo D. Bosco, ho perduto un padre che mi amava e ch’io amava,
troppo, forse. Quanto ho / sofferto per lui e quanto ha egli dovuto soffrire per me!
Nel nostro comune dolore ci confortavamo entrambi colla speranza di rivederci, di
consolarci…, ma, questa speranza sparì. Ci rivedremo162, ci consoleremo un giorno forse non
lontano nel Paradiso.
Oh, Veneratismo D. Bosco, sento il bisogno di versare nel cuore di un secondo padre
l’amor filiale che nutriva per lui sento il bisogno che questo cuore palpiti di tutto quel affetto
paterno. O Amatismo D. Bosco, riceva il mio doppio amore di figlio163 e / mi stringa al suo
seno con doppio affetto di padre!
Quest’amore verso di Lei filiale, ma tutto puro e santo, e senza misura non mi
impedirà più di compiere liberamente i sacrifici, anzi mi spronerà a loro incontro.
Oh si, comandi, o Padre, unico Padre mio, mi assegni il più remoto angolo della terra
per bagnarlo de’ miei sudori e delle mie lacrime; sarò felice di guadagnarmi il paradiso a
prezzo di sacrifici e di sangue.
Oh, vorrei far voti! vorrei dirle qual è il desiderio / nascosto al fondo del mio cuore
manifestarle una speranza. Ma, questa speranza va dileguandosi, nulla più desidero, i miei
voti? «che il Signore prenda la mia vita e prolunghi quella di D. Bosco».
M’inginocchio a’ suoi piedi: mi benedica con tutta l’effusione del suo cuore paterno
Suo Affmo ed Afflittismo
Figlio in G.
D. Renzo Giordano

161

Mio povero padre: P. L. Giordano era filho de Estêvão Giordano e Lúcia Gino.
Ci rivedremo...un giorno: 35 anos depois, em 1919, Mons. L. Giordano falecia em meio às florestas e rios da
Amazônia.
163
Doppio amore di figlio: Filho por pertencer à Congregação fundada por D. Bosco e filho por transferir para
D. Bosco os sentimentos que mantinha para com o pai.
162
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[10]
A D. [João] Bosco
V J!
Colón, 27 de maio de 1884
Amadíssimo e veneradíssimo pai,
O luto pela dolorosa perda de meu pobre pai, não me permite burilar festivamente esta
carta. Não obstante, não me impedirá de desafogar minha dor com as mais sinceras e fortes
expressões de afeto.
Ó veneradíssimo D. Bosco, perdi um pai que me amava e que eu amava, talvez
demasiado. Quanto sofri por ele e quanto ele teve que sofrer por mim!
Nó nos conformamos mutuamente em nossa dor comum, com a esperança de nos
revermos, de nos consolar-nos, mas, esta esperança desapareceu. Um dia talvez, não muito
distante nos consolaremos no paraíso.
Oh, Veneradissimo D. Bosco, sinto necessidade de colocar no coração de um segundo
pai, o amor filial que nutria por ele. Sinto a necessidade que neste coração palpite todo aquele
afeto paterno. Oh, amadíssimo D. Bosco receba meu duplo amor de filho e me aperte em seu
coração com duplo amor de pai. Este amor filial para com o senhor, mas totalmente santo e
puro, sem medida[,] não me impedirá mais de cumprir livremente os sacrifícios, antes jogarme-á ao encontro deles.
Oh, sim, ordene, ò pai, meu único pai. Indique-me o mais remoto ângulo da terra para
molhá-lo com meus suores e com minhas lágrimas. Serei feliz em conquistar o paraíso ao
preço de sacrifícios e de sangue.
Oh, gostaria de expressar desejos! Gostaria de dizer-lhe qual é o anseio escondido no
fundo do meu coração[,] manifestar-lhe uma esperança. Mas, esta esperança está
desaparecendo, nada mais desejo, os meus votos? «que o Senhor fique com minha vida e
prolongue a de D. Bosco».
Ajoelho-me aos seus pés. Abençôe-me com toda efusão de seu coração paterno.
Seu afeiçoadíssimo e aflitíssimo
Filho em Jesus
P. Renzo Giordano

11
[A don Giovanni Bosco]
ASC A 141
Aut. italiano. 2ff., 204 x 134 mm, papel liso amarelado, sem data, nem local. Inédito
[o documento deve ter sido escrito em Villa Colón, onde P. L. Giordano se encontrava naquele ano. O
onomástico de D. Bosco era no dia 24 de junho o que nos leva a concluir que a carta tenha sido escrita no fim de
maio ou início de junho]
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Cumprimentos pelo dia de S. João, onomástico de D. Bosco - a distância traz saudades - consola o pensamento
do paraíso - que as bênçãos de Deus desçam sobre D. Bosco e através dele desperte a fé dos povos da Europa e
América - desejo de trabalhar no Centro da América (Mato Grosso) e lá morrer mártir

V G!
[Villa Colón, Maggio/Giugno 1884]
Molto Revdo ed Amatismo Padre,
Ogni giorno si alzano voti per Lei: ogni giorno i suoi figli le ripetono con tutti i
linguaggi, che La amano e che vogliono formare la sua felicità in vita per formarle nobile
corona in cielo durante la eternità.
Il giorno di S. Giovanni 164 per altro unisce tutti i suoi figli in questo medesimo
pensiero ma più ardente e chiama a tutti i cuori un dolce sfogo d’affetto e riconoscenza.
Il suo sempre caro D. Lorenzo, or / da Lanzo, or in Torino, or di Francia Le inviava in
tal occasione una espressione di amore[;] ora si stima fortunato di mandargliela più fervida
che mai da questi lontani paesi d’America.
Sì, Dio mi voleva qui ed io venni e mi sento felice di aver seguito la voce del Signore,
ma la lontananza dal nostro, dal mio D. Bosco, non glielo nego, mi attrista talora e mi
attristerebbe di troppo se non venisse a consolarmi il pensiero del Paradiso. D. Bosco? Egli è
pure qualche cosa di grande pei cuori Salesiani. Non è egli l’immagine viva del Signore che ci
conduce proprio per mano in cielo? Oh viva D. Bosco! Il suo ritratto che me lo rappresenta in
preghiera davanti a Maria Sma e al Gesù / dei dolori coronato di spine, mi sta sempre davanti
in prefettura165. D. Bosco vive nel mio cuore: egli mi parla sovente, m’incoraggia al bene mi
fa udire parole di perdono per i miei trascorsi di giovinezza e forse di età matura. E non è vero
che Ella si scordò affatto di quanto Le feci so[f]frire, che Ella non pensa più che a amarmi e
pregare per me che Le costo assai.
Oh, il Signore versi l’abbondanza delle sue più elette benedizioni sul suo capo. Per Lei
si degni risvegliare la fede in Italia e Francia, in Europa, in America, nel mondo intero: per
Lei si degni condurre gli idolatri e i barboni dell’America Centrale alla conoscenza ed
all’amore del vero Dio. Ecco i voti del mio cuore. /
Per Lei sono questi voti, e quali riservo per me? Oh se il Signore volesse rendermi
degno figlio di un D. Bosco, darmi scienza e virtù e salute e quanto abbisogna un missionario,
vero missionario salesiano. No, non faccio più nessuna domanda a’ miei superiori, contento di
abbandonarmi interamente nelle loro mani, ma il desiderio del mio cuore, che mi diviene di
giorno in giorno più forte mi spingerebbe verso il centro dell’America (allontani il Signore da
me ogni idea di andarmi come direbbe, conoscendo troppo mia incapacità) per fare verso i
mari del centro quanto il fortunato D. Beauvoir166 fa coi Patagoni. Là vorrei vivere e morire (e
piacesse a Dio!) martire. Oh! Sogni dorati! Ma no; sia di me quello che a Dio piace.
Io ad altro onore non aspiro che ad essere figlio
Vero figlio in Gesù di D. Bosco
D. Giordano
164

Il giorno di S. Giovanni: dia em que se celebrava o onomástico de D. Bosco, 24 de junho, dia de São João
Batista.
165
In prefettura: No seu escritório. Era ecônomo em Villa Colón, antes de substituir P. Lasagna no diretorado.
166 Beauvoir: José Beauvoir (Turim, 1850 - B. Aires, 1930). Foi para a América na expedição missionária de
1878. Trabalhou no Uruguai, B. Aires, Patagônia e Terra do Fogo. Foi «talvez o missionário que por mais tempo
se manteve em contato com as tribos indígenas». DBS, p 32.
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[11]
[A D. João Bosco]
V J!
[Villa Colón, maio/junho de 1884]
Muito reverendo e amado pai,
Todos os dias fazem-lhe cumprimentos, todos os dias seus filhos repetem em todas as
línguas que o amam e querem fazer sua felicidade em vida para formar-lhe uma corôa nobre
no céu, durante a eternidade.
O dia de S. João, por outro lado, une todos os seus filhos neste mesmo pensamento,
porém mais ardente, levando a todos os corações um desafogo de afeto e reconhecimento. Seu
caro P. Lourenço sempre lhe enviava nesta ocasião uma nota de reconhecimento, de Lanzo,
Turim ou França. Agora sente-se feliz em escrever-lhe mais calorosamente destes longínguos
países da América.
Sim, Deus me queria aqui e eu vim e me sinto feliz de ter seguido a voz do Senhor. No
entanto a distância do nosso, do meu D. Bosco, não nego, entristece-me às vezes e me
entristeceria mais ainda se não me consolasse o pensamento do paraíso. D. Bosco? Ele é algo
de grande para os corações salesianos. Não é ele a imagem viva do Senhor que nos conduz
pela mão ao céu? Oh, viva D. Bosco! Seu retrato representando-o em oração, diante de Maria
Santíssima e Jesus coroado de espinhos, está sempre diante de mim na escritório do
economato. D. Bosco vive no meu coração: fala-me com frequência, encoraja-me ao bem,
faz-me ouvir palavras de perdão para meus erros de juventude e talvez de idade madura. E
não é verdade que o senhor se esqueceu realmente de quanto o fiz sofrer, mas o senhor não
pensa senão em rezar por mim que lhe custo bastante.
Oh, o Senhor deixe cair a abundância de suas mais eleitas bênçãos sobre sua cabeça.
Através do senhor digne-se despertar a fé na Itália e França, na Europa, na América, no
mundo inteiro. Através do senhor digne-se conduzir os idólatras e pobres da América Central
ao conhecimento e ao amor do verdadeiro Deus. Eis os votos do meu coração.
Para o senhor são estes votos. Mas que reservo para mim? Oh, se o Senhor quisesse
tornar-me digno filho de D. Bosco, dar-me ciência, saúde e virtude e tudo quanto um
missionário precisa, um verdadeiro missionário salesiano. Não, não faço mais nenhuma
pergunta a meus superiores, satisfeito em abandonar-me completamente em suas mãos. Mas o
desejo de meu coração que se torna cada dia mais intenso, me impulsiona para o centro da
América (o Senhor afaste de mim qualquer idéia de ir-me embora, como diria, conhecendo
minha incapacidade), para fazer nos mares do centro o que faz com os Patagões o felizardo P.
Beauvoir. Lá gostaria de viver e morrer (e Deus querendo) mártir. Oh, sonhos dourados! Mas,
não. Aconteça comigo o que Deus quer.
Eu, outra coisa não desejo, senão ser filho
Verdadeiro filho em Jesus de D. Bosco
P. Giordano

12
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[A don Giovanni Battista Lemoyne]
ASC B 710
Aut. italiano. 1ff., 206 x 132 mm, papel pautado, escrita em Villa Colón, Uruguai. Inédito

P. Rabagliatti viaja a Europa – Giordano desejaria acompanhá-lo – sente-se consolado quando pensa que P.
Lemoyne e D. Bosco rezam por ele

V G!
*Colón 1 Agosto [18] 84
Veneratissimo ed Amatissimo Padre Direttore,
Domani parte il caro D. Rabagliatti167. Oh quanto volentieri gli consegnerei non una
lettera solo per Lei, ma veri volumi anzi mi darei a lui per compagno per venirmi a prostrare
ai piedi di D. Bosco e ai suoi piedi. Reverendis mo ed Amabilismo Direttore168 per passare seco
Lei non fosse che mezz’oretta! Ma debbo limitarmi a scriverle una letterina ben piccola. Ma
Ella stessa sappia aggiungere quello che vi manca. Ella dirà al suo cuore che continui ad
amare / e ad amar molto quel suo D. Lorenzo che crebbe fanciullo, fin per dire, sulle sue
ginocchia: Ella dirà al suo pensiero che voli sovente presso del suo caro figlio in Gesù D.
Lorenzo, che lontano non può dimenticare la cara immagine del suo D. Lemoyne, neppure un
momento. – Oh nel suo giorno onomastico, mentre (sì, glielo confesso) con più devozione
celebrava la Sta. Messa, quanta commozione al cuore raccomandando a Gesù i due D.
Giovanni169 così cari ed affettuosi per me, addivenuti più cari dopo la perdita del mio povero
padre! Sì, mi intenerii e piansi quel giorno più d’una volta. Mi si presentò Lanzo, le feste al
nostro Direttore l’entusiasmo giovanile, le sue parole che si scrivevano nel cuore per non più /
cancellarsi. Tutto passò come un sogno. Verrà il giorno della realtà, del paradiso, della
vicinanza, abbraccio e compagnia eterna. Oh davero ho bisogno di qualche sua letterina per
abbracciare la croce che il Signore mi ha dato.

167

D. Rabagliatti: P. Evasio Rabagliati (1855-1920). Durante o outono D. Bosco costumava passear com seus
jovens pelas colinas e campos turineses. Foi em uma daquelas caminhadas que o jovem Rabagliatti então com 12
anos encontrou o santo. Em 1869 entra em Mirabello e depois a Valdocco. Tornando-se Salesiano D. Bosco o
manda a Lanzo e a Nice (França). Em 1876 faz parte da segunda leva de missionários que vão para a América.
Trabalha em B. Aires, na Patagônia, no Chile, na Colômbia. Ali foi um grande amigo dos leprosos, iniciando
pelos de Agua de Dios. Observando a situação deprimente em que viviam, mesmo entre a população, tentou
reuni-los em um grande leprosário. Escreveu, falou, procurou o governo, viajou. Em Bergen na Noruega
conheceu o famoso leprólogo Hansen (1898). Chegou a mesmo a preparar com elementos governamentais um
projeto para por em prática suas idéia. A política no entanto barrou sua idéia. Seu trabalho porém de
conscientização atingiu a opinião pública que fez com que as autordiades se interessam mais objectivamente
pelos problemas dos leprosos. Tornou-se o primeiro Inspetor da Colômbia, quando em 1896 foi instituída a
Inspetoria colombiana. Quando de sua morte em Santiago, após uma pregação no Instituto das Filha de Maria
Auxiliadora, o governo colombiano declarou luto nacional. A imprensa, mesmo a leiga, teceu longos elogios às
suas qualidades civis e religiosas.
que Professor em Lanzo e Nice, fez parte da segunda expedição missionária. Trabalhou na Argentina e Chile,
onde faleceu.
168
Direttore: P. João Lemoyne foi diretor de L. Giordano em Lanzo.
169
I due Giovanni: João Bosco e João Lemoyne.
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Passai alcuni giorni nei quali parevami davvero di trovarmi sul Calvario sulla croce,
talmente era grande l’angoscia del cuore nel ricevere le tristi nuove di casa e parendomi di
essere stato io pure causa della malattia del padre.
Oh, il dolore continua ma più pacato. Quanto mi consolo pensando a D. Bosco,
pensando a Lei che pregheranno tanto per me. Sì , preghi molto per me: mi ami sempre più e
potendo mi scriva qualche bigliettino, dicendomi./ Ma Ella la sa quanto io desidero di sapere,
quali consigli mi siano vantaggiosi. Ho già una piccola raccolta di sue letterine, che vado via
rileggendo con immenso vantaggi del mio spirito.
Riceva, Rev.do ed Amatis.mo Sr. Direttore, i più vivi ringraziamenti per quanto fece e
fa ancora per me. Voglia, di grazia, riverire il nostro così venerando D. Bosco e i Superiori di
costì. Gradisca pure i saluti di tutti i confratelli del[l’] Uruguai che La conoscono di presenza
e di fama (e chi non La conosce?). – Ella poi all’altare di Maria Sma Auce si ricordi tutto
particolarmente di chi fu, è, e sarà sempre in Gesù
Affmo e Riconmo Figlio,
D. Renzo Giordano
Dato] dado G

[12]
[Ao P. João Batista Lemoyne]
V J!
*Colón, 1 de agosto de [18]84
Veneradíssimo e amadíssimo P. Diretor
Amanhã parte o caro P. Rabagliatti. Oh, quanto gostaria de lhe enviar por ele não uma
carta, mas volumes inteiros. Gostaria mesmo que ele me tivesse como companheiro para
prostrar-me aos pés de D. Bosco e aos seus pés. Reverendíssimo e amabilíssimo Diretor
[gostaria] de estar consigo, nem que fosse meia hora! Todavia, devo limitar-me a lhe escrever
uma cartinha bem pequena. Mas o senhor mesmo saiba acrescentar o que falta. Ela dirá ao seu
coração que continue a querer muito bem e muito àquele seu P. Lourenço, que cresceu
criança, por assim dizer, em seus joelhos. Ela dirá ao seu pensamento que voe freqüentemente
para junto de seu caro filho em Jesus, o P. Lourenço, que de longe, não pode esquecer, nem
por um momento, a querida imagem de seu P. Lemoyne. Oh, no seu onomástico, enquanto
(sim, o confesso) com mais devoção celebrava a Santa Missa, quanta devoção no coração,
recomendando a Jesus os dois padres Joões, tão caros e afetuosos para mim. Mais queridos
ainda, após a perda de meu pobre pai! Sim, emocionei-me, chorei naquele dia mais de uma
vez. Veio-me à mente Lanzo, as festas ao nosso diretor, o entusiasmo juvenil, suas palavras
que se gravavam no coração para não mais serem canceladas. Tudo passou como um sonho.
Virá o dia da realidade, do paraíso, da proximidade, do abraço e da companhia eterna. Oh,
quanto necessito de alguma sua cartinha para abraçar a cruz que o Senhor me deu. Passei
alguns dias nos quais parecia-me que realmente me encontrava sobre o Calvário na cruz. De
tal modo era enorme a angústia do coração ao receber as tristes notícias de casa, parecendome ser também eu a causa da doença de [meu] pai.
Oh a dor continua, porém mais atenuada. Quanto me consolo pensando em D. Bosco,
pensando no senhor que rezarão tanto por mim. Sim, reze muito por mim, me queira sempre
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mais e podendo, escreva-me um bilhetinho, dizendo-me[,] que sim. [Eh], o senhor sabe o que
eu desejo saber, que conselhos me sejam vantajosos. Já tenho uma pequena coleção de suas
cartinhas, que vou adiante relendo com imensa vantagem para meu espírito.
Receba reverendo e caríssimo senhor diretor, os mais vivos agradecimentos por tudo
que fez e faz ainda por mim. Queira, por cortesia, saudar respeitosamente ao nosso tão
venerado D. Bosco e os Superiores daí. Receba também as saudações de todos os irmãos do
Uruguai que o conhecem de presença ou de fama (e quem não o conhece?) – No altar de
Maria SS. Auxiliadora lembre-se particularmente de quem foi, é e será sempre em Jesus
afeiçoadíssimo e reconhecidíssimo filho
P. Renzo Giordano

13
[A don Giovanni Bosco]
ASC A 141
Aut. italiano. 2ff., papel pautado, amarelado, tinta rocha, 204 x 135 mm, 1fv., em branco. Inédito

Tradução de carta do senhor Vidal - votos de Natal - o tempo e a distância - conselhos quanto à saúde de D.
Bosco

V G!
Colón, 29 Novbre 1884
Sempre più Venerato ed Amato Padre,
Ac[c]ompagno la traduzione della let[t]era del Sr Vidal, con una letterina proprio mia,
manifestandole i sentimenti tradotti o copiati dal mio cuore di figlio.
E che le dirò che già non Le abbia detto mille volte?
Quali saranno i miei voti per Lei, Veneratismo Padre, nelle prossime feste del Natale,
se non gli stessi dell’anno scorso / di due, tre, quindici anni fa? Si, sempre gli stessi, ma più
ardenti. Mi pare proprio che la lontananza e il tempo abbiano reso il mio cuore più sensibile,
più grande e ricco in sentimenti di amore e gratitudine e in voti per il Veneratismo D. Bosco!
Tanto più in questi ultimi mesi nei quali ci giungevano notizie ora tristi ora più consolanti, ma
che sempre ci riempievano l’animo di una giusta trepidazione. Adesso si sarà rimesso
pienamente, lo speriamo. Oh non voglia abusare di questa salute troppo per noi preziosa! Non
/ voglia affliggere nel più profondo il cuore de’ suoi figli! È tempo ormai che riposi e che
dall’ombra del Santuario di Maria Aux. Diriga le mosse dell’esercito Salesiano, (sempre più
compatta e trionfante) senza portarsi in tanti campi di battaglia quante son[o] le case.
Il Signore esaudisca le nostre preghiere, ci ascolti Maria Sma! Che D. Bosco raggiunga
l’età di Noè dei Patriarchi egli che pure è «Pater multarum gentium»170.
Mi faccia il Signore suo meno indegno figlio, indegno, ma sempre carissimo.
Mi benedica e preghi sempre molto pel suo
170

Pater multarum gentium: Pai de muitas gerações. Como Abraão D. Bosco é pai de todos os salesianos
passados, presentes e futuros.
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Affmo in G. e M. Figlio
D. Renzo

[13]
[A D. João Bosco]
V J!
Colón, 29 de novembro de 1884
Sempre mais venerado e amado Pai,
Acompanho a tradução da carta do senhor Vidal, com uma minha pequena cartinha,
manifestando os sentimentos traduzidos ou copiados do meu coração de filho.
Que dir-lhe-ei que já não tenha dito tantas vezes?
Quais são meus votos para o senhor nas próximas festas de Natal, Veneradissimo pai,
senão os mesmos do ano passado, de dois, três, quinze anos? Sim, sempre os mesmos, porém
mais ardentes. Parece-me até que a distância e o tempo tornaram-me o coração mais sensível,
maior e rico de sentimentos de amor e gratidão para com o veneradissimo D. Bosco!
Sobretudo nestes últimos meses nos quais chegavam notícias ora tristes, ora mais
consoladoras, mas que sempre nos enchiam o ânimo de uma justa trepidação. Agora,
esperamos, se terá completamente restabelecido. Oh, não abuse muito da saúde, muito
preciosa para nós. Não, não queira afligir no mais profundo o coração de seus filhos. Já é
tempo de repousar e que da sombra do Santuário de Maria Auxiliadora dirija os movimentos
do exército salesiano (sempre mais compacto e triunfante), sem estar presente em tantos
campos de batalha quanto são as casas.
O Senhor escute nossa oração, escute-nos Maria Santíssima! Que D. Bosco alcance a
idade de Noé, dos Patriarcas, ele que também é «Pater multarum gentium».
Faça-me o Senhor seu filho menos indigno, mas sempre caríssimo.
Abençoe-me e reze sempre pelo seu
Afeiçoadíssimo em Jesus e Maria
Filho P. Renzo Giordano

1885
14
[A don Giovanni Bosco]
ASC A 141
Aut. italiano. 7ff., 206 x 132 mm, 7fv., em branco, papel pautado, amarelado. Inédito
No Arquivo de Villa Colón há uma cópia dactilografada em língua espanhola

Esperanças com a nova casa de S. Paulo - congratulações por ocasião do aniversário de D. Bosco - notícias de S.
Paulo - bondade do clero e povo para com os SDB – construção - apostolado no hospital e colônias dos
imigrantes - pedido de salesianos por parte do bispo de Goiás - começa o oratório festivo no S. Coração dificuldades financeiras para continuar a construção do Colégio e Igreja - pedido de pessoal
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V G!
S. Paulo 14 Agosto 1885
Amatimo e Veneratismo Padre,
Il Rdo Sr Inspettore P. Lasagna Le scriveva il 24 Giugno dello scorso anno una lettera
nella quale Le esponeva le belle speranze concepite sulla casa da aprirsi in questa importante
città171 del Brasile. Fu quella per certo un bel regalo pel suo onomastico, giacché nulla può
riempire tanto di santa allegria il suo cuore quanto la notizia dell’acquisto di nuovi figli,
aprendosi nuovo campo di missione ai suoi Salesiani. Quest’anno Le scrivo io questa povera
lettera alla vigilia dell’Assunta, e sì, glielo confesso, credo di presentarle un regalo, recandole
la lieta notizia che si stan realizando le speranze concepite/.
Ma prima di tutto mi permetta, Padre Veneratismo, ch’io, seguendo all’impulsi del
cuore, mi unisca con Lei e con mille Confratelli d’Europa e d’America per ringraziare il
Signore che volle rendere si bello l’anno 71° di sua età con l’apertura di tante case
importantissime, colla nomina e consacrazione di Vescovo172, di uno fra a’ suoi figli, colla
missione di Patagonia così ben avviata secondo recenti notizie ricevute. Mi permetta ch’io
faccia voti perché l’anno 72° non sia meno fecondo in consolazioni e gioie che confortino la
sua età cadente, che La ringiovaniscano in modo che più non senta il peso degli anni e delle
tante fatiche sostenute, si che dopo questo altri ed altri ne succedono e possa vedere le prime
nuove generazioni dei Salesiani del secolo ventesimo. Sarà questa la sup[p]lica che presenterò
domani a Maria Sma scongiurandola a volerla esaudire in giorno si solenne per essa, per Lei / e
quindi per noi tutti.
Al trono di Maria si troveranno tutti i cuori dei mille Salesiani e dei centomila giovani
e tutti ripeteranno in coro la stessa preghiera. Si Maria Ausce l’esaudirà. Trenta, quaranta
cinquant’anni di vita di D. Bosco, che bel regalo per noi! Grazie, o Maria grazie; il vostro
giorno di trionfo è pur giorno di trionfo per noi, vostri figli sul vostro cuore materno.
Il Rdo Sr Inspettore P. Lasagna Le scriveva il 24 Giugno dello scorso anno una lettera
nella quale Le esponeva le belle speranze concepite sulla casa da aprirsi in questa importante
città del Brasile. Fu quella per certo un bel regalo pel suo onomastico, giacché nulla può
riempire tanto di santa allegria il suo cuore quanto la notizia dell’acquisto di nuovi figli,
aprendosi nuovo campo di trionfo per noi, vostri figli sul vostro cuore materno.
Ed ora, Veneratismo Padre, vuol avere notizie di S. Paulo?
Avuta la benedizione da Mons. Cagliero e dai due Ispettori173 partiva il 15 Maggio da
Montevidéu col confratello Gioa. Bologna174 e dopo 5 giorni di poco favorevole navigazione
giungeva a Nikteroy. Rimanemmo meravigliati dei progressi di questa casa; ma non avremmo
dovuto meravigliarci sapendo qual cooperatore e protettore ha in Mons. Lacerda. Passammo
alcuni giorni coi cari conf.lli celebrando con loro la novena e festa di Maria Ausce, che riuscì
bellina davvero. /

171

Importante cidade: A primeira fundação em S. Paulo foi o Liceu Coração de Jesus. Os salesianos P. Lourenço
Giordano, primeiro diretor da obra e o irmão leigo João Bologna chegaram lá aos 5 de junho de 1885. Vinham
de Niterói, acompanhados pelo P. Miguel Borghino.
172
Dom Lasagna.
173
Dai due Ispettori: Tiago Costamagna, Argentina e Luiz Lasagna da Inspetoria Uruguaio-brasileira.
174 João Batista Bologna: Nasceu em 1852 e faleceu em 1933. Emigrara para o Uruguai, onde se tornou
salesiano.
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Il 5 Giugno poi accompagnati dal carismo D. Borghino proseguimmo il viaggio per S.
Paulo distante da Rio ben 14 ore di ferrovia. I panorami più belli si offrono allo sguardo dei
viaggiatori, ma… al P. Lasagna il vanto di descrivere o meglio dipingere le bellezze svariate
della natura nel Brasile. Fummo ricevuti alla stazione dai Mto R.vi Rettore e V. Rettore del
Seminario dal P. Juan Gomez175, dal Dr Saladino176 e altri signori e in vettura fummo condotti
a prendere una piccola refezione in Seminario dove non mancarono i brindisi al gran Patriarca
dei Salesiani alla prosperità della nuova casa. Quanta bontà trovammo allora e sempre in tutto
il clero e in molti fra i signori di questa illustre città. Il P. Giovanni Gomez, cappellano del
monastero detto di Nostra Signora da Luz ci offerse la sua mensa preparata dalle Suore fino a
tanto che fossimo provvisti di cucina e cucinieri. Oh Padre, mandi una benedizione a queste
Suore che vivendo esse di elemosine, le dividono così coi Salesiani, e annoveri / pure tra i
suoi figli carismi questo buon padre Gomez, che è tutto nostro e suo: fra poco forse comparirà
il suo nome nell’elenco dei Salesiani Monsignor Lino177 Vescovo di questa diocesi è un vero
padre verso di noi. Nelle diverse visite che gli facemmo ci accolse sempre con
quell’abbondanza di affabilità che lei manifesta l’immenso amore verso di questi nuovi suoi
figli: ci parlò di D. Bosco, di Mons.r Cagliero: e già tre volte si degnò visitare la nostra casa e
nella chiusura del mese del Sacro Cuore volle venire a far il discorso invocando le
benedizioni di Gesù Sacramentato un D. Bosco, sulla Congregazione, sull’umile scrivente,
prima semente178 Salesiana in S. Paulo. Le vorrei ancor parlare di altre persone ragguardevoli,
ma riuscirei troppo lungo.
Già il P. Lasagna Le diede notizie della casa: la sua posizione è bellissima, basti dire
che si trova nei campi elisi179. I lavori pel ribocco180 e divi / sione delle camere, sospesi da
molti mesi, furono ricominciati al nostro arrivo ed ora abbiamo già due camere abitabili.
Non potendo occuparmi per ora nel Liceo de artes y oficios, la Provvidenza mi offerse
due bei campi di missione, l’Ospedale della città e le Colonie Italiane181 vicine. Mancandovi
per alcuni mesi il cap[p]ellano P. Gond, di viaggio in Francia, il Rettore del Seminario venne
a offrirmi quella cap[p]ellania ed io, interpretando la volontà di D. Bosco e dei Superiori che
desiderano che ogni Salesiano imiti il nostro Sto Protettore S. Francesco omnia omnibus
factus182, accettai, dandone subito, notizia al P. Ispettore che mi mandò la sua approvazione.
175

P Juan Gómez: P. João Batista [Gomes] fez parte da comissão que iniciou os trabalhos do Liceu Coração de
Jesus. Ele com o Dr. Alberto Saladino foram à Estação da Luz (05/06/1885) esperar os dois salesianos que
fundaram o Liceu Coração de Jesus: P. Lourenço Giordano e o Irmão João Bologna. Tinham saído de Niterói 14
horas antes, chegando a S. Paulo às 19h00.
176
Dr. Saladino: Dr. Saladino Figueira de Aguiar, Cooperador salesiano, Vicentino, presidente da “Conferência
do Sagrado Coração de Jesus” e da comissão das obras do Liceu. Trabalhou muito pelos salesianos de S. Paulo.
Após a Proclamação da República foi um dos fundadores e propagandistas do Partido Católico. Conseguiu na
Europa uma imagem do Sagrado Coração, posta inicialmente na Igreja de S. Efigênia. Em S. Paulo pela primeira
vez se celebrou o mês do S. Coração de Jesus, diante daquela imagem. Atualmente a imagem se encontra no
Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em S. Paulo.
177
Mons Lino: Dom Lino Deodato Rodrigues Gonçalves (1826-1894). Desde o início de ’82 começara a
trabalhar para conseguir os salesianos para sua diocese, chegando a pensar também em levá-los para Aparecida
do Norte. Escreveu - a exemplo de Dom Jerônimo Tomé da Silva (1849-1924) na Bahia e Dom João Santiago
Esberard (1843-1897) em Recife - uma pastoral pedindo a seus diocesanos ajuda para construção do Colégio
Salesiano de S. Paulo.
178
Prima semente salesiana: P. L. Giordano foi o fundador do Liceu Sagrado Coração de S. Paulo.
179 Campi Elisi: Campos Elíseos, hoje um dos Palácios do Governador do Estado de S. Paulo. Na época
começava o loteamento e o barro era fora do centro da cidade.
180
I lavori di ribocco: os trabalhos de reboco. Os SDB ao chegarem a S. Paulo já encontraram as obras do
Colégio e Igreja iniciadas.
181 Colónias italianas. Os imigrantes eram distribuídos em glebas denominadas colônias: colônia italiana,
alemã, polaca, portuguesa).
182
Omnia omnibus factus: Feito tudo para todos.
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Che bel campo un Ospedale dove si sono da 140 a 150 ammalati di ogni colore, dove si odono
tutte le lingue, dove si vedono tutte le miserie dell’anima e del corpo! Qui è cosa ordinaria il
trovare chi da anni e anni più non pensava a compiere i doveri più elementari del cristiano e
chi mai non / vi pensò, e quindi le prime Comunioni ai 20, 30 e più anni sono all’ordine del
giorno. Vi si trovano pur per altro delle anime elette, anche fra mezzo agli schiavi. Quante
volte poi al letto dei moribondi si assiste ai trionfi della grazia. E questi li attribuisco alle
preghiere e zelo delle Suore di S. Giuseppe, francesi, osservantissime alle lor regole, che
dirigono questa Casa. Queste buone suore la fanno poi proprio da madri verso di noi e sono
molto entusiasmate delle opere di D. Bosco.
Io passo la notte e parte del giorno nell’Ospedale. Ogni mattina poi mi trovo nella
chiesuola del S. Cuore dove in piccoli gruppi di tre, cinque, dieci vengono a confessarsi i
buoni italiani, anche durante la settimana. E noti che molti fanno una ora e mezza, tre ore e
più di cammino a piedi e se ne stano digiuni fino alle dieci e undici per fare la S.ta
Comunione.
Come poi molti si lagnavano che da anni ed anni più non ricevevano istruzione alcuna,
/ cominciai una specie di missione alla Colonia di St Anna distante una ora e mezza, e in
cinque domeniche e vari giorni l’ultima settimana potei preparare una dozzina di ragazzi alla
Sa Comne e i Coloni a una comunione generale il 26 di Luglio festa della Patrona St Anna.
Non Le dico se quei poveretti ne andassero contenti e se i ragazzi capivano in se dalla gioia.
Pareva loro di toccare il cielo col dito.
Ho pure già cominciato una seconda edizione di [quella] missione nella colonia di S.
Gaetano dove si sono una cinquantina di familie. Nella mia prima visita, il 20 Luglio, ho
assistito a una bella grazia di Maria Auce. Ascolti e giudichi. Una povera ammalata, da quattro
giorni più non mangiava né beveva né parlava e andava soggetta a contrazioni nervose, di
modo che quattro uomini appena bastavano a tenerla. Il medico non sapeva che dirci né che
fare. Un suo parente era venuto due giorni consecutivi a pregarmi che andassi a visitarla, e
tanto più che prima di entrare in quello stato l’ammalata aveva manifestato il desiderio di
confessarsi[.]/ Essendomi cosa impossibile il recarmi colà per allora gli consigliai di far
cominciare una novena a Maria Sma Auce, come fece. Giungendo dunque alla colonia, e
entrato nella camera dell’inferma circondata da una trentina di persone, l’interrogai, ma non
mi rispondeva che un di grignar i denti e scuotersi. Faccio inginocchiare quanti là si trovano,
recitiamo tre Ave M. coll’invocazione: «Maria A[uxilium] C[hristianorum] ora pro nobis183»,
le do la benedizione, quindi invito tutti ad uscire per lasciarmi solo e quindi trovar modo di
confessarla e assolverla ed ecco, che mentre essi recitano le Litanie ed io mi raccomando
nuovamente a Maria Sma, odo l’ammalata esclamare: «oh, mi sento meglio»[.] Breve: si
confessa. Rientrano i parenti e gli amici e qual non fu il loro stupore nel vederla tranquilla ed
udirla parlare. Quasi tutti avevano gli occhi pieni di lacrime e prorompevano in esclamazioni
ed io scelsi quel momento per dire due parole sull’intercessione di Maria/.
Noti che alcuni di quei Coloni cominciavano ad avere certi dubbi sulle verità della
Religione sui Sacramenti: in quel giorno scomparvero i dubbi; tutti riconobbero una potenza
sopranaturale in quella guarigione e promisero di confessarsi [;] la grazia materiale era stata
fonte di grazie spirituali. L’ammalata promise allora che sarebbe venuto al Sacro Cuore a fare
183

Maria Auxilium Christianorum: Maria Auxiliadora dos Cristãos. Entre os muçulmanos, o grupo que cultua
Nossa Senhora, (que seria uma espécie de tia para eles) não aceita que digamos Auxiliadora dos Cristãos, pois
Ela é também Auxiliadora deles, embora não sejam cristãos. Certa feita em 1993, enquanto fazíamos um curso
bíblico na Palestina, visitamos a Mesquita de Hebron chamada também de Abraão, a cerca de 37 km ao Sul de
Jerusalém. À entrada fomos barrados por três árabes. Segundo eles, só os consagrados a Allah poderiam adentrar
o tempo. Nosso professor e intérprete conseguiu convencê-los, dizendo-lhes que também nós éramos
consagrados a Deus (éramos todos religiosos), a quem eles chamavam Allah. A questão era tão só de
nomenclatura. Após alguns cochichos entre eles, fomos autorizados e entrar na bela e grandiosa Mesquita.

75

una Comunione di ringraziamento e venne davvero accompagnata da una decina di parenti nel
giorno stabilito, cioè l’ultimo della novena incominciata per mio consiglio. Non Le pare che
sia questa una delle tante che sa fare la Madonna? Viva dunque Maria Sma! Viva il 15 di
Agosto giorno della sua trionfale entrata nel cielo di dove tanto aiuta i suoi figli!
Viva pure D. Bosco che ce ne inculca tanto la devozione! Viva il 15 di Agosto suo
giorno natalizio! Vorrei ancora dirle come mi condussero di casa in casa come in processione
per benedirle. Ma, ormai è tempo che per breviorem le dia altre notizie e chiuda questa mia
già troppo lunga/.
Dacché sono a S. Paulo ho avuto occasione di parlare con Monsig. Cocchia 184
Internunzio e con Mons. Lacerda, di passaggio di qui i quali mi incaricarono di salutarla tanto
tanto. Ricevetti pure la visita del Vescovo di Goyaz185, il quale assolutamente vuole Salesiani
per la sua vasta diocesi ancora occupata in parte da selvaggi, e già sta raccogliendo elemosine
ad hoc. Ricevetti pure una lettera dal Sr Presidente del Paranà che chiama Salesiani alla
direzione di una casa di arti e mestieri.
Ho già ricevuto due visite dal P. Colbacchini186 che la fa da zelante missionario nelle
Colónie dell’interno della provincia. Mi hanno già invitato a dare una piccola missione in una
piccola Colonia portoghese per più tardi.
Al Sacro Cuore cominciammo pure l’oratorio festivo. A me e a Bologna venne a
aggiungersi un terzo conflo il Pr Cogliolo, solo pochi giorni. Fra non molto verrà pure il P.
Cavatorta187, e più tardi altri e più altri. / Allora metteremo in movimento e casa e chiesa e
oratorii festivi e La regaleremo di tempo in tempo di ottime notizie.
Da più di un mese stò aspettando con ansietà il P. Inspettore che deve venire a
spianare certe difficoltà e fra le altre quella di mancanza di denaro. Abbiamo circa 35.000 lire
di debito e se ne deve spendere un qualche migliaio per terminare l’edifizio. Oh favorisca dire
qualche parola all’orecchio di qualche Cooperatore di quei devoti del S. Cuore, che già
han[no] fatto tanto per la chiesa e casa di Roma. Spero, non le negheranno l’obolo per la
chiesa e casa del S. Cuore di S. Paulo. Certo che non è meno grande la necessità qui, dove
abbondano i ragazzi abbandonati, dove regna tuttora la schiavitù quindi l’ignoranza, il vizio,
oh Padre vi è di che piangere e di che commuovere i cuori più insensibili.
Ed Ella, Veneratismo Padre ci mandi del buon personale e abbondante, fra qualche
anno spero non ci mancheranno vocazioni e quindi aiuti dai figli del paese.
Ed ora ho finito. Dall’ospedale, dal S. Cuore, di mezzo ai miei contadinelli e dalla
solitudine della casa del P. Gomez, mi porto col pensiero a Lei, Amatismo Padre, e di Lei parlo
sovente con grandissima mia e altrui consolazione.
Gradisca i rispettosi saluti di Monsignore [,] dei RRdi Padri, delle Suore di S. Giuseppe
e della Luz: voglia mandare a tutti i Cooperatori una benedizione e più particolarmente a
questi tre suoi figli lontani lontani ed isolati…
Nei suoi memento metta in prima fila il nome del suo
in G. e Ma Affmo ed Ubbmo Figlio
D. Lorenzo Giordano
184

Mons. Cocchia: Dom Rocco Cocchia (1830-1900). Capuchinho, arcebispo de Otranto na Itália Meridional
(1883-1887), de Chieti e Vasto ( 1887-1900), provincial e procurador geral dos Capuchinhos. Internúncio no Rio
de Janeiro. Vide L. LASAGNA, Epistolario …,Vol II, p. 210, nota 18.
185
Arcivescovo di Goyaz: Dom Carlos D’Amour (1837-1927), 8/32 e L. LASAGNA, Epistolário…, Vol.
secondo, p. 611, verbete D’Amour.
186
P. Colbacchini: P. Antônio Colbacchini (1881-1960). Trabalhou em Mato Grosso com os bororo [sem s no
plural] e xavantes. Autor de uma gramática e um dicionário da língua indígena.
187 P. Cavatorta: P. Ângelo Cavatorta (1860-?]. Trabalhou na Patagônia, no Liceu de S. Paulo e em Mato
Grosso. Na viagem do P. Lasagna ao Paraguai ajudou a escreveu seu diário. Vide L. LASAGNA,
Epistolario...,Vol II, verbete Cavatorta Angelo.
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Famiglie] familie G
meravigliarci] maravigliarci G
vari] varii G
cielo]
ciel G
dubbi]
dubbii G
gradisca] agradisca G digrignare] grignar G portoghese] portughesa G commuovere] commovere G

[14]
[A D. João Bosco]
V J!
São Paulo, 14 de agosto de 1885
Amadíssimo e reverendíssimo D. Bosco
O senhor Inspetor, o P. L. Lasagna, escrevia-lhe em 24 de junho do ano passado,
falando sobre as mais belas esperanças, a respeito da casa que deveríamos abrir nesta
importante cidade brasileira. Esta carta foi certamente um bom presente para sei onomástico,
pois nada pode encher de alegria seu coração, como a notícia de novos filhos, abrindo-se
novos campos de missão para seus salesianos.
Este ano escrevo-lhe esta pobre carta na Vigília da Assunção e creio [devo]
apresentar-lhe um presente, ao dar-lhe a alegre notícia de que se estão realizando as
esperanças então concebidas.
Mas antes de tudo me permita, Veneradíssimo Pai, que eu, seguindo os impulsos do
meu coração, me una ao senhor e a mil Irmãos da Europa e da América para agradecer ao
Senhor que quis tornar tão belo o 71o ano de idade com a abertura de tantas casas
importantíssimas, com a nomeação e consagração episcopal de um dentre seus filhos, com a
missão da Patagônia que vai tão bem, segundo notícias recebidas. Permita-me que faça votos
de que o 72o ano não seja menos fecundo de consolações e alegrias que confortem sua
enfraquecida idade, que o rejuvenesçam de tal modo que não sinta o peso dos anos e das
tantas fadigas suportadas, de modo que depois deste outros e outros se sucedam e possa ver as
primeiras novas gerações dos salesianos do século XX.
Será este o pedido que apresentarei amanhã a Maria Santíssima, insistindo com ela
para que a escute nesse dia tão solene para ela, para o senhor e portanto para nós todos. Junto
ao trono de Maria se encontrarão todos os corações dos mil salesianos e dos cem mil jovens e
todos repetirão em coro a mesma oração. Sim, Maria Auxiliadora vai atender. Trinta, quarenta
e cinquenta anos de vida para Dom Bosco, que belo presente para nós! Obrigado, ò Maria,
obrigado; o vosso dia de triunfo é também dia de triunfo para nós, vossos filhos, no vosso
coração materno.
E agora, Venedadíssimo Pai, quer ter notícias de S. Paulo?
Com a bênção de Dom Cagliero e dos Inspetores, eu partia de Montevidéu no dia 15
de maio com o coadjutor José Bologna. Depois de cinco dias de uma navegação não muito
feliz, chegava a Niterói. Ficamos maravilhados com os progressos desta casa, porém não
devíamos termos nos admirado conhecendo aquele grande cooperador e benfeitor que é Dom
Lacerda. Passamos alguns dias com nossos queridos irmãos, celebrando com eles a novena e
festa de Maria Auxiliadora, que foi muito bela.
No dia 5 de junho, acompanhados pelo caríssimo P. Borghino, prosseguimos viagem
para S. Paulo, distante 14 horas por estrada de ferro. Os mais belos panoramas se apresentam
diante do viajante. No entanto deixo a Dom Lasagna a descrição das belezas da natureza do
Brasil. Fomos recebidos na estação pelos reverendo padres Reitor e Vice Reitor do Seminário,
pelo P. João Gomes, pelo Dr. Saladino e por outros senhores. De carruagem fomos tomar uma
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pequena refeição no Seminário, onde não faltaram os brindes ao grande patriarca dos
salesianos e à prosperidade da nova casa, etc.
Quanta bondade encontramos, então e sempre, no clero e em muitos senhores desta
ilustre cidade.
P. João Gomes, capelão do Mosteiro, chamado de Nossa Senhora da Luz, ofereceunos sua mesa, preparada pelas Irmãs, enquanto não dispuséssemos de cozinha e cozinheiro.
Oh padre, mande uma bênção para estas Irmãs, que vivendo de esmolas, as dividem assim
com os salesianos. Coloque entre seus filhos caríssimos este bom P. Gomes. Dentro em pouco
talvez apareça seu nome no elenco dos salesianos.
Dom Lino, bispo desta Diocese, é um verdadeiro pai para nós. Nas várias visitas que
lhe fizemos recebeu-nos com abundância de finezas e afabilidade que bem manifesta o
imenso amor que nutre para com estes seus novos filhos. Falou-nos de D. Bosco, de Dom
Cagliero, já se dignou visitar três vezes nossa casa. No encerramento do mês do S. Coração
quis vir fazer o sermão, invocando as bênçãos de Jesus Sacramentado sobre D. Bosco, a
Congregação, sobre quem escreve, primeira semente salesiana em S. Paulo. Gostaria de falarlhe de outras pessoas importantes, mas seria paulificante.
P. Lasagna já lhe deu notícias da casa. Sua posição é belíssima, basta dizer que se
encontra nos “Campos Elíseos”. Os trabalhos de tabiques e reboques, que há vários meses
tinham sido suspensos, continuaram com nossa chegada e já temos duas salas prontas. Não
podendo por agora ocupar-me do Liceu de Artes e Ofícios, a Providência ofereceu-me dois
bons campos de trabalho, o hospital da cidade e as colônias italianas próximas. Há alguns
meses que falta o capelão, o P. Gond, em viagem à França. O Reitor do Seminário ofereceume aquela capela e eu interpretando a vontade de D. Bosco e dos Superiores, que desejam que
os salesianos imitem seu santo protetor, S. Francisco omnia omnibus factus, o aceitei, dando
posteriormente informação ao Inspetor, que o aprovou.
Que imenso campo de trabalho! Um hospital onde se encontram de 140 a 150
enfermos de todas as cores, onde se escutam todas as línguas, onde se vêm todas as misérias
da alma e do corpo! Aqui é normal encontrarmos pessoas que desde anos e anos não
pensavam nas coisas do espírito e no cumprimento mais elementar dos deveres do cristão. E
quem jamais tinha pensado. Temos comovente pessoas de 20, 30 ou mais anos para preparar à
Primeira Comunhão. Encontram-se também almas escolhidas, no meio dos mesmos escravos.
Quantas vezes junto ao leito dos moribundos encontram-se os triunfos da graça. Estes os
atribuem aos cuidados e ao zelo das Irmãs de S. José, francesas, muito observantes de suas
Regras, dirigentes desta casa. Estas irmãs são também para nós como mães. E estão muito
entusiasmadas com as obras de D. Bosco.
Passo a noite e parte do dia no hospital. De manhã vou à nossa pequena Igreja do
Sagrado Coração, onde em pequenos grupos de três, cinco ou dez os bons italianos vêm para
se confessar, mesmo durante a semana. E pensar que muitos caminham hora e meia e até três
horas a pé e ficam em jejum até às dez ou onze horas para fazer a Santa Comunhão. Já que
muitos se queixavam que fazia anos e anos que não recebiam instrução religiosa, comecei
uma espécie de missão na colônia Sant’Ana, distante uma hora e meia. Em cinco domingos e
vários dias da última semana, pude preparar uma dezena de meninos para a Primeira
Comunhão e os colonos para uma Comunhão geral, no dia 26 de julho, festa de Sant’Ana,
patrona da colônia. Não lhe falo da alegria que experimentaram aqueles probrezinhos e como
os meninos não cabiam em si de alegria. Parecia-lhes ter tocado o céu com o dedo.
Comecei também uma missão na Colônia São Caetano, onde se encontram umas 50
famílias. Na minha primeira visita em 20 de julho, assisti a uma graça singular de M.
Auxiliadora. Escute e julgue. Uma pobre enferma, há quatro dias, não comia mais, nem bebia,
nem falava e estava atacada por convulsões nervosas, de tal modo que quatro ou cinco
homens não podiam contê-la. O médico não sabia que dizer ou que fazer. Um seu parente
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tinha vindo por dois dias consecutivos a S. Paulo para pedir-me que fosse visitá-la. Com mais
razão ainda, porque a doente antes de entrar neste estado tinha pedido para se confessar.
Como me era impossível ir imediatamente, o aconselhei que começasse uma novena a Maria
Auxiliadora, coisa que o fez.
Chegado à Colônia e entrando no quarto da enferma que estava rodeada por umas 30
pessoas, interroguei-a, mas não me respondia, senão rangendo os dentes e sacudindo todo o
corpo. Fiz ajoelharem-se a todos quanto se encontravam no quarto. Recitamos três Ave
Marias com a invocação “Maria Auxílio dos Cristãos”, dou-lhe a bênção. Em seguida convido
os presentes a deixarem o quarto, para que eu pudesse confessá-la e absolvê-la. Enquanto eles
recitam as Ladainhas [e] me recomendo novamente a Maria Auxiliadora, ouço a enferma
exclamar: “Oh, sinto-me melhor”. Em breve se confessa. Entram os parentes e amigos e qual
não foi o seu estupor ao vê-la tranqüila e falando. Quase todos choravam e prorrompiam em
exclamações. Aproveitei aquele momento para dizer-lhes duas palavras sobre a intercessão de
Maria.
Note-se que alguns daqueles colonos começavam a ter dúvidas sobre as verdades da
Religião, sobre os Sacramentos. Naquele dia desapareceram todas as dúvidas, reconheceram
todos uma força sobrenatural naquela cura e todos prometeram se confessar. A graça material
tinha sido fonte de graças espirituais. A enferma prometeu que iria ao S. Coração fazer uma
comunhão de ação de graças e realmente veio, acompanhada por uns dez parentes. [Veio] no
dia marcado, isto é, no último dia da novena começada por meu conselho. Não lhe parece que
seja uma das tantas surpresas que a Virgem Maria opera? Viva pois, Maria Santíssima! Viva o
dia 15 de agosto, dia de sua entrada triunfal no céu, de onde ajuda tanto os seus filhos!
Desde que estou em S. Paulo tive ocasião de falar com Dom Cocchia, o Internúncio e
com Dom Lacerda, de passagem por aqui, os quais me encarregaram de saudá-lo
afetuosamente. Recebi igualmente a visita do Arcebispo de Goiás, que deseja absolutamente
os salesianos em sua vasta diocese, ainda ocupada em parte pelos selvagens. Ele está
recolhendo esmolas para este fim. Recebi também carta do Presidente do Paraná que pede que
deseja os salesianos para uma escola de Artes e Ofícios. Já recebi duas cartas do P.
Colbacchini, missionário naquela Província, nas colônias do interior.
Convidaram-me para pregar uma missão em uma pequena colônia portuguesa, mas
irei mais tarde.
No S. Coração já começamos o oratório festivo. Faz poucos dias veio unir-se a mim e
ao Bologna um terceiro irmão. Dentro em breve virá também o P. Cavatorta e em seguida
outros e outros. Então poremos em movimento completo a igreja, a casa e os oratórios
festivos e lhe daremos em tempo ótimas notícias.
Faz mais de um mês que espero com ansiedade P. Inspetor, pois deve vir resolver
algumas dificuldades entre elas a falta de dinheiro. Temos cerca de 35 mil liras de dívida e
deve-se gastar alguns milhares para terminar o edifício. Diga alguma palavrinha ao ouvido de
algum bom cooperador devoto do Sagrado Coração, que já fizerem tanto pela Igreja e pela
casa de Roma. Espero que não lhe negarão uma cota para esta igreja do Sgdo. Coração em S.
Paulo. Certamente a necessidade não é menor aqui, onde abundam tantos meninos
abandonados, onde ainda impera a escravidão, por conseguinte a ignorância e o vício. Oh!
Pai, dá mesmo para chorar e comover os corações mais insensíveis.
E o senhor, veneradíssimo Pai, mande-nos pessoal bom e abundante. Dentro de alguns
anos espero que não nos faltem vocações e portanto ajuda dos filhos da terra.
E agora acabei. Do hospital, do Sagrado Coração, do meio dos meus camponesinhos e
da solidão da casa do P. Gomes, vou em pensamento ao senhor, queridíssimo Pai, e falo com
frequência a seu respeito, com grandíssima consolação minha e dos outros.
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Receba as respeitosas saudações do senhor Bispo, dos Padres, das Irmãs de S. José e
da Luz. Queira mandar a todos os Cooperadores uma bênção e mais particularmente a estes
três seus filhos tão longe e isolados...
Nos seus mementos coloque em primeira fila o nome do seu em Jesus e Maria
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo Filho
P. L. Giordano

15
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710

Aut. italiano. 6ff., 210 x 137 mm, papel branco, tinta negra. As duas últimas folhas trazem este acréscimo do P.
Giordano, feito em uma carta Cogliolo – Barberis escrita em 16 de agosto de 1885. Inédito

Há muito que não escreve ao P. Barberis – suplica auxílio ao pobre novo Diretor – terreno virgem e de grandes
esperanças – bispo e sacerdotes esperam muito dos salesianos – espera que o S. Coração e Maria Auxiliadora
ajudem – trabalho em hospital, colônias italianas, bairro da Luz

V G!
S. Paulo, 16 Agosto 1885
Molto Reverendo P. Barberis
Mi permetterà, sono certo, che faccia un aggiunto alla lettera del Pe Cogliolo188. È da
così lungo tempo che più non Le scrivo che quasi non osava più rompere il silenzio; ma Ella
mi avrà perdonato sapendo che sovente non si ha gran colpa in non scrivere.
Quante cose vorrei dirle! Voglio anzi tutto supplicarla a mani giunte a voler aiutare
questo povero nuovo direttore189 a portar il peso (superiore troppo alle mie povere forze) di
questa casa e missione, animando qualche chierico dei migliori a venire presto a /
congiungersi con noi. Oh il bel campo S Paulo! Oserei chiamarlo terreno vergine e di grandi
speranze! Oserei chiamarlo nuovo centro di vocazioni e di missioni. Il carattere dei giovani è
eccellente: si trovano delle anime candide ancora anche in mezzo a quest’ignoranza e vizi. E
poi il Sacro Cuore di Gesù ci aiuterà bene per avere vocazioni. Ma per ora abbiamo proprio
bisogno di preghiere e di soccorsi.
Senza esagerazione Le dirò che il Vescovo190 e molti dei buoni Sacerdoti e secolari
aspettano che noi, poveri Salesiani, facciamo cambiare aspetto al paese colle nostre funzioni,
col canto e musica e clero, coi Sacramenti, coi Catechismi colla predicazione popolare… e sì,
davvero che se il Sacro Cuore, e Maria Ausiliatrice ci aiutano, faremmo molto. Questa
speranza mi conforta e mi sostiene in mezzo alle prove presenti./ Manchiamo di tutto per ora,
di casa, di chiesa (essendosi solo il presbiterio), di denaro, di personale, di appoggio dei
Superiori (giacché il P. Lasagna dovette ritornare a Colón e non so se le mie suppliche
188

P. Cogliolo: P. Pedro Cogliolo (1866-1932).
Nuovo direttore: P. L. Giordano foi o primeiro diretor do Liceu de S. Paulo.
190 Il Vescovo: Dom Lino Deodato.
189
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potranno farlo muovere di là). Io poi passeggio di qua e di là, fortuna che ho ricevuto dal
Signore buone gambe.
All’ospedale, nelle Colonie italiane vicine al Sacro Cuore presso il monastero della
Luz (dove stano il Pr Cogliolo e G. Bologna191) ricevo molte consolazioni. Oh si avessi tempo
a contarli tutto, ma non l’ho.
La supplico pure a volermi fare spedire libri italiani di quella spedne gratis, poi
medaglie di M. Auce e crocifissi e libi del Sacro Cuore ecc, ecc, quanto crede poter esserci
utile, così il Bollettino192 Sno con tutti i suoi Numeri e legato, se possibile, degli anni scorsi.
Voglia pure aiutarmi con qualche suo buon consiglio e pregare e far pregare molto
molto molto per questo poveretto in G. e Ma Affmo Allievo di filosofia e Umile Conflo
Renzo Giordano
3 sono] son G

[15]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
S. Paulo, 16 de agosto de 1885
Muito Reverendo P. Barberis,
Permitir-me-á, estou certo, que faça um adendo à carta do Pedro Cogliolo. Faz já tanto
tempo que não lhe escrevo que quase não ousava mais romper o silêncio... Todavia, o senhor
me terá perdoado, sabendo que frequentemente não se tem tanta culpa, quando não se escreve.
Quanta coisa gostaria de dizer-lhe!... Gostaria antes de tudo de pedir-lhe de mãos juntas que
ajude este pobre diretor a carregar o peso (muito superior às minhas pobres forças) desta casa
e missão, animando algum clérigo dos melhores a vir rapidamente juntar-se conosco. Oh, o
belo de S. Paulo! Ousaria chamá-lo terreno virgem e de grandes esperanças! Ousaria chamálo novo centro de vocações...e de missões. O caráter dos jovens é excelente...encontram-se
ainda almas cândidas também em meio desta ignorância e vícios. O S. Coração bem nos
ajudará para termos vocações. Mas por agora precisamos mesmo é de orações e socorro.
Sem exageros, direi que o bispo e muitos dos bons sacerdotes e seculares esperam que
nós, pobres Salesianos, troquemos o aspecto do país com nossas funções, com o canto, com a
música e o clero, com os Sacramentos, com o Catecismo, com a pregação popular...
Realmente, se o S. Coração e Maria Auxiliadora ajudarem faremos muito. Esta esperança me
conforta e me sustenta em meio às provas presentes.
Por ora falta tudo, a casa, a igreja (existindo só o presbitério), - dinheiro, pessoal...
apoio dos Superiores (uma vez que o P. Lasagna teve que voltar a Colón e não sei se meus
apelos poderão movê-lo de lá). Eu, no entanto, passeio de cá e de lá: ainda bem que o Senhor
me deu boas pernas.
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G. Bologna: João Batista Bologna (1851-1933). Seu primeiro ano de magistério foi em Villa Colón em 1883.
Bollettino: O Boletim Salesiano é uma revista mensal fundada por D. Bosco. É impresso em 53 edições e 24
línguas em 128 nações (em 2002). D. Bosco fala pela primeira vez, sobre o BS, aos Cooperadores Salesianos em
06 de fevereiro de 1877, http://www.sdb.org/bollettino_salesiano/frame_bollettino.htm.
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Sou muito feliz no hospital, nas colônias italianas, vizinhas ao Sagrado Coração, junto
ao Mosteiro da Luz (onde estão o Pedro Cogliolo e J. Bologna). Oh, si tivesse tempo para
contar-lhe tudo… mas não tenho.
Peço-lhe que me mande livros italianos de expedição gratis, medalhas de Maria
Auxiliadora, crucifixos e livros do S. Coração etc, etc., o que julgar que possa ser útil – como
o Boletim Salesiano com todos os números e, se possível, os números dos anos anteriores.
Peço-lhe ainda que me ajude com algum bom conselho seu. Queira rezar e fazer rezar
muito, muito, muito por este pobrezinho em Jesus e Maria afeiçoadíssimo aluno de filosofia e
humilde irmão
P. Renzo Giordano

16
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut italiano. 4ff., 196 x 125 mm, papel branco pautado, respondida em 30/09. Inédito

Felicitações no dia onomástico do P. Gusmano – trabalhos no S. Coração, no bairro da Luz e no Hospital –
consolações e frustrações – peso do trabalho e esfriamento do espírito salesiano – jovens numerosos, de caráter
excelente e religiosamente ignorantes – poder-se-á fazer muito bem – na América, em dois dias conheceu mais o
mundo que em 29 anos de vida – a morte de um incrédulo convertido – visita dos Colonos – uma agraciada de
Nossa Senhora

V G!
*S. Paulo, 3 Settembre 1885
Molto Reverendo ed Amatissimo P. Prefetto Generale
Quel ille ego 193 D. Renzo che pel suo onomastico Le mandava d’Italia le sue
congratulazioni, di Francia ses cumpliments dall’Uruguay los parabienes, Le invia dal Brasile
quest’anno di grazia 1885, pel suo onomastico sus felicitaçoes.
Arriverà questa mia in tempo per compiere questo nobile incarico? Non lo so. Quello
che ben so si è che ogni giorno ricordo / con sommo piacere il nome così a me caro di D.
Michele Rua, il 29 del corrente lo ricorderò più particolarmente e la mia preghiera per lui serà
più fervorosa e nel memento avrà proprio il posto d’onore.
Oh non saprei dirle quanto mi stimola al bene e mi consola il solo ricordo dei miei
Superiori Amatissimi – D. Bosco, D. Lemoyne, D. Rua – oh nomi cari, indelebili nel mio
cuore. Oh potessi io vivere sempre al loro lato e non solo col pensiero e col cuore, come
procuro di fare, ma col corpo!!
Ma il Sacro Cuore di Gesù mi volle trasportare al di là delle Alpe194, poi al di là
dell’Oceano e finalmente mettermi all’ombra di un suo Santuario! Già Ella saprà che da tre /
193

Ille ego…: Além do latim P. Giordano escreve nos demais idiomas por onde até então havia passado: Itália,
França, Uruguai, Brasil.
194
Alpe: No Piemonte, terra do P. Giordano, encontra-se parte da Cadeia alpina. Turim se encontra semicircundada por uma parte dos Alpes. A cidade é banhada pelos rios Pó e Dora, cujas águas juntas banham a
planície padana em direção Leste, buscando o Adriático.
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mesi sono qui in S. Paulo, facendo da missionario ambulante nell’ospedale di questa città
nella chiesuola del Sacro Cuore e nelle vicine Colonie. La nostra casa (cioè l’edifizio) va
avanti adagio adagio; perché vi manca la forza motrice, il denaro.
Invano io supplicai il P. Inspettore a voler venire a mettere un po’ più di movimento,
scuotendo le borse di cotesti Signori colle sue parole piene di entusiasmo e presenza! Son[o]
qui con un confratello (Bologna) con un chierico (Sr Cogliolo). Questo dorme a la Luz195,
Bologna al Sacro Cuore ed io all’Ospedale. Durante il giorno ci riuniamo per altro alla Luz
per nostri trattenimenti teologici, conferenze ecc.
Se avessi a contarle quanto mi succede degno di memoria, Le scriverei non una lettera
ma un giornalone. / Alle volte piango di consolazione, alle volte mi sento abbattuto,
vedendomi quasi solo con tanto carico sulle spalle.
Ah, se da Torino non mandano nuovi rinforzi dei migliori (quali convengono) pel
Brasile, forse ci converrà soccombere sotto il peso del lavoro o arrischiare di venir meno allo
spirito salesiano. Che Maria Ausce e il Sacro Cuore ci aiutino in questa impresa. Conosco
Colón, Paysandu, Las Piedras, Nikteroy, vi è un bel campo in ogni parte con speranza di
frutto, ma S. Paulo, secondo il mio debole parere vince ogni luogo. Solamente di giovani
incontrati per istrada, ne ho già raccolti 38 per l’Oratorio festivo dai sette ai quindici anni,
invitandoli così a venire a giocare con noi alla domenica dopo pranzo, senza contare molti che
non vennero ancora…e di tanti vuol crederlo, nessuno aveva fatto la 1a Comne/.
Di tanti alcuni appena sapevano qualche poco il Pater e l’Ave e nulla più. Eppure
hanno tutti un carattere eccellente e vi si trovano delle anime innocenti anche in mezzo
all’ignoranza.
Se ne volessi di questi ragazzi, ve ne sono delle centinaia e migliaia perché in S. Paulo
e tutta la Diocesi non si fa il catechismo ai ragazzi, fatta piccola eccezione. Per ora non ci
conviene gettarci a corpo perduto ma, una volta in casa nostra davvero, e con personale
sufficiente il bene che si farà sarà immenso.
Fra pochi giorni giungerà il Sr Cappellano dell’Ospedale, P. Gomes (che passò a
visitare l’Oratorio e lo trovò ammirabile). Allora lascerò questo campo dove, conobbi più il
mondo in due giorni che nei ventinove anni di mia vita, / contento di aver toccato con mano
che l’educazione dei ragazzi è l’unico mezzo di salute per questo disgraziato paese. Domenica
ebbi quattro prime comunioni: stamane due, e sempre ne stò preparando, s’intende di
ragazzini dai 30 ai 60 anni.
Venerdì della scorsa settimana mori un farmacista di 32 anni avendo fatto due giorni
prima la sua prima comunione. Fece grande impressione su di me, sui domestici e sulle due
suore che l’assistevamo nella sua agonia[;] mori, baciando con vero dolore il crocifisso. Quei
che lo conoscevano in città non volevano credere che fosse morto ricevendo i S. Sacrti
affirmando che era un incredulo di prima categoria.
I Coloni continuavano a venire a visitarmi al Sacro Cuore. Domenica / venne una
povera ammalata e da molto tribulata per fare le sua devozione e ricevere la benedizione.
Scrissi, un quindici giorni fa, al Revmo D. Bosco, raccontandogli una grazia della
Madonna. Quella che la ricevette viene già due volte a fare le sue devozioni. Che fede in certe
anime.
Vorrei scrivere al Revmo D Lemoyne, ed altri Superiori, ma per ora non ho troppo
tempo. Le sarei quindi infinitamente riconoscente se (veramente è un po’ contrario alla buona
educazione il dare questi incarichi, ma via, mi perdonerà) se presentasse al Revmo P. Bosco,
poi al mio Sr Direttore D Lemoyne poi a tutti i Revedi Superiori i miei rispetti.
La pregherei pure a volermi regalare qualche suo consiglio e parolina/.
195

O bairro da Luz fica a dez minutos do Liceu, caminhando.
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Mi trovo così lontano196, così solo, con questa vita nomade!
Sento il bisogno di qualche parola.
Ne la ringrazio.
Sempre, ogni giorno, ma il 29 corrte avrà i miei primi pensieri, affetti e preghiere. Sempre fui
(sic), sono e sarò di Sua Paternità Revma
Affmo Figlio in Gesù e Maria
D. Renzo Giordano
Indirizzo
P. Lourenço Giordano ( o Jordão)
Igreja do Sagrado Coração – Campos Elysios
Brasil - S. Paulo

[16]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
*S. Paulo, 3 de setembro de 1885
Muito Reverendo e amadíssimo P. Prefeito Geral
Eu, aquele P. Renzo que em seu onomástico lhe mandava da Itália as suas
congratulazioni, da França ses cumpliments cumpliments, do Uruguai sus parabienes, lhe
envia do Brasil, neste ano da graça de 1885, suas felicitações.
Será que esta chegará em tempo para cumprir esta nobre tarefa? Não sei. O que bem
sei é que todos os dias recordo com alegria o nome a mim tão caro de P. Miguel Rua. A 29 do
corrente lembrá-lo-ei mais particularmente e minha oração será mais fervorosa e terá no
momento um posto de honra.
Oh, não saberei dizer-lhe quanto a lembrança dos meus caríssimos Superiores me
estimula ao bem e me consola. – D. Bosco, P. Lemoyne, P. Rua – nomes caros, indeléveis no
meu coração. Oh, pudesse eu viver sempre ao lado deles e não só com o pensamento ou com
o coração, como procuro fazer, mas com o corpo!!
O Sagrado Coração de Jesus porém, quis transportar-me além dos Alpes, para o outro
lado do Oceano e finalmente colocar-me à sombra de um seu Santuário! O senhor já saberá
que há três meses que estou aqui em S. Paulo, como missionário ambulante[,] no hospital
desta cidade, na pequena Igreja do S. Coração e nas colônias vizinhas. A nossa casa (isto é, a
construção) vai adiante devagarinho, porque falta a força motriz, o dinheiro.
Supliquei em vão ao P. Inspetor, para que viesse dar um pouco mais de movimento,
sacudindo as carteiras destes Senhores com suas palavras cheias de entusiasmo e presença!
Estou aqui com um irmão (Bologna) [e] com um clérigo (Sr. Cogliolo). Este dorme na Luz,
Bologna no Sagrado Coração e eu no Hospital. Durante o dia nos reunimos na Luz, entre
outras coisas, para nossos entretenimentos teológicos, conferências etc.
Se tivesse que contar-lhe tudo que me acontece, digno de memória, teria que lhe
escrever não uma carta, mas um jornal. Às vezes choro de consolação, outras vezes sinto-me
abatido, vendo-me quase só, com tanta carga nas costas.
196

P. Giordano estava substituindo P. João Gomes.
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Ah, se de Turim não mandam novos reforços e dos melhores (como convém) para o
Brasil, talvez se sucumba sobre o peso do trabalho ou se arrisque ao esfriamento do espírito
salesiano. Que Maria Auxiliadora e o S. Coração nos ajudem nesta empresa. Conheço Colón,
Paysandu, Las Piedras, Niterói, em toda parte há um belo campo com esperança de fruto, mas
S. Paulo, segundo meu fraco parecer, supera a todos. Somente de jovens encontrados pela rua,
já recolhi 38 para o Oratório festivo, dos sete aos quinze anos. Convidamo-los a vir jogar
conosco aos domingos depois do almoço, sem contar muitos que não vieram ainda e de
tantos, creio, nenhum tinha feito a Primeira comunhão.
De todos, apenas alguns sabiam um pouco O Pai [Nosso] e a Ave [Maria], nada mais.
No entanto, têm todos um caráter excelente e encontram-se almas inocentes, mesmo em meio
à ignorância. Se quiséssemos receber jovens como estes, existem centenas e milhares, porque
em S. Paulo e em toda a Diocese não se dá Catecismo aos jovens, com pequena exceção. Por
ora não convém jogarmo-nos a todo corpo. Mas, uma vez em nossa casa e com pessoal
suficiente será enorme o bem que se fará.
Dentro de poucos dias chegará o Capelão do Hospital, P. João Gomes (que visitou o
Oratório e achou-o admirável). Então deixarei este campo, onde em dois dias conheci mais o
mundo que nos vinte e nove anos de minha vida, contente de ter tocado com as mãos que a
educação dos jovens é o único meio de salvação para este infeliz país. Domingo tive quatro
Primeiras Comunhões: hoje de manhã duas, e sempre estou preparando [outras], entende-se,
de jovenzinhos dos 30 aos 60 anos.
Sexta-feira da semana passado faleceu um farmacêutico de 32 anos. Dois dias antes
tinha feito a Primeira Comunhão. Impressionou muito, a mim, aos domésticos e às duas
freiras que o assistiam na sua agonia. Morreu, beijando o Crucifico com verdadeiro
arrependimento. Na cidade, aqueles que o conheciam não queriam acreditar que tivesse
morrido recebendo os SS. Sacramentos. Diziam que era um incrédulo de primeira categoria.
Os Colonos continuavam a vir visitar-me no S. Coração. Domingo veio uma pobre
enferma há muito tempo preocupada para fazer sua devoção e receber a benção...
Há quinze dias atrás escrevi a D. Bosco, contando-lhe uma graça de N. Senhora.
Aquela que a recebeu veio já duas vezes fazer suas devoções...Que fé em certas almas.
Gostaria de escrever ao Rev. P. Lemoyne, e aos outros Superiores, mas por agora não
tenho muito tempo. Ser-lhe-ei infinitamente reconhecido se (realmente é um pouco contrário
à boa educação, dar-lhe esta incumbência, mas me perdoará) apresentasse minhas saudações
ao Reverendíssimo P. Bosco, depois ao meu Sr. Diretor P. Lemoyne e a todos os Reverendos
Superiores.
Pediria também que me presenteasse com alguma palavrinha e conselho.
Encontro-me tão longe, tão só, com esta vida nômade!...
Sinto necessidade de alguma palavra.
Agradeço.
Sempre, todos os dias, mas no dia 29 do corrente terá os meus primeiros pensamentos,
afetos e orações. Sempre fui, sou e serei de sua Paternidade Reverendíssima
Afeiçoadíssimo Filho em Jesus e Maria
P. Renzo Giordano
Endereço
P. Lourenço Giordano (o Jordão)
Igreja do Sagrado Coração – Campos Elíseos
Brasil – S. Paulo

85

17
A don [Giovanni] Bosco
ASC A 141
BS 2 (1887) 21

S. Paulo, 22 Dicembre 1885
Aut. italiano. 4 ff., 210 x 135mm, papel pautado, amarelado, 4fv., em branco. Timbre do Liceu de Artes e
Officios do S. Coração, S. Paulo

Alegria ao receber uma carta escrita pelo próprio D. Bosco - saúde sua e dos irmãos - Irmãs de S. José e do
Convento da Luz - visita ao Presidente da Província e ao Ministro da Agricultura - contrato em que a Cúria
entrega à Congregação a Igreja e a Casa de S. Paulo – protestantes - visitas dos bispos do Ceará e Olinda - os
filhos da longínqua América sempre pensam em D. Bosco

V G!
Molto Reverendo ed Amatissimo Padre,
Una lettera di D. Bosco! scritta di suo proprio pugno!! Oh mi parve di sognare: mi
parve leggendola di esserle davanti, di udire quelle parole proprio di sua bocca! Oh grazie
infinite di questo regalo che io conserverò come preziosissima reliquia. La lessi in conferenza,
ed Ella che sa quanto i suoi figli d’America La amano e La venerano, può facilmente
im[m]aginarsi quali effetti abbia prodotti in me e in / tutti. Sì, procureremo di praticare i suoi
santi consigli di cercare vocazioni e coltivarle di sfogarci di amore e far amare sempre più
Gesù e (aggiungiamo) di amare e fare amare chi né è il suo rappresentante e la sua cara
immagine, D. Bosco.
Non tema che per la salute non usi e non faccia usare tutti quei riguardi necessari per
questo nuovo genere di clima e di alimenti. Vuol crederlo? Malgrado i calori dell’estate sulla
linea del tropico del Capricorno (che passa proprio sulla colonia di St Anna) io godo di ottima
salute. Gli altri tre confratelli197 ebbero a soffrire, ma ora stanno benone.
Qui, come già Le dissi, incontrammo simpatia in tutti: le Suore poi di S. Giuseppe e
della Luz furono la Provvidenza per noi. Poco a poco speriamo di ricevere più abbondanti /
limosine per far fronte alle grandi spese da farsi. Il P. Cavatorta partì per Bananal e altre città
per cercare limosine e ritornò con 500$000 e 300$000 di speranze. Io fui visitare il Sr
Presidente della provincia di S. Paulo che volle per tempo l’indomani restituirmi la visita,
esaminando la chiesa e la casa, informandosi del nostro metodo e promettendo appoggio
all’opera. Fui pure a visitare il Ministro di Agricoltura di passaggio in questa città: così varie
persone ragguardevoli, ricevendo qualche sussidio e promesse, che spero compieranno
vedendo l’opera in movimento e i frutti che se ne ricavano.
Già saprà che il giorno della Presentazione di Maria Sma fu conchiuso il contratto
privati modo in Curia, della cessione della Chiesa e Casa alla Congregazione che ne è la
proprietaria.

197

Irmão João Bologna, Pe. Ângelo Cavatorta e o clérigo Pedro Cogliolo.
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Il nostro Oratorio festivo continua sempre / soffre per altro molte assenze di giovani
che per se volubili non hanno chi li obblighi a venire a istruirsi: e poi i protestanti (che si
trovano in questa parte della città e che quasi ci circondano) cominciano a sentire il pericolo
che loro minaccia la nostra casa e chiesa e quindi lavorano sott’acqua spargendo la sciocca
calunnia che noi vogliamo attirare ragazzi per arruolarli nella marina. Comunque sia, andiamo
avanti raccogliendo dai trenta (quando meno) agli ottanta ragazzi la domenica.
Pochi giorni fa vennero due coloni della colonia di S. Bernardo, pregandomi da parte
dei loro compagni a volerli andare a confessare almeno, se non poteva fare come aveva fatto
per quelle di St Anna e S. Gaetano. Promisi di visitarli e fare quanto domandavano il più
presto possibile. / Dacché lasciai l’ospedale cominciai a visitare i poveri galeotti in numero
circa di trecento, portando loro medaglie, libri e catechismi. Finora non mi permisero che di
confessare un moribondo. Non hanno ca[p]pellano e quindi nessuno che si curi di loro,
s’im[m]agini in che stato si trovano. Spero di ottenere qualche permesso per Pasqua, e quindi
di asciugare qualche lacrima di più e portare un po’ di pace in molti cuori colla grazia del
perdono. La prego, Venerato Padre, di fare un memento particolare a questo fine.
Dacché Le scrissi l’ultima volta ricevetti già altre visite di Monsignori, del Vescovo
cioè della diocesi del Ceará e di quella di Olinda198. Quest’ultimo spera molto di possedere un
giorno i figli di D. Bosco[.] / Debbo riverirla da parte loro come pure da parte del Vescovo
Diocesano199 così del Vicario Generale, di molti canonici, del P. Juan Gomez, delle Suore
(che Le chiamano una particolar benedizione), del P. Gond200 e di altri benefattori secolari. Se
sapesse come tutti desidererebbero vedere, conoscere D. Bosco!
Ma per quanto grandi siano i loro desideri non uguaglieranno per certo i desideri di
questo suo povero figlio di vederla ancora una volta, di sentirsi ripetere a viva voce quel «esto
vir».
Che Gesù Bambino ascolti le preghiere mie e de’ miei confratelli, suoi figli carissimi
d’America e di S. Paulo e Le conceda quanto gli domandiamo per Lei, il più amato dei padri,
e fra le altre questa grazia di una longevità patriarcale. /
Nella messa di mezzanotte il memento e le comunioni saranno per Lei.
Mi benedica e mi tenga sempre stretto al suo cuore.
In Gesù
Affmo ed Ubbmo Figlio
D. Renzo Giordano
Necessari] necessarii G

istruirsi] instruirsi G

desideri]

desiderii G

[17]
A D. [João] Bosco
V J!
S. Paulo, 22 de dezembro de 1885
Reverendíssimo e amadíssimo Padre,
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Respectivamente D. José Joaquim Vieira e D. José Pereira de Barros.
Dom D. Lino Deodato.
200 Pe. Gond: Capelão do hospital em S. Paulo. Pe. Giordano o substituiu, quando ele viajou de férias à França.
199
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Uma carta de D. Bosco! Escrita de próprio punho!! Parece-me um sonho: ao lê-la
parece-me estar diante do senhor, de ouvir aquelas palavras de sua boca. Infinitamente
obrigado por este presente que conservarei como preciosa relíquia. Li-a em conferência e o
senhor que sabe quanto seus filhos da América lhe veneram, pode facilmente imaginar que
efeito tenha produzido em todos nós. Sim, procuraremos praticar seus santos conselhos, de
procurar vocações e cultivá-las, de fazer que o Senhor Jesus seja mais conhecido e
(acrescentemos) de amar e fazer amar aquele que é seu representante e sua cara imagem, D.
Bosco.
Não se preocupe que quanto à saúde tomo todas as precauções que se fazem
necessárias para este novo tipo de clima e alimentos. Quer saber de uma coisa? Não obstante
os calores do verão sobre a linha do trópico do Capricórnio (que passa precisamente sobre a
Colônia de S. Ana), gozo de ótima saúde. Os outros três irmãos sofreram, mas agora estão
bem.
Aqui, como já lhe disse, somos bem acolhidos por todos. As Irmãs de S. José e da Luz
foram a Providência para nós. Pouco a pouco esperamos receber mais abundantes esmolas
para fazer frente às grandes despesas. Pe. Cavatorta foi para Bananal e outras cidades procurar
auxílios, voltando com 500$000 e 300$000 de esperanças. Visitei o sr. Presidente da
Província de S. Paulo que quis no dia seguinte cedo restituir a visita, examinando toda a
Igreja e a casa, informando-se sobre nosso método e prometendo apoio à obra. Fui também
visitar o Ministro da Agricultura, de passagem por esta cidade. Assim, mantive contato com
várias pessoas importantes, recebendo alguns subsídios e promessas, que espero cumprirão,
observando a obra em andamento e os frutos que dela provêm.
Já deve saber que no dia da Apresentação de Maria Santíssima concluiu-se o contrato
privati modo com a Cúria, sobre a concessão da Igreja e da Casa à Congregação que passou a
ser proprietária.
Nosso oratório festivo continua sempre. Sofre porém, com muitas ausências de jovens,
que volúveis, não têm quem os obrigue a vir e a instruir-se. Os protestantes (que se encontram
nesta parte da cidade e quase nos circundam) começam a sentir o perigo da nossa casa e
igreja, que os ameaça e trabalham sorrateiramente, espalhando a estúpida calúnia [dizendo]
que nós queremos reunir os rapazes para depois mandá-los para a marinha. De qualquer
modo, vamos adiante recolhendo a cada domingo de um mínimo de trinta a oitenta jovens.
Faz poucos dias apareceram dois colonos de S. Bernardo, pedindo-me em nome dos
demais que os fosse ao menos confessar, caso não pudesse fazer como em Santa Ana e São
Caetano... Prometi visitá-los e atendê-los o quanto antes. Desde que deixei o hospital comecei
a visitar os encarcerados, mais ou menos uns trezentos, levando-lhes medalhas, livros e
catecismos. Até agora só me permitiram confessar um moribundo. Não têm capelão e
portanto ninguém que cuide deles. Imagine-se em que estado se encontram. Durante a Páscoa
espero obter alguma permissão e então enxugar alguma lágrima a mais e levar com a graça do
perdão, um pouco de paz a muitos corações. Peço-lhe, venerado pai, que faça um momento de
prece por esta intenção.
Desde que lhe escrevi, já recebi outras visitas de Excelências, isto é do bispo da
diocese do Ceará e da de Olinda. Este último espera muito, receber um dia os filhos de D.
Bosco. Devo saudar-lhe da parte deles, como também do bispo diocesano, do Vigário Geral,
de muitos Cônegos, do Pe. João Gomes, das Irmãs (que lhe pedem uma bênção particular), do
Pe. Gond e de outros benfeitores seculares. Se soubesse como todos desejam ver, conhecer D.
Bosco.
Mas por maiores que sejam os seus desejos não igualarão certamente os desejos deste
seu pobre filho de ainda vê-lo uma vez, de ouvir repetir a viva voz aquele “esto vir”.
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Que Jesus Menino escute as orações minhas e dos meus irmãos, seus filhos caríssimos
da América e de S. Paulo e lhe conceda quanto a Ele pedimos para o senhor, o mais amado
dos pais, Entre as outras a graça de uma longevidade patriarcal.
Na Missa da meia-noite o memento e a comunhão serão pelo senhor.
Abençôe-me e me tenha sempre junto a seu coração.
Em Jesus
afeiçoadíssimo e reconhecidíssimo Filho
P. Renzo Giordano

1886
18
A don [Antonio] Riccardi201

ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 205 x 135 mm, papel carta pautado, 1ff., um arquivista fez algumas anotações referentes ao
Arquivo Central. Salesiano, 2fv., há uma tabela com nomes, filiação e datas referentes à vida religiosa de alguns
salesianos da época. Inédito

Espera uma missa de requiem composta por Dom Cagliero, cujas obras já são conhecidas pelos Jesuítas de Itú –
deseja que ele passe por Colón, Niterói e sobre a linha do Capricórnio – tem esperança no futuro, pois aguarda
pessoal, um pouco de dinheiro e menos dívidas – não deseja falar sobre as belezas do Brasil, pois espera que
logo P. Riccardi venha observá-las pessoalmente

V G!
*S. Paulo 3 Gennaio 1886

Carissimo Sr. D. Riccardi,
Avrei voluto rispondere immantinente alla sua unita a quella di Mons. Cagliero ma
essendo il P. Cavatorta in viaggio, non avrei potuto mandarle quei connotati e poi seppi che
presto Mons. e quindi Ella pure; doveva venire a B[uenos] Aires per Gennaio.
E questo mi serva di senso, cioè di buona ragione per ottenere da Lei un perdono
assoluto oppure un «visto approvo». E questo bastò per la prima denunzia/.
Aspetto con vera ansietà quella messa di requiem che non mancherà di essere qualche
cosa di degno di un Mons. Cagliero, le opere del quale sono già conosciute in Itù pel
grandioso collegio dei Gesuiti, che fu visitare il mese scorso.
La ringrazio delle ottime notizie che mi dà. Pazienza per le cerimonie «quid differtur
non aufertur 202». Certo per la corrispondenza Ella non avrà troppo tempo in libertà e per
201

D Riccardi: P. Antônio Batista Riccardi (1853-1924). Foi secretário do P. M. Rua e encarregado do Oratório
de Valdocco. Em 1885 viaja para a América como secretário de Dom Cagliero. Posteriormente fundou a casa de
Lima (Peru) e foi Inspetor no Mexíco.
202 “Quid differtur non aufertur”: o que se procrastina não se elimina.
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sdebitarsi faccia una cosa: preghi Monsignore203 a voler far vela presto per Colón, Nikteroy, e
poi inoltrandosi nel vasto impero di fermarsi en qualche mesetta qui sulla linea del
Capricorno204 per consolare in poco tempo questo povero diavolo di un D. Giordano: così
passeressimo insieme cioè io passerei pure con Lei qualche ora e giorno e potrei avere da Lei
a viva voce le notizie della corrispondenza.
L’avvenire mi consola, perché ho molta speranza di un personale migliore, di un po’
più di denaro, e meno debiti, si Deus quizer.
Il Sacro Cuore (padrone di Casa) mi aiuterà, servendosi pure di D. Riccardi per
patrocinare la mia causa presso Monsignore. Non Le narro delle bellezze del Brasile, delle
foreste vergini, delle banane, dei macacos ecc, ché tutto vedrà coi suoi occhi spero fra non
molto e nella speranza di ricevere presto la notizia della sua venuta. La ringrazio e mi dico
Suo in G. C
Affmo Conflo
D Renzo Giordano
PS. Venendo procuri de aver qualche coserella nella sua valigia per noi e per la chiesa del S.
Cuore.
Buon Capo d’anno a Lei e a tutti Superiori e Confli di costì
Buenos Aires] Bayres G

Gennaio] Gennajo G

[18]
Ao P. [Antônio] Riccardi

V J!
*S. Paulo, 3 de janeiro de 1886
Caríssimo Sr. P. Riccardi
Gostaria de ter respondido sem mais sua, juntamente com a de Dom Cagliero, mas
como o P. Cavatorta estava viajando, não poderia ter mandado os dados pedidos e depois
soube que em janeiro, D. Cagliero viria a B. Aires e portanto também o senhor.
E isto esteja a meu favor, isto é me sirva de uma boa razão para receber um perdão
absoluto, ou um «visto, aprovado». E isto foi suficiente para a primeira denúncia.
Espero com ansiedade aquela Missa de requiem que deverá ser qualquer coisa digna
de um Dom Cagliero, cujas obras já são conhecidas em Itu, no grandioso Colégio dos
Jesuítas, visitado por mim no mês passado.
Agradeço pelas ótimas notícias que me dá. Paciência pelas cerimônias «quid differtur
non aufertur». Certamente que pela correspondência o senhor não disporá de tanto tempo em
liberdade...E para si desobrigar faça uma coisa: peça ao Bispo que enfune logo as velas para
vir a Colón, Niterói. Depois adentrando-se no vasto Império pare em uma meseta sobre linha
203

Monsignore: Dom Cagliero.
Capricorno: Região geográfica onde trabalhava P. Giordano, isto é a região onde se encontra S. Paulo.
Capricórnio é a décima constelação do zodíaco, zona ideal do hemisfério celeste meridional. Nesta área se
encontra o percurso aparente do sol, lua e outros planetas.
204
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do Capricórnio, para consolar em pouco tempo este pobre diabo, P. Giordano. Assim
passaríamos juntos isto é, eu estaria consigo algumas horas e dia e poderia receber a viva voz
as notícias da correspondência.
O futuro me consola, porque tenho muito esperança de receber um pessoal melhor, um
pouco mais de dinheiro e menos débito, se Deus quiser.
O S. Coração, patrono da Casa ajudar-me-á, servindo-se também do P. Riccardi para
patrocinar minha causa diante de Dom Cagliero. Não falo das belezas do Brasil, das
florestas virgens, das bananas, dos macacos etc., pois, espero não demore, verá tudo com
seus próprios olhos. Na esperança de receber logo a notícia de sua vinda, agradeço-lhe e
firmo-me seu em Cristo
Afeiçoadíssimo Irmão
P. Renzo Giordano
PS. Vindo, traga qualquer coisinha na sua mala, para nós e para a Igreja do S.
Coração.
Feliz Ano Novo ao senhor e a todos os Superiores e Irmãos daí

19
A don [Michele] Rua
ASC B 710
Aut. italiano. 7ff., 206 x 130 mm, papel pautado 7fv., apresenta parte em branco, na 1f., há uma nota205 escrita
pelo P. Rua. Documento respondido em 24/05/1986. Inédito

P. Giordano pede desculpas por não ter ainda parabenizado P. M. Rua pela sua escolha para Vice Reitor - notícia
sobre a festa de S. Francisco de Sales em 31 de Janeiro – situação moral de alguns sacerdotes locais – sente-se
um pouco desanimado com as visitas aos prisioneiros – número dos oratorianos – isolamento dos irmãos –
presença protestantes – pede envio de livros

V G!
*S. Paulo 15 Febbrajo 1886
Molto Reverendo ed Amatissimo Padre Vicario
Questa volta si, che meriterei una ramanzina! Lasciar passare tanto tempo senza
rispondere alla sua carissima, senza poi presentarLe i rispettosi ossequi dei suoi figli di S.
Paulo, a Lei, eletto a rappresentare ed essere un altro D. Bosco206! Oh, ci era già così cara la
sua persona e coll’amore vi era pure una venerazione particolarissima!! Ma dacché ci giunse
la felice notizia, parve che quest’amore / e venerazione sia aumentata o almeno sia addivenuta
più sensibile.
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Tanto piac(ere) delle b(elle) not(izie). Si vede che il Sign(ore) vi bened(ice), ecc, ecc. [D Lemoyne dice che
questa lettera fu risposta il 24 di marzo].
206 P. Miguel Rua em 1884, foi eleito Vigário de D. Bosco pelo Papa Leão XIII. No dia 31/01/88, tornou-se seu
sucessor no governo da Sociedade Salesiana.
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Nelle nostre preghiere particolari per Lei, Veneratismo ed Amatismo Padre Vicario,
chiamammo al Sacro Cuore, si degnasse unire alle virtù di D. Bosco che Ella già possiede
tutti i doni speciali e carismi, nella sua persona di modo a formarne una copia esatta.
Ci avrà esauditi il Sacro Cuore? Sarebbe per noi Salesiani, per la Chiesa, pel mondo
intiero così utile che il manto di questo nuovo Elia passasse a Lei nuovo Eliseo207!
Più non li dico, perché facilmente potrà immaginarsi quali altri sentimenti sentiamo
vivissimi nel nostro cuore, di obbedienza / di intiero abbandono tamquam cadavere208 nelle
sue mani, di gratitudine per quanto fece e quanto farà.
Dovrò io presentarle le mie congratulazioni per questa sua nuova carica? Si, ma non
per i poteri e gli onori che non significano altro che nuovi sacrifici (se bene pei meriti
grandissimi che si acquisterà davanti a Dio e per la maggiore gloria che L’aspetterà nel cielo,
accanto a colui che così bene rappresenta.
Credo mio dovere, implorare nuovamente il suo perdono per tante mie scappatelle,
dalle prime del 1868 fino a quest’ultima del 1886, di avere ritardato tanto a scriverle,
rimandando da un giorno al all’altro il compimento di questo dovere/.
Ella poi desidera avere qualche notizia di questa casa.
Ho una notizia molto bella a darle, sep[p]ur già non la ricevette da altri. Al 31 di Gennajo
celebrammo la festa di S. Francisco 209 col maggior splendore possibile. Il Vescovo
Diocesano210 venne a passar il giorno con noi, dando la 1a Comunione nella messa delle 71/2
da lui celebrata a 11 giovani, primo frutto dell’oratorio festivo.
La sera venne pure il Sr Presidente211. Ao jantar [pranzo] delle 31/2, al quale oltre
Monsignore assistettero canonici e signori nostri benefattori, si portarono diversi brindisi, dei
quali il più bello fu quello del Vescovo, in onore dell’umile scrivente, di D. Lasagna, di Mr
Cagliero, di D. Bosco/.
Predicarono i due migliori oratori della città, il Vicario Generale212 al mattino nella
messa delle 11 e alla sera il Segretario della Curia. Una signora (forse la più rispettata della
città) nostra benefattrice213 si offerse a chiedere limosina alla porta della chiesa, il che non era
di uso fin qui. Una signora ammalata (che io ed altri fummo visitare) mandò quel giorno
2:120$000214 cioè circa 11.000fr e così ricevemmo altre piccole somme. La festa riuscì bella
per ogni lato. La musica cioè il canto di chiesa era a carico di diverse signore: fuor di Chiesa

207

Refere-se ao fato bíblico em que Elias deixa o próprio manto ao profeta a Eliseo, ao separar-se dele. 1Reis
19, 15-21.
208 Diz-se de uma obediência cega, sem discussão, semelhante a de um cadáver que se coloca em qualquer lugar
e ele não resiste.
209 S. Francisco: S. Francisco de Sales (1567-1622), bispo e doutor da Igreja. Estudou em Paris e Pádua, foi
bispo de Genebra. Simples com os simples, praticou a bondade e benignidade até ao ascetismo. É chamado o
santo da bondade. D. Bosco, seu grande devoto, homenageou o santo da Sabóia, denominando a Instituição
religiosa SDB com o nome de Sociedade de São Francisco de Sales ou Congregação Salesiana.
210 Dom Lino Deodato.
211 Presidente: Dr. Elias Antônio Pacheco (1885-1886), substituído pelo bacharel Francisco de Paula Rodrigues
Alves (1887-1888), nascido em 1848 e falecido em 1919.
212 Vicario Generale: Dr. Arcedíago Francisco de Paula Rodrigues.
213 Entre as benfeitoras mais distintas da sociedade paulista estavam Da. Veridiana Prado e a Condessa Pereira
Pinto
214 2:120$000: Contos de réis. Um mil réis correspondia a um Real. Um conto de réis equivalia a mil Reais. O
Real teve início em 1994.
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come trattenimento prima di pranzo cantarono il Dr Delpiano e D. Peretto venuti ad aiutarci
alla festa / come io li aveva aiutati alla loro nel 29, essendo ammalato D. Massano215.
Il Sr Presidente prima di partire ci promise il suo appoggio e Monsignore ci diede a
tutti un forte abbraccio che ben ci manifestava quanto il suo cuore fosse pieno di amore pei
suoi Salesiani.
S Francesco, in conclusione si mostrò quel giorno vero nostro Patrono, pagandoci
bene la sua festa e destando in tutti più viva la simpatia verso de’ suoi poveri figliuolini di S.
Paulo.
Questa era la bella notizia da darle. Delle poco buone non me ne mancherebbero, ma,
non crederei troppo opportuno il parlare.
La miseria principale stà nel / personale, stà nel trovarci qui senza visita di Superiori,
stà nel trovarci qui in Brasile dove dovrebbero i Superiori mandare solo i confratelli di tempra
più forte, di corpo e di spirito e poi cambiarli di tempo in tempo. Dicono che il dio che
comanda la ba[c]chetta è il dio mammona: lo è ma con lui ve n’è pure un’altro più terribile e
più fatale, il dio cupido. Pochi giorni fa venne a visitarci un frate cappu[c]ino che da 42 anni
vive qui, missionario a 50 leghe da S. Paulo. Il Vescovo parlandomi di costui me diceva che
ben si poteva chiamare patriarca216 (in senso cattivo). In molti luoghi, non so se felicemente o
infelicemente / non sano qual sia la legge pei Sacerdoti. E tanto basti, che troppo si dice.
Ieri fui visitare col Pr Massano (che da 15 giorni è qui con noi, trovandosi ammalato)
la colonia di St Anna, e benedire la campagna minacciata da animali dannosi (specie di gatti)
che cominciano a mangiar l’erba.
Mi sento un poco disanimato per le visite ai prigionieri: mi son già raccomandato a
diversi personaggi, ma con poco successo, per avere il permesso io od altro sacerdote per
confessare quelli che desiderassero.
L’oratorio festivo continua sempre col numero dai 50 ai 70 e più nelle grandi
solennità.
L’edificio del Liceo continua pure, ma ce ne vuole del denaro, e non / abbiamo altro
risorse che le elemosine. Mi perdonerà si mi lamento, ma debbo confessarlo, la casa di S.
Paulo finora fu la più dimenticata. Non ci han pagato che il viaggio per venire: gabbia dovuto
comprarci qui tutto il corredo poco a poco secondo il bisogno: del personale insegnante così
così: un solo confratello secolare, quindi spese per un giardiniere e per un cuciniere. Senza
visita né di Superiori né di confratelli (eccetto ultimamente, essendo io andato a Nikteroy): ed
ultimamente ricevo lettere da D. Costamagna che chiama fortunati quei di Buenos Aires che
possederanno dopo gli esercizi Monsr Cagliero tre mesi prima che parta per Patagonia. E noi,
senza esercizi e senza visita ed è / una casa nuova che ha troppo bisogno di visite: noi tutti poi
abbiamo bisogno di esercizi, io più di tutti. Minor male, se almeno mi avessero mandato
confratelli di una maturezza e prudenza, ma fu ben altrimenti: per me fu un mistero, di aver
qui mandato il P Cavatorta, che malgrado le sue virtù e buon volere ha bisogno de passare
qualche tempo in casa formata, come Colón, se no dubito di sua vocazione, dubito che la casa,
la congregazione non sia compromessa. Già ne ricevetti avviso da qualche buona persona: già
ne scrissi a Monsr Cagliero e mi tarda il giorno di riceverne la risposta: frattanto mi son fatto
un dovere di non lasciarlo più uscire a chiamar elemosine/.
Ma io senza volerlo trascorro troppo lungi. Il Sacro Cuore di Gesù, padrone di casa, ci
proteggerà e malgrado ogni pericolo e difficoltà andremo avanti, senza rendere le armi né
215

P. Teodoro Massano (1864-1893). O clérigo Teodoro Massano tinha 18 anos quando acompanhou P. Luiz
Lasagna em sua viagem através do litoral brasileiro, até Belém. Há um artigo sobre T. Massano e a narrativa da
excursão missionária de 1882, em RSS 2 (1983) 296-340.
216 Sobre a situação do clero secular na época imperial brasileira vide: Antenor de Andarade Silva, Os
Salesianos e a educação.....pp. 20 – 38.
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cadere sul campo. Mi fa sperare in bene la regolarità nelle pratiche di pietà e quel trovarci
sovente davanti alla statua del Sacro Cuore e a Gesù stesso Sacramentato.
Aspetto aiuti di Torino. Monsignore mi propose la parte di Beniamino217 e son certo
che sarà il bonus vir mantenendo la sua promessa giacche promissio boni viri est obligatio218.
E poi, ve n’è un bisogno davvero in questa bellissima ma pur critica posizione: coi nemici ben
agguerriti in fronte (i protestanti che sono padroni di tutte le scuole, di tutte) / e con mille
occhi di amici ansiosi di vedersi entrare in campo e poi la chiesa del Sacro Cuore è punto di
riunione e concorso di ogni gente.
Ora, vorrei pregarla di un favore, del quale La ringrazio proprio di cuore
anticipatamente e sarebbe di farci spedire i libri notati nel biglietto qui inchiuso 219 ,
facendocene spedire la nota, promettendole di fare il possibile e l’impossibile per pagarla. È
anche questa una grande miseria (così la cosa è perfetta!!) di non avere in casa un libro un po’
serio di materie predicabili. Il P. Ispettore220 mi diede qualche librettino, ma nulla più avendo
provvisto le altre case. Ed ora è tempo davvero che chiuda questa lunga lettera così svariata
(che va toccando tutti i toni e che secondo le buone regole / di composizione musicale, deve
ritornare al primo). Ringrazio con D. Bosco e con tutti i confratelli che il Signore abbia
adornato il suo cuore di tutte le virtù necessarie per rappresentare degnamente ed essere un
altro D. Bosco. Continueremo ogni giorno a pregare per quel fine, e congratulandomi seco Lei
dei molti meriti che non mancherà di acquistarci in questa nuova carica. Le prometto di
conservare ed aumentare quei sentimenti di gratitudine, amore rispetto ed intiera dipendenza.
Ella poi vorrà ricordarsi tutto particolarmente nei memento di questo suo figlio, gli regalerà
qualche letterina di tanto in tanto.
M’inginocchio in ispirito a ricevere la / sua paterna benedizione unitamente a quella di
D. Bosco e di miei Veneratissmi Superiori presso i quali La prego di farsi fedele interprete di
miei sentimenti.
Suo sempre sempre
In G. e M Affmo ed Obdmo figlio
D. Renzo Giordano
Maria Giovanni
Febbraio] Febbrajo G

Liceo] liceo G

Buenos Aires] Bayres G

edificio] edifizio G

[19]
Ao P. [Miguel] Rua
V J!
*S. Paulo, 15 de fevereiro de 1886
Muito Reverendo e amadíssimo Padre Vigário
Desta vez, sim que mereço uma chamada de atenção! Deixar passar tanto tempo sem
responder à sua caríssima, sem apresentar os respeitosos cumprimentos dos seus filhos de S.
217

La parte di Beniamino: a parte melhor. Benjamim era o filho mais novo de Jacó e Raquel. Significa o filho
preferido, em geral o caçula.
218 A promessa do homem honesto é uma obrigação.
219 Bilhete não encontrado.
220 P. Luiz Lasagna.
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Paulo, por ter sido eleito para representar e ser um outro D. Bosco! Oh, já nos era querida sua
pessoa e por amor lhe dedicávamos uma veneração particularíssima!! Mas, desde quando nos
chegou a feliz notícia, parece que este amor e veneração tenha aumentado ou pelo menos
tenha se tornado mais sensível.
Nas nossas orações particulares pelo senhor, veneradíssimo e amadíssimo [Padre]
Vigário, pedimos ao S. Coração se dignasse unir às virtudes de D. Bosco, que o senhor já
possui, todos os dons especiais e carismas na sua pessoa...de modo a formar uma cópia
exata...
Ouviu-nos o S. Coração? Seria para nós Salesianos, para a Igreja, para o mundo
inteiro, tão útil que o manto deste novo Elias passasse ao senhor, novo Eliseu!
Não lhe digo outras coisas, pois que facilmente poderá imaginar que outros
sentimentos experimentamos vivíssimos em nosso coração, de obediência, de completo
abandono tamquam cadavere nas suas mãos, de gratidão por quanto fez e fará.
Deverei apresentar-lhe minhas congratulações por este seu novo cargo? Sim, mas não
pelos poderes e honras que não significam, senão novos sacrifícios, mas sim pelos
grandíssimos méritos que adquirirá diante de Deus e para a maior glória que o esperará no
Céu, ao lado daquele que tão bem representa.
Creio meu dever, pedir-lhe novamente seu perdão pelos tantos meus descuidos, dos
primeiros de 1868 a este último de 1886, de ter demorado tanto em lhe escrever, protelando
por um dia o cumprimento deste dever.
Mas, o senhor deseja saber alguma notícia desta casa.
Tenho uma notícia muito boa para lhe dar, embora já a possa ter recebido de outros.
No dia 31 de janeiro celebramos a festa de S. Francisco, com o maior brilho possível. O bispo
diocesano veio passar o dia conosco, dando a Primeira Comunhão a 11 jovens, na missa das
sete e meia por ele celebrada. Primeiro fruto do Oratório festivo.
De tarde veio também o sr. Presidente. No jantar das 15h30, ao qual além do Bispo
assistiram cônegos e senhores nossos benfeitores, houve diversos brindes, dos quais o mais
belo foi o do bispo, em honra do humilde escriba, de P. Lasagna, de Dom Cagliero, de D.
Bosco.
Pregaram os dois melhores oradores da cidade, o Vigário Geral de manhã na Missa
das 11h00 e à tarde o Secretário da Cúria. Uma senhora (talvez a mais respeitada na cidade)
nossa benfeitora, se ofereceu para pedir esmolas na porta da Igreja, o que não era costume até
hoje. Uma outra [senhora] enferma (que eu e outros fomos visitar) mandou naquele dia
2:120$000, isto é, cerca de Fr[ancos] 11.000. E Assim recebemos outras pequenas somas. A
festa foi um sucesso. A música, isto é, o canto da Igreja estava a cargo de diversas senhoras.
Fora da Igreja como entretenimento antes do almoço, cantaram o Sr. Delpiano e P. Peretto,
vindos para ajudar na festa, com eu havia ajudado à deles no dia 27, estando doente P.
Massano.
O Sr. Presidente, antes de nos deixar prometeu-nos seu apoio e Bispo nos deu a todos
um forte abraço que bem traduzia quanto seu coração estivesse cheio de amor pelos seus
Salesianos.
S. Francisco, em conclusão, mostrou-se naquele dia nosso verdadeiro Patrono,
pagando-nos bem sua festa e suscitando em todos a mais viva simpatia para com seus pobres
filhos de S. Paulo.
Esta era a bela notícia que tinha para dar-lhe. Não faltariam as menos boas, mas não
julgo muito oportuno falar sobre elas.
O problema principal está no pessoal, está em nos encontrarmos aqui sem visita dos
Superiores. Está em nos encontrar-mos no Brasil, para onde os Superiores deveriam mandar
somente aqueles irmãos de têmpera mais forte de corpo e de espírito e depois mudá-los de
tempo em tempo. Dizem que o deus chefe é o deus mamona. O é, mas com ele haverá
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também um outro mais terrível e fatal, o deus cupido. Há poucos dias veio visitar-nos um
frade Capuchinho que vive aqui há 42 anos, missionário a 50 léguas de S. Paulo. O Bispo
falando-me sobre ele dizia-me que bem poderia ser chamado de patriarca (em sentido
pejorativo...). Em muitos lugares, não sei se feliz ou infelizmente não sabem qual seja a lei
para os Sacerdotes. E basta, que muito se fala.
Ontem fui com P. Massano (há 15 dias que se encontra conosco, doente) à colônia de
S. Ana benzer os campos ameaçados por animais daninhos (espécie de gatos) que começam a
comer a erva.
Sinto-me um pouco desanimado com as visitas aos prisioneiros. Já entrei em contato
com diversos personagens, mas com pouco sucesso para ter permissão, eu ou outro sacerdote,
de confessar aqueles que desejassem.
O Oratório festivo continua sempre com o número entre 50 e 70. Nas grandes
solenidades são mais.
O edifício do Liceu continua sendo construído, mas precisamos de dinheiro e não
temos outros recursos, senão as esmolas. Perdoar-me-á se me lamento. Mas devo confessar
que a casa de S. Paulo, até agora foi a mais esquecida. Pagaram-nos apenas a viagem de vinda
dos missionários: tivemos que, pouco a pouco, comprar todo o enxoval à medida que se
precisava. Quanto ao pessoal docente é mais ou menos. Um só irmão leigo, e portanto
despesas para um jardineiro e um cozinheiro. Não temos visitas nem de Superiores ou de
irmãos (exceto ultimamente, fui a Niterói). Nestes dias recebo carta do P. Costgamagna que
chama felizes aqueles de Buenos Aires que terão a companhia, depois dos exercícios, de Dom
Cagliero, três meses antes de partir para a Patagônia. E nós, sem exercícios [espirituais] e sem
visita, e em se tratando de uma casa nova que tem muita necessidade de visitas. Todos nós
sofremos a carência de exercício, eu mais que todos. Menor mal, se ao menos me tivessem
mandado irmãos de maturidade e prudência, mas bem ao contrário. Para mim foi um mistério
o fato de ter sido mandado para cá um P. Cavatorta, que malgrado suas virtudes e boa vontade
tem necessidade de passar algum tempo em uma casa formada como Colón. Já me avisaram a
respeito de sua vocação, duvido que a casa, a Congregação não seja comprometida. Já recebi
queixas de uma boa pessoa, já escrevi a Dom Cagliero e já faz tempo que não recebo a
resposta. Por enquanto assumi o dever de não deixá-lo sair para pedir esmolas...
Eu sem querer sou muito prolixo. O S. Coração de Jesus, patrono da casa, nos
protegerá e não obstante tantos perigos e dificuldades iremos adiante, sem entregar as armas
nem cair no campo. De qualquer modo, tenho esperanças para o futuro, devido à regularidade
nas práticas de piedade e o nos encontrarmos com frequência diante da imagem do Sagrado
Coração e do mesmo Jesus Sacramentado.
Espero auxílios de Turim. Dom Cagliero prometeu-me a parte de Benjamim e estou
certo que será o bonus vir mantendo sua promessa, uma vez que promissio boni viri est
obligatio. E depois, há realmente uma necessidade nesta belíssima, mas crítica posição:
afrontando os inimigos bem aguerridos (os protestantes que são donos de todas as escolas, de
todas) e com mil olhos de amigos ansiosos de ver-nos entrar em campo. Acresce ainda que a
Igreja do S. Coração é ponto de reunião e encontro de muita gente.
Agora, gostaria de pedir-lhe um favor, do qual lhe agradeço antecipadamente de
coração: gostaria que me enviasse os livros anotados no bilhete anexo, enviando-me a nota.
Prometo de fazer o possível e o impossível par pagá-la. É também esta uma grande penúria
(assim a coisa é perfeita!!), o não ter em casa um livro um pouco sério de matérias
predicáveis. P. Inspetor deu-me alguns livrinhos e nada mais, tendo providenciado para as
outras casas. E agora é realmente tempo de concluir esta longa carta tão variada [que] toca
todos os tons (que aborda todos os assuntos) e que segundo as boas regras de composição
musical, deve retornar ao primeiro. Agradeço com D. Bosco e com todos os irmãos que o
Senhor tenha adornado o seu coração de todas as virtudes necessárias para representar
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dignamente e ser um outro D. Bosco. Continuaremos todos os dias a rezar para aquela
finalidade e congratulando-me consigo pelos muitos méritos que conquistará neste novo
cargo. Prometo conservar e aumentar os sentimentos de gratidão, amor[,] respeito e inteira
dependência. De sua parte, queira recordar-se em suas orações deste seu filho [ao qual], de
vez em quando fará presente de alguma cartinha.
Ajoelho-me em espírito para receber sua paterna bênção, juntamente com a de D.
Bosco e dos meus Veneradíssimos Superiores, junto aos quais peço-lhe seja fiel intérprete de
meus sentimentos.
Seu sempre, sempre
Em J[esus] e M[aria]
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo Filho
R. Renzo Giordano Maria João

20
A don [Antonio] Riccardi
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 203 x 128 mm, papel carta liso, 2fv., parte em branco, 1fv., contém algumas observações
arquivísticas – carta respondida em 11/08/86. Inédito

Espera não se encontrar mais na situação de escrever cartas e não ter coragem de mandá-las ao destinatário – P.
Monte ajuda muito na direção dos meninos e nas coisas materiais – os dois clérigos vindos da Itália são de não
se desejar melhores – o horário já está fixo, o que ajuda a conservar o espírito

V G!
S. Paulo 11 Luglio 1886
Reverendíssimo ed Amato Sr D. Riccardi
Rispondo alla sua ultima, inchiudendole le informazioni chiamate e date così
all’ingrosso non potendo dargliele più al minuto.
Non scrivo neppure al nostro Venerabilissimo Monsignore221, per avergli scritto, pochi
giorni fa. Spero di non trovarmi mai più in tali imbroglio da scriver lettere e non osar
mandarle. Ora mi trovo in un para / diso, quantunque abbia i miei buoni fastidii: D. Monti mi
aiuta molto bene nella direzione dei ragazzi e in cose materiali: i due chierici venuti d’Italia
sono da non desiderare di più per obbedienza e buon spirito: i 5 giovani interni sono buoni e
spero lo saranno pure i 6 che arriveranno questa settimana. Gli esterni, sempre in numero di
70 e più, mi consolarono molto colla loro condotta in queste ultime domeniche
principalmente. Il Signore sapeva che aveva bisogno di un sollievo e me lo diede qual non me
l’aspettava. / Me lo diede in vista delle molte preghiere di Superiori e Confli tra i quali io son
certo si trova il Carismo e Rdo D Riccardi quindi ne La ringrazio; voglia continuare.
Mi riverisca tanto tanto L’Eccellentismo Sr Vescovo e i confli tutti di costi, ai quali
pensai e penso sovente.

221

Dom João Cagliero.
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Le mie lettere non si faranno tanto aspettare e saranno più consolanti. Tutto ora
cammina regolarmente con orario fisso, il che aiuta molto a conservare il buon spirito.
Favorisca domandare a Sua Eccellenza se il Sr. D. Monti deve tardare molto pel
Confessionale?/
Il P Ispettore222 non mi lasciò nulla di consiglio o precetto sul quid agendum223 ed io
mi dimenticai d’interrogarlo per lettera ed ora non ho più tempo.
Tante cose in Domino
Sempre A[mico?] Affmo
D. Renzo

[20]
Ao P. [Antônio] Riccardi

V J!
S. Paulo, 11 de julho de 1886
Reverendíssimo a amado Sr. P. Riccardi
Respondo à sua última, incluindo as informações solicitadas e apresentadas a grosso
modo, não podendo dá-las mais detalhadas.
Não escrevo nem mesmo ao nosso Venerabilíssimo dom Cagliero, pelo fato de ter-lhe
já escrito há poucos dias. Espero não mais passar pela situação de escrever e não ter coragem
de mandar a carta. Agora me encontro em um paraíso, embora tenha meus bons problemas. P.
Monti me ajuda muito bem na direcção dos rapazes e nas coisas materiais. Os dois clérigos
chegados da Itália são de não se poder desejar melhores, em obediência e bom espírito. Os
cinco jovens internos são bons e espero o sejam também os seis que chegarão esta semana. Os
externos sempre em número de 70 e mais, dão-me muita satisfação, especialmente nestes
últimos domingos. O Senhor sabia que eu precisava de um conforto e me deu, como eu não
esperava. Concedeu-me em vista das muitas orações dos Superiores e Irmãos, entre os quais
estou certo, encontra-se o Caríssimo e Reverendo Pe Riccardi. Por conseguinte lhe agradeço,
queira continuar.
Recomende-me tanto, tanto ao Excelentíssimo Sr. D. Cagliero e a todos os irmãos daí,
nos quais pensei e penso frequentemente.
Minhas cartas não se farão esperar tanto e serão mais consoladoras. Tudo agora
caminha regularmente com horário fixo, o que ajuda muito a conservar o bom espírito.
Queira perguntar à Sua Excelência se o Sr. P. Monti deve demorar muito ainda para
começar a atender confissões.
P. Inspetor não me deu nenhuma orientação ou preceito sobre o quid agendum e eu me
esqueci de perguntar por carta. Agora não tenho mais tempo
Tantas coisas no Senhor
Sempre atento [e] afeiçoadíssimo
P. Renzo
222
223

P. Luiz Lasagna.
O que se tem de fazer.
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21
A don [Michele] Rua

ASC B 710
Aut. italiano. 4ff., 210 x 136 mm, papel pautado 4fv., parte em branco, 1ff., contém nota feita pelo P. Rua:
Falegn. [ame] R. 7/12. Ringr[azio] ecc. Ecc. Chi sa se un giorno o l’altro possa ven. a visitarci? Int[anto] raccom.
a D. Las[agna] e Mons. Cagli[er]o. Inédito

Cumprimentos ao P. Rua pelo onomástico e convite para que visite os filhos da América – pede que mande com
urgência um marceneiro – breve começará uma pequena escola para externos – o Oratório progride

V G!
*S. Paulo 9 Settembre 1886

Liceu de Artes e Officios do Sagrado Coração
Molto Reverendo Sr Vicario,224
Il 29 stà avvicinandosi e non vorrei che arrivasse, senza che una mia letterina
incaricata dei miei saluti, felicitazioni e voti Le giungesse. É ormai una necessità pel mio
cuore di scriverle pel suo Onomastico, tanto più quest’anno trovandomi in tali circostanze da
pensare mille volte il giorno al Molto R do P Vicario.
Oh che il Sacro Cuore di Gesù /La conservi in salute fiorentissima pel bene delle case
della Congregazione e specialmente di questa di S. Paulo! Che l’arcangelo Michele Le sia
angelo tutelare nella grande impresa dell’alta direzione della Congregazione! Se ogni anno nel
suo onomastico mi ricordai di Lei, Veneratissimo Padre, quest’anno La ricordei [ricordai] più
che mai e L’assicuro che nel Memento, nella Comunione nelle povere mie preghiere Ella avrà
proprio la parte principale. Quanto mi crederei fortunato se la speranza di vederla ancora e
forse presto si cambiasse in realtà! Quanto stimerei ricevere i suoi consigli dalle sue labbra!
Quanto conforto e consolazione ne avrei aprendole tutto il cuore!
Come sento la lontananza dei Supe/riori! Le poche lettere che mi arrivano non mi
bastano a riempire il vuoto del cuore.
Venga dunque a trovare i suoi figli d’America, del Brasile i più infelici, di S. Paulo i
più abbandonati! Venga a portarci la benedizione del nostro Veneratissimo Padre Bosco.
Venga per vedere coi suoi occhi il bene da farsi, i bisogni pressanti e il pericolo.
Venga a dirigerci per poco tempo: è il bene della Congregazione, la maggior gloria di Dio che
richiamano qui la sua presenza.
La scrivo, come chi si confessa…Mons. Cagliero ha troppo da pensare e fare per la
Patagonia. D. Lasagna troppo è necessario in Colón e Rep. Uruguaya. Frattanto il Brasile ha
224

P. Miguel Rua. Na primeira folha desta carta há uma sua observação: Falegname. Ringrazio ecc. ecc. […].
Chi sa che un giorno o l’altro possa ven. a visitarci? – int.[intanto] raccom, a D. Las[agna] e Mons. Caglo
[Cagliero].[…]
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bisogni /grandi e mi è doloroso il dire che (se D. Borghino non veniva in Italia) nessuno
avrebbe provveduto alle prime necessità delle due case. Mi guardi Iddio dall’accusare i
Superiori di negligenza o incuria! Questo inconveniente è effetto di essere state private di una
visita di un Superiore.
Mi scusi questo atto di confidenza forse troppo innoltrato ...ma ci ho sofferto tanto!
Il Signore mi consolò col darmi (Egli colle sue mani visibili) un personale piccolo si
ma che non forma che cor unum et anima una col povero Direttore. Ora vorrei farle una
supplica: non ho nessuno che s’intenda di fabbrica e di officine: i capi son tutti forestieri: io
ho /un bisogno urgente di un falegname. Mi sono già raccomandato a diverse persone ho
cercato e provato diversi e son costretto a sopportarne uno di cattiva vita, ma che non posso
spedire se non ne ho un altro e se venisse da Torino mandato dai Superiori mi toglierebbe da
imbrogli.
Lo so che ciascuna casa deve provvedersi di operai, senza aspettare aiuti da altre casa,
ma questa sarebbe una eccezione che potrebbe fare la casa madre di Torino in favore di questa
povera e così abbandonata figlia di S. Paulo.
Di questa grazia mi raccomando a Lei quanto so e posso/e colla speranza di essere
esaudito ne La ringrazio di cuore.
Le notizie nostre in generale sono buone. I Confli animati da buon spirito: i giovani
vanno aumentando e presto ne avremmo un ventisei, numero fisso per quest’anno. Abbiamo
già cominciato una scuolaretta per esterni.
L’Oratorio festivo progredisce. Oggi, finalmente spero ricevere i due bauli di libbri
tanto aspettati e che mi aiuteranno un poco nella spiegazione del Vangelo ed Istruzione di
ogni domenica e Conferenza del S. Cuore pel 1o Venerdì di ogni mese.
La ringrazio tanto tanto di questa prima spedizione dovuta a Lei che si fa proprio tutto
a tutti.
Le presento M to R do Sr Vicario, i saluti, i voti, i desiderii vivismi de averla con noi, di
tutti i giovani, cooperatori, confratelli.
Mi perdonerà se, abusando della sua bontà, La prego a presentare tanti ossequii al
Veneratis smo Padre e Patriarca225, che Dio sa quanto amiamo e veneriamo, al Mto Rdo mio
Direttore per eccellenza D. Lemoyne mio secondo D. Bosco, al Mto Rdo P. Ispettore226 che son
certo tratterà seco Lei degli interessi nostri ed ai Rdi Superiori tutti del Capitolo e delle cento e
cinquanta case della Congregazione.
Viva P. Michele! Viva il M. Rdo Sr Vicario Angelo pure tutelare dei Salesiani e /angelo
della consolazione per questo suo Affmo Ricconoscentissimo
Figlio nel Cuore di Gesù
D. Renzo Giordani
Ricordai] ricordei G

inoltrato] innoltrato G

Istruzione] Isttruzione G

[21]
Ao P. [Miguel] Rua
V J!
*S. Paulo, 9 de setembro de 1886
225

Padre e Patriarca: D. Bosco.
P. L. Lasagna que na época se encontrava em Turim, pois havia sido convidado por D. Bosco para participar
do IV Capítulo Geral. Vide L. LASAGNA, Epistolário..., Vol. II, cartas 254. 29-31 e 262. 7-11.
226
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Liceu de Artes e Ofícios do Sagrado Coração
Reverendíssimo Sr Vigário
O dia 29 está se aproximando e não gostaria que chegasse, sem que o senhor não
recebesse uma minha cartinha, levando-lhe minhas saudações, felicitações e bons desejos.
Tornou-se uma necessidade ao meu coração, escrever-lhe no dia de seu onomástico.
Especialmente neste ano encontrando-me em tais circunstâncias que me levam a pensar
constantemente no muito Reverendo P. Vigário.
Oh, que o S. Coração de Jesus lhe conserve com boa saúde, em prol das casas da
Congregação e especialmente desta de S. Paulo! Que o Arcanjo Miguel seja-lhe o anjo tutelar
na grande empresa da alta Direção da Congregação! Se em todos os anos no onomástico me
recordei do senhor, veneradíssimo Pai, neste ano recordei mais ainda e lhe asseguro que no
Memento, na Comunhão, nas minhas pobres orações, o senhor terá certamente a parte
principal. Como seria afortunado se a esperança de vê-lo ainda e talvez logo, se transformasse
em realidade! Quanto gostaria de receber seus conselhos de seus lábios! Quanto conforto e
consolação teria, abrindo-lhe todo o coração.
Como sinto a distância dos Superiores! As poucas cartas que me chegam não me são
suficientes para preencher-me o vazio do coração.
Venha por conseguinte, encontrar seus filhos da América, do Brasil os mais infelizes, de
S. Paulo os mais abandonados! Venha trazer-nos a bênção do nosso Veneradíssimo Pai D.
Bosco.
Venha ver com seus olhos o bem que se tem que fazer, as necessidades urgentes e os
perigos. Venha dirigir-nos por pouco tempo: é o bem da Congregação, a maior glória de Deus
que reclamam aqui a presença.
Escrevo-lhe como quem se confessa Dom Cagliero tem muito que pensar e fazer pela
Patagônia. P. Lasagna é muito necessário em Colón e República Uruguaia. Enquanto que o
Brasil tem grandes necessidades e devo dizer que (se P. Borghino não tivesse ido à Itália)
ninguém teria providenciado as necessidades das duas casas. Deus me livre de acusar os
Superiores de negligência ou incúria! Isto acontece pelo fato de não terem sido visitadas por
um Superior.
Desculpe-me este ato de confiança, talvez um pouco exagerado...mas sofri tanto com isso!
Nosso Senhor consolou-me em dar-me (Ele com suas mãos invisíveis) um pessoal
diminuto sim, mas que forma um só coração, e um só alma com o pobre Diretor. Agora
desejaria fazer-lhe um pedido: não tenho ninguém que entenda de construção e de escolas
profissionais. Os mestres de oficina são todos forasteiros. Preciso urgentemente de um
marceneiro. Já me dirigi a diversas pessoas, procurei e testei vários, porém sou obrigado a
suportar um de vida irregular e não posso mandá-lo embora se não tenho um outro. Se viesse
um de Turim, mandado pelos Superiores me livraria de problemas.
Sei que cada casa deve providenciar operários, sem esperar ajuda de outras, mas esta seria
uma excepção que a casa-mãe de Turim poderia fazer a esta pobre e tão abandonada filha de
S. Paulo.
Recomendo-lhe o quanto sei e posso esta graça e, com a esperança de ser atendido,
agradeço-lhe de coração.
As nossas notícias em geral são boas. Os irmãos animados de bom espírito. Os jovens
aumentando e logo teremos uns vinte e seis, número fixado para este ano. Já começamos uma
escolinha para externos.
O Oratório festivo progride. Hoje, finalmente espero receber os dois baús de livros tão
esperados, que me ajudarão um pouco na explicação do Evangelho, instrução dos domingos e
conferência do S. Coração em cada Primeira Sexta-feira do mês.
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Agradeço-lhe muitíssimo por esta primeira expedição, devida ao senhor que se faz
realmente tudo para todos.
Apresento-lhe, Muito Reverendo Sr. Vigário, as saudações, os votos e vivos desejos de
todos os jovens, cooperadores e irmãos, de tê-lo conosco.
Me perdoará, se abusando de sua bondade, peço que apresente muitas saudações ao
Veneradíssimo Pai e Patriarca, que Deus sabe quanto amamos e veneramos o muito reverendo
meu Diretor por excelência P. Lemoyne, meu segundo D. Bosco. Ao muito reverendo P.
Inspetor, que estou certo tratará com o senhor de nossos interesses e a todos os Reverendos
Superiores do Capítulo e das cento e cinquenta casas da Congregação.
Viva P. Miguel! Viva o muito reverendo Sr. Vigário, Anjo tutelar dos Salesianos e anjo da
consolação para este seu afeiçoadíssimo e reconhecidíssimo
Filho no Coração de Jesus
P. Renzo Giordani

22
A don [Giovanni]Bosco
ASC A 141
BS 2 (1887) 21
Aut. italiano. 4ff., 205 x 137 mm, papel pautado, amarelado, 4fv., em branco

Fotos da cidade de S. Paulo, de jovens e salesianos - espera meios e pessoal - visita do Imperador e da Imperatriz
- visita do bispo diocesano - Taubaté e Campinas querem salesianos - preparando os alunos para a Indulgência
do Jubileu

V G!
S. Paulo, 2 Dicembre 1886
Amatismo e Veneratismo Padre,
Sono felice di poterLe offrire due presenti, che spero saranno ben graditi al suo cuore
paterno.
Il primo consiste in otto fotografie, della città di S. Paulo e suoi dintorni veduti dal
collegio, del Lyceo de Artes e officios, del Santuario del S. Cuore, di un gruppo dei nostri
giovanetti e infine de’ sei Salesiani che stanno formando una bella corona al loro D. Bosco.
Da queste fotografie Ela potrà aver un’idea / del bel campo che la Provvidenza ci diede a
lavorare e del poco personale per l’impresa.
Il Santuario del S. Cuore col Liceo sulle sponde del rio Tieté lungo il quale vivono
orde di selvaggi in una provincia dove a migliaia si contano gli schiavi, in una città dove
abbondano i ragazzi abbandonati è certo l’opera della Provvidenza. Spero che il Revdo Sr
Ispettore D. Lasagna avrà eloquentemente patrocinato la santa causa e ritornerà provvisto di
mezzi e personale. Fin d’ora invio a Lei, Amatismo Padre, i miei più vivi ringraziamenti per la
parte che mi tocca e che, spero, sarà quella di Beniamino.
Ora qual sarà il secondo presente? È un’ottima notizia a darLe/.
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Il 15 del pp. Novembre, ebbimo l’alto onore di ricevere una visita di loro Maestà227 e
l’Imperatore e l’Imperatrice del Brasile, accompagnati dal Ministro di Agricoltura dal
Presidente della Provincia ed altri personaggi. Sua Maestà D. Pedro II, malgrado la sua età
avanzata, volle tutta visitare la Chiesa, le 4 officine, le scuole i dormitori, la fabbrica, il cortile
col terreno annesso, chiamandomi minute informazioni dei giovani, del metodo
d’insegnamento. Rimasi commosso alla bontà del suo tratto, tanto più quando mi disse ben
due volte che «amava molto la nostra opera» che «conosceva D. Bosco e la sua
Congregazione [.] Uno de’ nostri orfanelli recitò con molto gusto un piccolo complimento
presentando a loro Maestà / il libbro delle Osservazioni Metereologiche di Colón, preparato
all’uopo col ritratto dei giovani del Lyceo e si cantò un inno semplice ma di gradevole effetto,
al dire di altri, perché « nemo est iudex in propria causa228». Io poi offrii a loro Maestà il
Diploma di Cooperatori Sal. che ricevettero riconoscenti e così si partirono lasciandoci non
dubbie prove di gran simpatia per la nostra opera con una buona elemosina.
Il 15 di Novembre del 86 figurerà fra i giorni faustissimi pel nostro Lyceo e per la
Congregazione.
Questi erano i due regali a presentar a Lei, Amatis.mo Padre, come strenne del Natale
de’ suoi figli di S. Paulo. Voglio per altro aggiungere qui altre buone notizie.
Il 28 di Ottobre fu pure giorno bellino per noi, essendo venuto / a passarlo con noi il
nostro Venerato Vescovo Diocesano, che ha tanto del D. Bosco: ebbe luogo il primo certamen
letterario-musicale dei nostri alunni, dopo il quale Monsignore ci diresse parole di
ringraziamento e di animazione.
Il buon principio e i progressi del Lyceo del S. Cuore di S. Paulo hanno fatto venire
l’acquolina in bocca ad altri signori delle due città di Taubaté e Campinas i quali vorrebbero
vedere un «fac simile» colà e quindi vorrebbero una promessa di personale.
Avant’ieri (30 Nov.) cominciammo la novena dell’Immacolata con istruzione e
benedizione la sera e catechismo per preparare una trentina di ragazzi alla 1a Comunione e
preparare interni ed esterni per l’Indulgenza del Giubileo. /
L’assicuro ch’io sono edificato pel fervore di molti giovanetti e di molte persone che
accorrono al nostro Santuario.
Veneratissimo Padre, vorrei poterLe mandare ogni giorno regali e buone notizie che
potessero pagarle in parte i sacrifici che continuamente fa per noi.
In mancanza di altre notizie avrei sempre quella che già tante volte Le ho dato e che
Ella tanto si compiace di sentirsi ripetere che, cioè, i suoi figli in questi lontani paesi sempre
pensano a Lei, pregano per Lei: in mancanza di altri regali sempre ho quelli, che Ella più di
ogni altro desidera, di nuovi cuori di figli che entrano nella / già così grande famiglia, dei
Salesiani, o degli alunni, o dei Cooperatori che sono suoi.
Tutti ci inginocchiamo a suoi piedi per augurarle le buone feste del Natale, per
prometterle preghiere e comunioni particolari nelle prossime solennità e ricevere la sua
paterna benedizione.
Sempre sempre in Gesù e Maria tutto suo
Affmo e Ricmo Figlio
D. L. Giovanni Giordano
Gradevoli] agradevoli G

solennità] sollennità G

227

D. Pedro II, Imperador de 1831 a 1889. Tinha apenas um ano quando perdeu a mãe. Em 1840 declarada sua
maioridade, foi no ano seguinte coroado Imperador. Em 1843 casou com a filha do rei da Sicília. Homem culto,
conhecia diversos países da Europa e os Estados Unidos. Não resistiu à Proclamação da República, partindo para
o exílio. Faleceu em Paris.
228
Ninguém é juiz em causa própria.
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[22]
A D. [João] Bosco
V J!
[S. Paulo, 2 de dezembro de 1886]
Amadíssimo e veneradissimo pai,
Sou feliz em poder oferecer-lhe dois presentes, que espero serem bem recebidos pelo
seu coração paterno.
O primeiro consiste em oito fotografias, da cidade de S. Paulo e seus arredores. Vistas
do Colégio, do Liceu de Artes e Ofícios, do Santuário do S. Coração, de um grupo de nossos
jovens e finalmente dos seis salesianos que formam uma bela corôa ao seu D. Bosco. Através
destas fotos o senhor poderá ter uma idéia do campo que a Providência nos entregou e do
pouco pessoal para a empresa.
O Santuário do S. Coração com o Liceu sobre as margens do rio Tietê[,] ao longo do
qual vivem hordas de selvagens, em uma província onde aos milhares se contam os selvagens
e em uma cidade onde abundam os meninos abandonados é certo a obra da Providência.
Espero que o senhor Inspetor, D. Lasagna terá patrocinado eloquentemente a santa causa e
retornará carregado de meios e pessoal. No momento, envio-lhe amadíssimo pai, os meus
mais vivos agradecimentos pela parte que me toca. Espero que seja a de Benjamim.
E agora, qual será o segundo presente? É uma ótima notícia para lhe dar.
No dia 15 de novembro pp., tivemos a grandiosa honra de receber uma visita de sua
Majestade, o Imperador e a Imperatriz do Brasil, acompanhados pelo Ministro da Agricultura,
pelo Presidente da Província e outros personagens. Sua Majestade D. Pedro II, não obstante a
idade avançada, quis visitar a Igreja, as 4 oficinas, as escolas, os dormitórios, a construção, o
pátio com o terreno anexo. Pediu-me detalhadas informações sobre os jovens, sobre o método
de ensino. Fiquei comovido pela sua bondade, sobretudo quando por duas vezes disse-me que
“gostava muito de nossa obra”, que “conhecia D. Bosco e sua Congregação”. Um de nossos
órfãos fez com muito gosto uma pequena saudação presenteando à sua Majestade o livro das
Observações Meteorológicas do Colón, preparado de acordo com a necessidade, com o retrato
dos jovens do Liceu. Cantou-se um hino simples, mas de efeito agradável, segundo os
presentes, “nemo est judex in causa propria”. Ofereci às suas Majestades o Diploma de
Cooperadores Salesianos. Agradeceram e partiram deixando-nos uma boa esmola e, não
dúbias provas de uma grande simpatia pela nossa obra.
O dia 15 de novembro de ’86 estará entre os dias felizes para nosso Liceu e nossa
Congregação.
Estes eram os dois presentes a lhe apresentar, amadíssimo pai, como presente de Natal
de seus filhos de S. Paulo. Quero ainda acrescentar outras boas notícias.
O dia 28 de outubro foi muito especial para nós. Nosso venerado bispo diocesano, que
tem tanto de D. Bosco, veio passá-lo conosco. Na ocasião aconteceu certamente a primeira
sessão litero-musical de nossos alunos. Finda a qual Monsenhor nos dirigiu palavras de
agradecimentos e animação.
Os bons princípios e os progresso do Liceu do S. Coração de S. Paulo atraíram outros
senhores das duas cidades: Taubaté e Campinas. Eles gostariam de ter um fac simile e a
promessa de pessoal.
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Antes de ontem (30/11), começamos à noitinha a novena da Imaculada, com instrução e
bênção. Catecismo para preparar uns trinta jovens para a Primeira comunhão e aos internos e
externos para a Indulgência do Jubileu. Asseguro que fiquei edificado com o fervor de muitos
jovens e pessoas que acorrem ao nosso Santuário.
Veneradissimo pai, gostaria de poder mandar-lhe todos os dias presentes e boas notícias
que pudessem pagar-lhe em parte os sacrifícios que continuamente faz por nós.
Na falta de outras notícias terei sempre aquela que tantas vezes já lhe tenho dado e que
o senhor gosta tanto de ouvir repetir: que seus filhos nestes longínquos países sempre pensam
e oram pelo senhor. Na falta de outros presentes sempre tenho aqueles, que o senhor deseja
mais que qualquer outro, de novos filhos que ingressam na família já tão grande, dos
salesianos, dos alunos, ou dos cooperadores que são seus.
Todos nos ajoelhamos aos seus pés para desejar-lhe boas Festas de Natal, para nas
próximas solenidades prometer-lhe orações e comunhões particulares e receber sua paterna
bênção.
Sempre[,] sempre em Jesus e Maria todo seu
Afeiçoadíssimo e reconhecidíssimo Filho
P. João Giordano

1887
23
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 115 mm, papel liso amarelado contendo no alto 1f., carimbo impresso do Liceu de Artes
e Officios do S. Coração S. Paulo. Inédito
Alegria pela carta recebida – fotografias de S. Paulo – a Providência queria mesmo os salesianos em S. Paulobom andamento da comunidade – mandar conselhos a algum salesiano

V G!
[S. Paulo, 1887]
Molto Revdo ed Amato Sr D. Barberis,
La sua lettera fu un bel regalo del quale La ringrazio di cuore. Piaccia a Dio che le
fotografie del Paulisti-Brasileri producano qualche effetto… che muovano i conflli e Superiori
a pregare per noi, ed a venire in nostro aiuto. L’assicuro che il Signore mi ha fatto e mi fa
toccare con mano che / voleva qua in S. Paulo i Salesiani per compiere diverse missioni… e
che è Egli stesso che si prende cura dell’Opera del S. Cuore.
I Confratelli mi danno molte consolazioni (specialmente il Sr Zanchetta 229 , il Sr
Graglia230)[.] Il Sr Fia231 fa benissimo da Direttore degli studi, solo deve sforzarsi un poco
229

Sr. Zanchetta: P. Luiz Zanchetta (1865-1921). Foi para o Brasil era ainda clérigo (1885), ordenou-se
sacerdote em 1889 por D. Lino Deodato. Trabalhou no Liceu de S. Paulo, Niterói e em 1907 foi Diretor do
Colégio S. Joaquim em Lorena.
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più[,] inclinato alla dolcezza. Il Sr Gastaldi è pieno di zelo: è per altro suscettibile di
scoraggiamento quando si vuole moderarlo, specialmente nelle spese in cose di sacristia e di
chiesa. Tra tutti facendo un poco e il S. Cuore facendo tutte le cose vanno avanti… ed è cosa
singolare la riputazione che godono qui in S. Paulo i Salesiani.
Preghi e faccia pregare molto per noi e per me in particolare.
Ragguagli particolari Le daranno i chierici, io mi contento con cose generale… e
personali… Il P. Varchi232 fa benone nell’Ospedale cogli ammalati: non ha l’affabilità né le
belle / maniere di S. Francesco né di D. Bosco. Sarebbe bene che ricevesse da Lei qualche
consiglio ad hoc. Ella sa quale sia la sua influenza sopra noi tutti e come qualche sia
bigliettino sia un lungo discorso per noi tutti[...] Dunque la ringrazio anticipatamente e mi
professo suo
In G. Affmo ed Ubbmo Scuolaro, Figlio ed Umile Confllo
D. Renzo Giordano
Scolaro] scuollaro G

[23]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
Sua carta foi um belo presente que agradeço de coração. Queira Deus que as
fotografias dos paulistas-brasileiros produzam algum efeito... que movam os irmãos e
Superiores a rezarem por nós e a virem em nossa ajuda. Asseguro-lhe que o Senhor me fez e
me faz tocar com a mão, que Ele queria os Salesianos aqui em S. Paulo para cumprirem várias
missões.... e que é Ele mesmo quem cuida das obras do S. Coração.
Os irmãos causam-me muita alegria (especialmente o sr. Zanchetta e o sr. Graglia). O
sr. Fia vai muito bem como Diretor dos estudos, só deve se esforçar um pouco mais, é muito
inclinado à benevolência. O senhor Gastaldi é zeloso e por outro lado inclinado ao desânimo,
quando se quer moderá-lo, especialmente nas despesas com respeito a assuntos de sacristia e
igreja. Com todos fazendo um pouco e o S. Coração fazendo tudo, as coisas caminham... e é
coisa singular a reputação que os Salesianos gozam aqui em S. Paulo.
Reze e peça muitas orações por nós e por mim em particular.
Os clérigos lhe falarão das coisas particulares, eu falo das coisas gerais e pessoais. O
P. Varchi vai muito bem no Hospital com os enfermos: não tem a afabilidade nem as boas
maneiras de S. Francisco de Sales nem de D. Bosco. Seria bom se recebesse do senhor algum
conselho ad hoc. O senhor sabe qual é sua influência sobre nós todos e como qualquer coisa,
seja um bilhetinho seja um longo discurso para todos nós então...então[,] agradeço-lhe
antecipadamente e me professo seu
em Cristo
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo Aluno, filho e humilde irmão
P. Renzo Giordano
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Sr. Graglia (na época era clérigo): P. Carlos Graglia ou Graia (1867-1906). Em 1897 dirigiu o Liceu de S.
Paulo.
231 Sr. Fia (na época era clérigo): P. Alexandre Fia Musso (1860-1914). Dom Lino o ordenou em 1889.
232 P. Varchi: P. Antônio Varchi (1860-1933). Entrou em Valdocco em 1884 e foi para o Brasil ainda clérigo.
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24
[A Mons. Giovanni Cagliero]
ASC B 710
Aut. francês. 4ff., 200 x 110 mm, sem o nome do destinatário e sem local onde foi escrito. Inédito

Casa de Taubaté – lugar agradável – abri-la antes de 14 de janeiro, nada se diz a respeito da propriedade – espera
resposta por escrito ou melhor à viva voz – silêncio do Inspetor a respeito da vinda de novos missionários –
alunos – trabalhos

São Paulo, [23 Gennaio 1887]
V J!
Monsegneur,
Je vous envoie, ci-joint les conditions pour l’acceptation d’une maison a Taubaté.
Comme je vous le disais dans une lettre d’il y a un mois233, on travaille beaucoup pour
avoir des Salésiens et fonder des maisons d’arts et offices.
Taubaté est un bien joli endroit: la maison que j’ai vue du chemin de fer paraît bien
propre pour un collège d’arts et metiers et Colónie agricole: il y a beaucoup a espérer pour / le
progrès de l’œuvre. Ce seront meme un joli endroit pour la retraite spirituelle des confrères de
Nikteroy et St Paul, étant situé à huit heures de Rio et de quatre et demie de St Paul.
Cependant, comme Votre Grandeur pourra s’assurer en lisant les conditions, il y a
deux choses qui offrent me grande difficulté. La première c’est qu’il faut l’ouvrir avant le 14
Janvier de l’année prochaine la seconde c’est qu’on ne parle nullement de la cession de la
propriété, mais seulement de la dire[c]tion et administration, avec pleine liberté, de la
maison.
Monseigneur, nos attendons la réponse on par écrit ou mie[u]x à vive voix, en venant
Votre Grandeur nous visiter. /
J’attends de vos ordres pour «ce que nous avons à faire pour les noces d’or de la
Sainteté Leon XIII234».
Le R. P. Inspecteur n’a pas encore écrit ni fait écrire ni à moi ni a D. Borghino. C’est
par télégramme que celui-ci [disait] que les missionnaires venaient d’arriver à Colón et qu’il
fallait envoyer de l’argent pour en avoir trois pour Nikteroy et trois pour St Paul.
Nos internes sont au nombre de 43 mais doivent arriver les autres ces jours–ci pour
compléter le nombre de 60, les esternes arriveront au nombre de 100 ; si les nouveaux vont
tarder plus longtemps je désespère de pouvoir continuer de la sort: les deux abbés235 sont
malades et les autres n’ont pas de la santé à vendre. J’espère / qu’on ne mettra plus de
difficultés pour m’envoyer le P. Peretto… et je l’attends avec impatience, parce que j’en ai
233

Esta carta não foi encontrada.
Leão XIII, cujo nome era Vincenzo Gioacchino Pecci (1810-1903). Foi um dos grandes Papas da Igreja de
Roma. Ocupou a Cátedra de Pedro durante 25 anos e 5 meses. Um de seus grandes documentos sociais é a
Rerum Novarum (1891).
235
Les deux abbés: São P. Ângelo Cavatorta (encontra-se também Cavatore) que deixou a Congregação em
outubro de 1906 e P. Bernardino Monti. Também saiu em dezembro de 1885
234
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une extrême nécessité et parce que (au moins cette fois ci) j’aurai le plaisir de voir une
pétition satisfaite une promesse accomplie: c’est là une necessité du cœur affligé, par des
épreuves bien [supérieurs] à ses forces.
Daignez agréer, Monseigneur, les expressions de gratitude, d’amour et d’obéissance
de vos enfants de St Paul et Coopérateurs et Sœurs, qui vous désirent ardemment… surtout de
votre en J.
Très Reconnaissant et Obeisst Enfant
P. Lourent Giordano
Monseigneur] Monsegneur G

Au moins] aumoin G

24]
[A Dom João Cagliero]
V J!
São Paulo, 23 de janeiro de 1887
Monsenhor
envio juntamente as condições para a aceitação de uma casa em Taubaté.
Como já lhe disse em uma carta, há um mês atrás, trabalha-se bastante para se ter os
Salesianos e fundar estabelecimentos de artes e ofícios.
Taubaté é um lugar bem agradável. A casa que vi da estrada de ferro parecia bem
apropriada para um Colégio de artes e ofícios e colônia agrícola. Temos muito que esperar
pelo progresso da obra. Poderá ser mesmo um bom local para retiro espiritual dos irmãos de
Niterói e S. Paulo, pois está situada a oito horas do Rio e quatro e meia de S. Paulo.
No entanto, como poderá assegurar-se, observando as condições, há duas coisas que
me trazem grande dificuldade. A primeira é que é preciso abri-la antes de 14 de janeiro do
ano vindouro[,] a segunda é que não se fala nada sobre a cessão da propriedade da casa, mas
somente sobre a direção e administração com plena liberdade.
Monsenhor, esperamos a resposta escrita, ou melhor à viva voz, quando o senhor vier visitarnos.
Esperamos suas ordens para «o que devamos fazer para as bodas de ouro de sua Santidade
Leão XIII».
O Reverendíssimo P. Inspetor não escreveu ainda nem fez escrever a mim nem ao P.
Borghino. Será através de telegrama que ele [comunicará] a vinda dos missionários a Colón e
que será necessário enviar dinheiro para três [salesianos] para Niterói e três para S. Paulo.
Nossos internos são 43, mas nestes dias deverão chegar os demais para completar o número
de 60, os externos serão 100: se os novatos [os novos salesianos que deverão vir] demorarem
por mais tempo eu desesperarei de poder continuar assim. Os dois padres estão doentes e os
outros não vendem saúde. Espero que não se ponham mais dificuldades para enviar-me o P.
Peretto e espero com impaciência, porque tenho extrema necessidade e para que (ao menos
por esta vez) eu tenha o prazer de ver um pedido [meu] satisfeito, uma promessa cumprida. É
uma necessidade de um coração aflito, por provas bem [superiores] ás suas forças.
Digne-se receber, Excelência, as provas de gratidão, de amor e de obediência de seus filhos de
S. Paulo, Cooperadores e Irmãs que o esperam ardentemente...[e] sobretudo do seu em Jesus
Cristo
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Muito grato e obedientíssimo filho
P. Lourenço Giordano

25
[A don Giovanni Battista Lemoyne]
ASC B710
Aut. italiano. 2ff., 203 x 137 mm, Inédito

Onomástico de D. Bosco e P. Lemoyne – recordações dos primeiros anos do Colégio de Lanzo

V G!
[São Paulo], 10 Giugno 1887
Molto Revdo ed Amatismo Sr Direttore,
Oggi scrissi e feci sottoscrivere la lettera per l’onomastico236 del Venermo D. Bosco.
Son più di duecento le firme dei nostri alunni.
Oggi scrivo per l’onomastico del mio Revdo ed Amatmo Direttore D. Lemoyne. e sì, mi
viene la tentazione di farla firmare da tutti i conflli e giovani di questa casa. Il bene che Ella ha
fatto a me, ridonda / in loro vantaggio. D. Lemoyne come D. Bosco fu l’istrumento nelle mani
della Provvidenza, del buon Gesù, per fare di un piccolo ragazzino del collegio di Lanzo, un
Salesiano, un Sacerdote, un Direttore, indegno lo confesso, di tutti questi titoli, ma gli
ridondano a bene di queste anime...
Viva D. Bosco! Viva D. Lemoyne! Due Padri per me: due cuori così grandi che mi
presentano l’immagine del cuore di Gesù!
Viva i Giovanni, uomini davvero del Signore che predicarono e predicano colle
parole, cogli scritti e colle virtù e salvano tante anime!
Non Le dico quali siano i sentimenti di questo mio povero cuore. Ricordi, R.do ed /
Amatismo Sr Direttore, quanti sentimenti ho esternato di amore di gratitudine, di rispetto verso
di Lei, dal mio primo anno di collegio nel ‘68 fino a quest’anno, occorrendo la cara solennità
di S. Giovanni...: ebbene ne faccia una composizione, una poesia, una musica che tutti li
comprenda e riunisca. Sarà il regalo che voglio presentarLe in giorno si bello, si caro di tante
memorie della festa di S. Gioanni.
O Lanzo, o collegio, asilo di mia giovinezza, o Stura237, o rupi, voi che udiste i cantici
di gioia e del più tenero affetto di figli riconoscenti verso il più amato dei padri, voi ricordate
al mio Direttore quei giorni quei momenti solenni, quei / trasporti, ricordategli fra i cento
giovanetti, quel Lorenzo che se gli diede qualche disgusto, lo amò per altro sempre tanto
tanto, ma tanto da non poter passare un giorno, né forse un’ora senza ricordarsi del suo
Direttore.
236

Na Itália celebra-se o dia do onomástico (dia do santo) e não do aniversário. Aqui se trata de S. João Batista,
o profeta.
237 O Stura: O rio Stura em Lanzo. Tem penas 62 km. Desemboca à margem esquerda do Pó, a NE de Turim.
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Quando piacerà al Signore di ricondurre al suo fianco quel Lorenzo, già abbattuto per i
molti disgusti, il molto viaggiare, il portare il peso di una casa superiore di troppo alle sue
forze! Sarebbe l’unica grazia che egli desiderebbe su questa terra.
Mto Rdo S. Direttore, mi benedica nel memento ponga sempre il mio nome e nelle sue
preghiere mi conceda il primo posto. D. Bosco e D. Lemoyne hanno il 1° posto e l’avranno
sempre nella mente e nel cuore del suo
Affmo Ric.mo
figlio
D. Lorenzo

[25]
[Ao P. João Batista Lemoyne]
V J!
[S. Paulo], 10 de junho de 1887
Muito Reverendo e amadíssimo Sr. Diretor
Hoje escrevi e fiz assinar a carta por ocasião do onomástico do Venerável D. Bosco.
São mais de duzentas as assinaturas de nossos alunos.
Hoje escrevo por motivo do onomástico do Reverendíssimo e amadíssimo diretor P.
Lemoyne[,] e sim, vem-me a tentação de pedir a assinatura de todos os irmãos e jovens desta
casa. O bem que me fez redunda em vantagem para eles. P. Lemoyne como D. Bosco foi
instrumento nas mãos da Providência, do bom Jesus para fazer de um pequeno menino do
Colégio de Lanzo, um salasiano, um sacerdote, um diretor, indigno de todos estes títulos, o
confesso, mas redundam em bem destas almas.
Viva D. Bosco! Viva o P. Lemoyne! Dois pais para mim: dois corações tão grandes
que me apresentam a imagem do coração de Jesus!
Viva os Joões, homens verdadeiramente do Senhor que pregaram e pregam com palavras,
com escritos e com virtudes e salvam tantas almas!
Não lhe digo quais são os sentimentos deste meu pobre coração. Recorde
Reverendíssimo e amadíssimo Sr. Diretor, quantos sentimentos externei de amor e gratidão,
de respeito para com o senhor, desde meu primeiro ano de Colégio em [18]68, até este ano na
ocorrência da solenidade de S. João... Bem faça uma composição, uma poesia, uma música
que os compreenda e os reuna. Será o presente que desejo apresentar-lhe em um dia tão belo,
tão caro de tantas recordações na festa de S. João.
Oh, Lanzo, oh Colégio, internato de minha juventude, oh, Stura, o escarpas. Vós que
ouvistes os cantos alegres e afetuosos dos filhos reconhecidos ao mais amado dos pais.
Recordai ao meu diretor aqueles dias, aqueles momentos solenes, aqueles entusiasmos.
Recordai-lhe dentre as centenas de jovens. aquele Lourenço que lhe deu sim, mas por outro
lado o amou sempre tanto, mas tanto que não podia passar um dia, talvez uma hora sem
recordar seu diretor.
Quando o Senhor reconduzirá ao seu lado aquele Lourenço já abatido pelos muitos
desgostos, o muito viajar, o carregar o peso de uma casa muito superior às suas forças! Seria a
única graça que ele desejaria nesta terra.
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Muito reverendo senhor diretor, abençôe-me[,] no Memento ponha sempre meu nome
e nas suas orações conceda-me o primeiro posto. D. Bosco e P. Lemoyne têm o primeiro lugar
e o terão sempre na mente e no coração do seu
afeiçoadíssimo[e] reconhecidíssimo filho
P. Lourenço

26
[A don Giovanni Battista] Lemoyne]

ASC B 710
Alog. português. Cartão de visita,102 x 82 mm, o texto português, impresso em caracteres tipográficos dourados.
Escrito só de um lado. O envelope contém um selo de 200 Réis e a efígie de D. Pedro I. Sete carimbos dos
Correios de S. Paulo, Rio e Turim. Nos dois carimbos de S. Paulo, em parte danificados lê-se: [11] JUN 87. Nos
dois timbres do Rio vê-se claramente: RIO DE JANEIRO/12 JUN 87/NOITE. No de Turim: 8 LL[Luglio] 87.
Há algumas notas possivelmente feitas pelo P. Luigi Tavano, secretário do P. Ricaldone na década de 40/50 e
arquivista. Inédito

O Diretor e alunos fazem votos de Boas Festas de Natal e Ano Novo – P. Giordano agradece resposta de uma
carta

V G!
[S. Paulo 12 de junho de 1887]
Al mio Rev[erendissi]mo ed Amatis[si]mo Direttore D. Lemoyne
O P. Lourenço Giordano, os Salesianos e alumnos do Lyceu de Artes e Officios do S.
Coração apresentam a Va Ra as boas festas natalícias elevando ao Menino Deus ardentes votos
pelo bom principio do novo ano.
Os mais vivos agradecimentos pela sua bondade paterna ao me escrever tão bela resposta à
minha carta.
Lemoyne] Le moine G

27
[A don Luigi Lasagna]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 233 x 100 mm, papel branco quadriculado, timbre de Niterói, 2fv., em ambas as margens
encontram-se algumas linhas escritas na vertical. Sem local de origem. Inédito

P. Giordano retorna de viagem – agradece aos irmãos do Uruguay a acolhida – desculpa-se com P. Lasagna –
sarampo em S. Paulo – perigo marítimo na viagem – sonho sobre escolha de P. Lasagna para bispo das missões
do Brasil

V G!
111

[S. Paulo] 14 Luglio 1887
Molto Revdo Sr Ispre
Giungemmo ieri (mercoledì) dopo un viaggio assai burrascoso238. Mio primo pensiero
è di scriver a Lei per ringraziar Lei ed i conflli di Colón e Las Piedras delle cordialisme
accoglienze, fattemi che mitigarono l’amarezza del mio viaggio.
Mio dovere è di scriverle per chiamarLe scusa e perdono dei dispiaceri che Le ho dati
colle mie insistenze e colla mia venuta personale. /
Dio sarà giudice della mia colpabilità Egli che conosce le forze e l’abbattimento Egli
che tutto permette pel nostro bene Mi consolo pensando che “omnia cooperantur in bonum”239
anche la poca armonia fra superiori e sue conseguenze. Si, Le chiedo perdono mentre La
ringrazio di avermi consolato.
Me lo conceda questo perdono anche in vista di quanto ho sofferto nel fisico nel
morale e nello spirituale. Farò di rimeritare di consolarLa di non più disgustarla ne La
ringrazio.
Ieri sera arrivando, ricevetti la triste notizia che il “sarampo” è entrato nel collegio di
S. Paulo, che molti son / gli ammalati mandati in casa e ritenuti e che morì il Cco 240
Gonçalvez, nostro amico di cuore, e nostro cooperre[.] Vuol crederlo? ho sentito più questo
secondo colpo che il primo. Ci amava tanto, era così entusiasta dei Salesiani, dei quali
apettava tutto!! Morì improvvte. L’aveva salutato la vigilia della mia partenza e mi aveva
abbracciato così strettamente sul suo cuore! Lascia un vuoto nel mio cuore!
Ma, fiat! Bacio la mano che mi batte nei giovani241 e nei coopri!!
Nel viaggio il pericolo di un’incontro del nostro con un altro bastimento a vela, evitato
appena appena con grida e ordini del capitano, mi / diede la febbre, queste due notizie
rivevute al mio arrivo mi tennero pure agitato tanto che non poteva prender sonno Il Signore
mi volle consolare con un sogno. Sognai che arrivando in S. Paulo il Vescovo mi diede la
notizia che il Papa aveva preconizzato Vescovo in partibus per le missioni del Brasile242 il P.
Lasagna Il sogno è sogno ma questo può avere certi fondamenti che lo possono cambiare in
realità.
Ma, il paradiso solo è il desiderandum243, il resto vanitas vanitatum244 e amarezza,
disinganni, illusioni che trafiggono.
Preghi e faccia pregare pei poveri Paolistani e per me in G. suo
Ubbmo e Ricmo
P. Lorenzo
PS. Vorrei pregarLa di un favore. Barbieri 245 lasciò ancora costì quattro lenzuola; di più
avendomi imprestato un paio di calzette bianche conobbi che ci possono servire benone.
Serviette e [a]sciugamani pure ci sarebbero di aiuto.
238

Tinham vindo de Montevideo para S. Paulo.
Todas as coisas cooperam para o bem.
240
Cônego.
241
P. Giordano considera a doença dos jovens e a morte do Cônego Gonçalvez como uma provação da parte de
Deus.
242
O sonho do P. Giordano torna-se realidade. Em 1893 P. L. Lasagna é nomeado por Leão XIII, o bispo
encarregado de evangelizar os índios do Brasil.
243
O que se deseja, o que se pretende.
244
Vaidade das vaidades.
245
Valentim Barbieri (1866-1932), irmão leigo.
239
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Abbia la bontà di entrare in lingeria e dare uno sguardo a quante di queste cose,
restano inoperose e noi finora coi conflli arrivati con loro bauli comperiamo tutto ed abbiamo
avuto bisogno di risparmiare. È con umile confidenza che Le dico questo e La prego a volerci
consolare anche in questo.

[27]
[Ao P. Luiz Lasagna]
V J!
14 de julho de 1887
Muito Reverendo Sr. Inspetor
Chegamos ontem (quarta-feira) após uma viagem bastante borrascosa Meu primeiro
pensamento é escrever-lhe para agradecer ao senhor e aos irmãos de Colón e Las Piedras
pelas cordialíssimas acolhidas que me fizeram e que mitigaram a amargura de minha viagem.
Meu dever é escrever-lhe para pedir-lhe desculpas e perdão pelos desgostos que lhe
dei com minhas insistência e com minha vinda pessoal.
Deus será juiz de minha culpabilidade. Ele que conhece as forças e o abatimento. Ele
que tudo permite para nosso bem. Consolo-me pensando que "tudo concorre para o bem",
mesmo a pouca harmonia entre superiores e suas consequências. Sim, peço-lhe perdão,
enquanto lhe agradeço de ter-me consolado.
Conceda-me este perdão também considerando o quanto tenho sofrido física, moral e
espiritualmente. Farei por merecer de consolá-lo, de não mais desgostá-lo, agradeço-lhe.
Chegando ontem à tarde, recebi a triste notícia que o sarampo entrou no Colégio de S.
Paulo, que muitos são os doentes mandados para casa e retidos e que faleceu o Cônego
Gonçalvez, nosso cordial amigo e cooperador[.] Acredita? Senti mais este segundo golpe que
o primeiro. Gostava tanto de nós, era tão entusiasta pelos Salesianos, dos quais esperava tudo!
Morreu improvisamente. Eu o havia cumprimentado na vigília de minha partida e me havia
abraçado tão estreitamente. Deixa um vazio no meu coração.
Mas seja feita a vontade de Deus! Beijo a mão quem 246 me bate nos jovens e nos
cooperadores!! [o verbo italiano batte encontra-se um tanto confuso].
Durante a viagem, tive febre por causa do perigo de um encontro do nosso barco com
outro à vela, por pouco evitado graças aos gritos e às ordens do capitão. Estas duas notícias
recebidas à minha chegada deixaram-me também agitado de tal modo que não podia dormir.
O Senhor quis consolar-me com um sonho. Sonhei que chegando a S. Paulo o Bispo
deu-me a notícia que o Papa havia eleito P. Lasagna para Bispo in partibus das missões do
Brasil. Sonho é sonho mas este pode ter certos fundamento que podem mudar a realidade.
Mas o que unicamente se deseja é o Paraíso, o resto é vaidade das vaidades e
amargura, desenganos, ilusões que fazem sofrer.
Reze e peça orações pelos pobres paulistanos e por mim[, seu] em Cristo
Obedientíssimo e reconhecidíssimo
P. Lo[u]renço

246

De Deus que permite que venham as doenças e atinjam todos.
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PS. Gostaria de pedir-lhe um favor. Barbieri deixou aí quatro lençóis, tendo ainda me
emprestado um par de meias brancas que podem servir muito bem. Guardanapos e toalhas
também seriam de ajuda.
Tenha bondade de entrar na rouparia e olhar o que existe de inoperoso. Nós, com os
irmãos chegados com seus baús, compraremos tudo e tivemos necessidade de economizar. É
com humilde confiança que lhe digo isto, pedindo-lhe que me atenda também nisto.

28
[A Mons. Giovanni Cagliero]
ASC B710
Aut. italiano. 2ff., 207 x 137 mm, papel pautado, amarelado. Inédito

P. Giordano retorna de viagem à região do rio da Prata – arrependimentos por ter escrito certas cartas magoadas
aos Superiores – dificuldades na viagem e em casa onde há vários doentes – pede orações

V G!
S. Paolo 21 Luglio 1887
Eccellenza Reverendissima,
Incaricai il P. Gastaldi247 di scrivere a Va Eccza per darLe le notizie del viaggio ecc: io
per altro non posso dispensarmi dallo scriverLe una letterina per ringraziarLa delle sue bontà
verso di me. Il Signore mi ha voluto far passare per prove dolorose ed io abbracciai la croce e
la portava abbastanza rassegnato. Però il proverbio “aiutati che t’aiuto” / mi stava sempre
d’innanzi agli occhi. Mi sono aiutato di mani 248 ed ho scritto, usando tutti gli stili al P.
Ispettore... ma inutilmente249: mi aiutai di piedi250 e venni a supplicare Va Ecca a volermi
concedere un Padre.
Dio l’ha permesso certo pel mio bene, perché imparassi molte belle cose delle quali ne
farò tesoro... e fra le altre a non più scrivere mai e mai più lettere risentite ai miei Superiori e
aiutarmi di piedi.
Monsignore, Dio sa se io ho voluto mai attristare i miei Superiori, Dio sa in quali
necessità mi son trovato ed, aggiungo, in quale abbandono / ed amarezze. Egli mi compatirà e
mi castigherà io davanti a Va Ecca sono colpevole: avrei voluto avere una ora per farLe il
rendi-conto esterno ed interno e finirlo con implorare il suo perdono: le circostanze mi hanno
privato di questa consolazione nel compimento di questo dovere. Lo compio di lontano
ritornato accanto al Santuario del S. Cuore. Voglia dimenticarsi del passato: io spero di
contracambiare la sua bontà con abbondanti consolazioni.

247

Sebastião Gastaldi (1862-?). Noviço em 1884. Como sacerdote foi mestre de noviços em Lorena, onde criou
diversos problemas. Deixou a Congregação em 1895 e posteriormente secularizou-se (Vide Mons. Luigi
Lasagna, Epistolario, III, p., 395.
248
Através de cartas.
249
Na época a região do Prata estava saindo de uma grave epidemia de cólera, sentindo-se ainda as
consequências. As correspondências entre Brasil e aquela região estavam suspensas.
250
Fui pessoalmente a Turim.

114

Il mese di Giugno passato fu mese di prove: io in viaggio e con un temporale in casa
fabbriche, debiti 32 ammalati con un solo prete/.
Abbiamo ancora diversi ammalati in collegio, due in letto e alcuni convalescenti: altri
sono in casa e ritornano giorno per giorno... Spero aumentare il numero degli aspiranti che il
S. Cuore ci sta preparando, secondo molte probabilità. Il cielo si rasserena: io mi sento più
animato, malgrado tanti fastidi.
Voglia Va Ecca ricordarsi di noi... di me particolarmente[.] Tutti La aspettano, La
riveriscono e desiderano da Va Ecca una benedizione[,] Salesiani, Alunni e Coopri in G. e M.
suoi figli ed una particolarisa la desidera il suo
Umil[e] ed Ubbmo Figlio
D. Renzo Giordano

[28]
[A Dom João Cagliero]
V J!
São Paulo, 21 de julho de 1887
Excelência Reverendíssima
Encarreguei o Sr Gastaldi de escrever a V. Ex.cia para dar as notícias sobre a viagem
etc. De minha parte não posso deixar de lhe escrever uma cartinha para agradecer-lhe sua
bondade para comigo. O Senhor quis que eu passasse por dolorosas provas e eu abracei a cruz
e a conduzia bastante resignado. Porém o provérbio: ajuda-te que te ajudarei, estava sempre
diante de meus olhos. Ajudei-me com as mãos e escrevi ao Inspetor, usando todos os estilos,
mas inutilmente: ajudei-me com os pés e fui em pessoa suplicar a V. Excelência que me
concedesse um padre.
Certamente Deus permitiu para meu bem que aprendesse muitas coisas boas das quais
farei tesouro e entre outras a de não escrever jamais aos meus Superiores cartas magoadas e
pedir ajuda diretamente.
Caro Dom Cagliero, Deus sabe se eu alguma vez quis magoar os Superiores, Deus
sabe em que necessidades me encontrei e acrescento, em qual abandono e amargura. Ele terá
compaixão de mim e me castigará; eu sou culpado diante de V. Excelência: gostaria de ter
tido um momento para prestar-lhe contas externa e internamente e terminá-lo pedindo seu
perdão: as circunstâncias privaram-me desta alegria no cumprimento deste dever. Cumpro-o
de longe retornando ao lado do Santuário do Sagrado Coração. Queira esquecer o passado:
espero contrabalançar sua bondade com abundantes consolações.
O mês de junho passado foi mês de provas: eu em viagem e com um temporal em casa
construções, débitos, trinta e três doentes com um único padre.
Temos ainda diversos doentes no Colégio, dois no leito e alguns convalescentes,
outros estão em casa e retornam dia a dia. Espero aumentar o número dos aspirantes que o S.
Coração está preparando, segundo muitas probabilidades. O céu torna-se sereno, sinto-me
mais animado, malgrado tantas contrariedades.
Recorde-se V. Excia de nós, de mim particularmente[.] Todos o esperam, o
reverenciam e desejam uma sua bênção[:] salesianos, alunos, Cooperadores seus filhos em
Jesus e Maria. E uma particularíssima [bênção] deseja o seu
Humilde e obedientíssimo filho
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P. Renzo Giordano

29
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano, 4ff., 198 x 135 mm, tinta preta, 1f., à esquerda encontra-se o timbre do Liceu de Artes e Ofícios de
S. Paulo. No alto da página P. Rua anotou: «Letterina di ...... poi a D. Lemoyne che scelga quel’che va pel
Boll[ettino]251 Na mesma página, abaixo do timbre do Liceu lê-se: Tolte le speciale tutto va messo nel Bollettino
Al Sig.r D. Lemoyne252

Cumprimentos ao P. Miguel Rua no dia de S. Miguel (29 de setembro) – em S. Paulo a família salesiana constrói
a casa e a Igreja, além do trabalho pedagógico - continua reclamando a falta de pessoal – tempestade no mar,
retornando de Montevideo – doenças no Liceu – em meio às provas e agradável pensar que se trabalha pelo
Senhor

V G!
Liceu de Artes e Officios do Sagrado Coração São Paulo, 9 Settembre 1887
Molto Revdo e Amato P. Vicario,
Poveretto di me! Sempre mi lascio sorprendere dal mese di Settembre già un poco
inoltrato per pensare a scrivere a Lei pel 29253.
Ma, via, non è un complimento in poesia o in prosa elegante quella che debbo
preparare …è una semplice espressione dettata dal cuore e messa giù in carta dalla penna
velociter scribentis254.
Ella poi che è molto buona mi compatisce, accetta tutto / come se fosse fior di roba e
per superabbondanza di bontà tutta sua, mi regala come ricompensa, una bella letterina con
due parole d’incoraggiamento e qualche buon consiglio. Ne ho già varie delle sue letterine e
le conservo preziosissimamente. Viva dunque S. Michele255 che mi offre un’occasione per
scuotermi dalla mia indolenza (che prende da qualche tempo misure alarmanti). Viva il
Veneratissmo S. P. Vicario così indulgente! Viva il 29 suo natalizio e sia tale per Lei quale lo
desidera il suo cuore, portatore cioè delle benedizioni del cielo per Lei e pei suoi figli! Possa
egli ritornare cento volte ancora per Lei che / tanto è utile alla Congregazione. Che il gran S.
Michele tenga lontano dal suo corpo ogni avversità o malattia e la faccia davero protettore.
Questi ed altri sono i miei voti e quelli dei suoi figli in S. Paulo.
Ora passiamo a darLe qualche notizia. Già saprà che la famigliola de’ Salesiani in S.
Paulo ebbe pure il lavoro materiale (della costruzione della casa e chiesa) e pedagogico (delle
scuole interne ed esterne). Ne ringrazio il S. Cuore che volle riservarsi il diritto de essere il
Fondatore Protettore dell’opera sua.
Cartinha de… depois P. Lemoyne escolha o que deve ser publicado no Boletim.
Tiradas as particularidades, tudo será colocado no Boletim. Ao senhor P. Lemoyne.
253 Pel 29: P. Miguel Rua ordenou-se no dia 29/07/1860, dia de S. Miguel.
254 Alguém que escreve apressadamente, que tem pouco tempo para escrever.
255 Arcanjo S. Miguel, protetor de povo de Deus. Sua festa é em 29 de setembro.
251
252
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Si, Rmo P. Vicario, me lo creda a nessun altro appartiene / questo titolo. Non è per
parlar male dei miei Superiori, ma, cosa vuole tutti rimettevano le cose nelle mani del P.
Ispettore256 il quale (non so ben il perché) ci fece soffrire una penuria mortale e per quanto
l’abbia scongiurato per avere un prete non l’ottenni e dovetti andar a gettarmi personalmente
ai piedi di Mr Cagliero 257 e appena con lettera di Monsignore potei indurlo a darmi il P.
Gastaldi e si che in tutte le case dell’Ispettoria vi sono almeno quattro preti: S. Paulo non
aveva che il povero direttore e d. Monti (formato in 5 anni), senza confessione258, con studi e
spirito che ben può imaginarsi. Dio sa quale amore e gratitudine e rispetto io porti a miei
superiori ma mi sentii diminuire troppo / l’amore e la confidenza verso del mio Ispettore.
Troppo mi abbandonò, negandomi quello che io sentiva essermi necessario. Spero rimettermi
a posto col tempo e colla grazia del S. Cuore.
Il Padron di casa259, permettendo disinganni da parte del Superiore moltiplicò le sue
benedizioni. I giovani interni son 60, esterni 154, del Oratorio festivo 250 circa. Facemmo
regularmente i nostri esercizi di pietà e conferenze. Solo mi fu impossibile dar scuola di
teologia, avendola cominciata dopo l’arrivo del P. Gastaldi.
Solennizzammo S. Francesco facendo la 1a Confza ai/ Coopri, presente il Vescovo e
molti Canonici e Benefri, così Maria Auce, di nuovo essendo venuto il Vescovo a passar il
giorno con noi. Altre celebrammo di 2a classe.
L’ultima del S. Cuore il 21 Agsto fu solennisma, avendo pontificato il Vescovo,
predicato D. Borghino al mattino, D. Lasagna la sera facendo la conferenza. Cantarono i
giovani del Lyceo (facendola io da suonatore) la messa in musica ed altri canti. Fu bella ed
imponente essendo la chiesa già finita provvisoriamente nella nave di mezzo.
Non bisogna che lasci la parte triste. Al ritorno da Montevideo mi trovai in mare con
D. Gastaldi e Barbieri ne’/ giorni di tempesta ne’ quali naufragarono cinque bastimenti;
s’immagini dunque che prendemmo parte attiva a un ballo sforzato, non mancandovi canti
poco armoniosi e suoni di bottiglie e piatti rotti. Scapammo per una grazia da un incontro con
un bastimento a vela.
Giungendo a S. Paulo trovai il Lyceo ben provato, essendo stati ammalati ben 32
giovani quello che più mi afflisse avendo dovuto scacciali o persuaderli ad uscire alcuni. Fra
questo "miscens gaudia fletibus260" si va avanti. È dolce il pensare che si lavora pel Signore:
mi è dolce pure il pen / sare che D. Bosco, D. Rua, D. Lemoyne e tutti i Supri di Torino
pregano per noi. Quanto ho sofferto in S. Paulo e quanto mi sollevò il pensiero dei’ miei
Superiori di Torino!!
Il S. Cuore ci vuol bene davvero, a me poi mi concesse la grazia di non lasciarmi mai
abbattere dai disgusti anche i più pungenti che provai dacché mi trovo qui. Sento e sentiamo
tutti la necessità di una visita di un Superiore di autorità. Mr. Cagliero andrà in Italia senza
sapere dove si trova S. Paulo: il Sr. Ispettore ha le mani legate e purtroppo è direttore di
Colón.
Ah se il Vicario potesse!! Ma se non venisse s’aspetti qualche visita (non solo in
ispirito, come ogni giorno Le faccio) corporalmente da chi si raccomanda tanto alle sue
preghiere
Suo Aff. Ric. ed Ubd. Figlio
D. Lorenzo Giordano
256

P. L. Lasagna, na época também diretor de Villa Colón.
Dom João Cagliero.
258 Ainda não tinha permissão para o ministério da Confissão.
259 O S. Coração de Jesus.
260 Misturando alegrias e dores.
257
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[29]

[Ao P. Miguel Rua]
V J!
Liceu de Artes e Ofícios do Sagrado Coração São Paulo, 9 de setembro de 1887
Muito reverendo e amado P. Vigário,
Pobre de mim! Sempre me deixo surpreender pelo mês de setembro, já um pouco
adiantado para pensar em lhe escrever com respeito ao dia 29.
Mas, deixa prá lá, o que devo preparar não é um cumprimento em poesia ou prosa
elegante é uma simples expressão ditada pelo coração e colocada no papel através da pena do
apressado escrevente.
O senhor pois, que é muito bom, se compadece de mim, aceita tudo, como se fosse o
máximo e por superabundância de uma bondade toda sua, presenteia-me como recompensa,
uma bela cartinha com duas palavras de encorajamento e algum bom conselho. Já tenho
várias de suas cartinhas e as conservo preciosamente. Viva pois, S. Miguel, que me oferece
uma ocasião para despertar-me de minha indolência (que de algum tempo para cá apresenta
medidas alarmantes). Viva o veneradíssimo P. Vigário tão indulgente! Viva o dia 29 seu
natalício e seja para o senhor tal qual o deseja seu coração, isto é portador das bênçãos do céu
para si e para seus filhos. Possa esta data retornar ainda centenas de vezes, ao senhor que é tão
útil à Congregação. Que o grande S. Miguel afaste de seu corpo toda adversidade ou doença e
lhe seja realmente protetor. Estes e outros são os meus votos, bem como de seus filhos de S.
Paulo.
Agora passemos a dar-lhe alguma notícia. Já sabe que a pequena família de salesianos
de S. Paulo tem também o trabalho material (da construção da casa e igreja) e pedagógico
(das escolas internas e externas). Agradeço ao S. Coração que quis reservar a si o direito de
ser o Fundador e Protetor de sua obra.
Sim, reverendíssimo Padre Vigário, creia-me, a ninguém mais pertence este título.
Não é para falar mal dos meus Superiores, mas afinal, todos colocavam as coisas nas mãos do
P. Inspetor que (não sei bem o motivo), nos fez sofrer uma penúria mortal e não obstante,
tudo que supliquei para conseguir um padre, nada feito. Tive que ir lançar-me pessoalmente
aos pés de Dom Cagliero e apenas através de uma carta sua, pude induzi-lo a dar-me o padre
Gastaldi, de tal modo que em todas as casas da Inspetoria existem ao menos quatro padres:
em S. Paulo não havia senão o pobre diretor e o Padre Monti (formado em 5 anos), sem
faculdade para atender confissão e com estudos e espírito que bem pode imaginar. Deus sabe
qual amor, gratidão e respeito eu tenha para com meus Superiores, mas senti que diminuiu
muito, o amor e a confiança para com meu Inspetor. Abandonou-me demais, negando-me
aquilo que eu sentia ser-me necessário. Espero voltar ao que era com o tempo e a graça do
Sagrado Coração.
O Dono de casa, permitindo desenganos da parte do Superior, multiplicou suas
bênçãos. Os jovens internos são 60, esternos 154, cerca de 250 no oratório festivo. Fazemos
regularmente nossos exercícios de piedade e conferências. Só me foi impossível dar aulas de
teologia, tendo começado depois da chegada do P. Gastaldi.
Solenizamos [a festa de] S. Francisco, fazendo a primeira conferência aos
Cooperadores, presentes o bispo e muitos Cônegos e benfeitores, assim a de Maria
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Auxiliadora, tendo vindo o bispo novamente passar o dia conosco. Outras [festas] celebramos
de segunda classe.
A última do S. Coração, no dia 21 de agosto, foi soleníssima, tendo o bispo
pontificado e P. Borghino pregou pela manhã. À noite a conferência do P. Lasagna. Os jovens
do Liceu cantaram durante a missa e eu fui o organista. [A missa] foi bela e imponente, sendo
que a nave central da igreja já estava terminada provisoriamente.
Não não deixemos a parte triste. Retornando de Montevideo encontrei[,] com P.
Gastaldi e Barbieri[,] dias de tempestade, nos quais naufragaram cinco navios... Imagine
então que tomamos parte ativa em uma dança forçada, não faltando cantos pouco
harmoniosos e som de garrafas e pratos quebrados. Escapamos milagrosamente de um
encontro com um barco a vela.
Chegando a S. Paulo encontrei o Liceu bem provado, 32 jovens internos estavam
doentes e o que mais me afligiu foi mandar para casa ou persuadir alguns a deixarem o
ambiente. No meio deste “miscens gaudia fletibus” vai-se adiante. É grato pensar que se
trabalha para o Senhor. É agradável também pensar que D. Bosco, P. Rua, P. Lemoyne e
todos os Superiores de Turim rezam por nós. Quanto sofri em S. Paulo e quanto me confortou
o pensamento dos meus Superiores de Turim!!
O S. Coração nos quer bem de verdade. A mim me concedeu a graça de não me deixar
nunca abater pelos desgostos, mesmo os mais pungentes que experimentei desde que estou
aqui. Sinto e sentimos todos a necessidade de uma visita de um Superior de autoridade. Dom
Cagliero vai para a Itália, sem saber onde se encontra S. Paulo. Sr. P. Inspetor tem as mãos
amarradas e infelizmente é diretor de Colón.
Ah, se o Vigário pudesse!!! Mas se não vier, espere alguma visita (não só em espírito,
como lhe faço todos os dias) [, mas] corporalmente. De quem se recomenda tanto às suas
orações
Seu afeiçoadíssimo, reconhecidíssimo e obedientíssimo filho
P. Lourenço Giordano

1888
30
[A don Michele Rua]
ASC 071
Aut. italiano. 4ff., 225 x 136 mm, papel pautado, 4fv., metade branca. Inédito

Recebe correspondências de Turim – funerais de D. Bosco em S. Paulo – informações sobre a casa de S. Paulo –
interesse dos Cooperadores e políticos – pregação de retiro – desejo que P. Rua visite América

V G!
*S. Paulo 30 Marzo 1888
Molto Reverendo Sr Rettor Maggiore,
Ricevemmo la preziosissima lettera del nostro (ogni titolo è poco) D. Bosco colla sua
e quella di Mr Cagliero[.] Le leggemmo in conferenza e le rileggemmo e non Le dico qual
conforto abbiamo apportato al nostro cuore afflitto.
119

Noi pure celebrammo agli 8 di questo mese colla maggior pompa possibile i
funerali 261 . Sua Eccellenza Mr D. Lino Deodato Vescovo diocesano, che tanto amava e
venerava D. Bosco, pontificò / con assistenza di tutti i Canonici dello stesso Presidente della
provincia entusiasta delle opere salesiane, di numerose rappresentanze del Seminario, di varii
collegi, delle Suore, di giornalisti e numeroso concorso di clero, di Cooperatori: fece
l’orazione funebre da eloquente oratore il Vicario Generale [.] I nostri giovani cantori
eseguirono la messa a tre voci di Mr Cagliero. Ci giunsero lettere e telegrammi di
condoglianza da molti benefattori e tra gli altri dal Sr Internunzio che prende così vivo
interesse delle opere di D. Bosco, del R. P. Superiore dei Gesuiti[.] Fu consolantissima per
noi questa dimostrazione di stima e d’affetto verso del nostro santo patriarca proclamato così
a voce unanime Santo e noti che l’8 di questo mese / la chiesa celebrava la festa di “S.
Giovanni di Dio”.
Altra consolazione pur grande per noi è l’aver in D. Rua un degno successore di D.
Bosco, preparato dalle sue stesse mani e presentatoci da lui stesso.
Credo superfluo dirLe che i suoi figli di S. Paulo, proprio cor unum et anima una Le
professano ogni stima, amore e Le promettono l’ubbidienza e la confidenza qual avevano
verso di D. Bosco, perché a parte la fede che ci mostra nella sua persona e nella volontà di
Dio, avemmo molti di noi la somma fortuna di conoscerla e vedere che D. Bosco L’aveva
coperta col suo manto ben prima di volarsene al cielo.
Conti dunque su di noi come su figli devotissimi ed obbedientissimi / a tutta prova e ci
stringa più e più al suo cuor paterno.
Mi è sommamente grato per la prima volta che mi dirigo a Lei come a Superiore
Generale di poterle presentare le migliori informazioni sulla casa di S. Paulo. Il personale è
poco ma di ottimo spirito: solo lascia a desiderare alquanto per la salute pel sovverchio
lavoro.
I giovani interni sono 82[,] gli esterni delle scuole diarie circa 300 oltre quelli
dell’oratorio festivo. Non solo continua e va crescendo la stima e l’amore dei Cooperatori, ma
la stessa camera provinciale dei deputati prese interesse pel progresso del Lyceo do Sagrado
Coração e concesse una lotteria di 50 contos[.] Il nostro Santuario diviene sempre più centro
di grande movimento / per le istruzioni, catechismi, quindi frequenza sempre crescente ai Sti
Sacramenti di persone di ogni nazionalità specialmente Italiani.
Non seppi resistere all’invito del Sr Vescovo di dettare una piccola muta di esercizi nei
primi quattro giorni di questa settimana santa al fiore dei cattolici di S. Paulo cooperatori e
cooperatrici salesiane e delle conferenze di S. Vincenzo di Paulo la più parte: il Signore si
compiacque di benedirli di modo che ebbero un esito felicissimo di 200 e più comunioni. Per
ricordo non trovai altro migliore che di presentar loro l’ultima lettera di D. Bosco.
Come vede non manchiamo di consolazioni il campo è così bello e vasto… ma la mia
voce non trova eco nei / Superiori. Oh se Ella si degnasse di fare una visita in questi paesi e
vedere co’ suoi occhi questo santuario così simpatico, malgrado l’essere provisorio in parte, il
vedere il progresso dei nostri artigiani di tutti i colori, nazione, lingua, se potesse assistere a
queste scene commoventi degli schiavi al lavoro nelle campagne, e inoltrarsi nei sertaos poco
lontani abitati da orde di selvaggi… quanto bene da farsi, a quante miserie si deve metter
rimedio.
Quanto ridonderebbe a bene della Congregazione e delle anime questa visita! Oh,
venga Confratelli, Aspiranti, giovani tutti La desiderano ed io più di tutti, io che tante volte mi
lasciai e mi lascio scap/pare dal cuore il doloroso lamento del trovarmi qui quasi che
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D. Bosco faleceu aos 31 de janeiro de 1888.
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abbandonato, perché D. Lasagna oltre l’essere Ispettore è Direttore di Colón e ci concede così
poco[.]
Lo so che il S. Cuore si prende a cuore l’opera sua e sa inspirare ottima volontà nei
giovani aspiranti e sostenerli nel lavoro (uno fra i quali di 16 anni, ha la scuola regolare di 120
alunni): il cuore per altro di questo povero direttore è molto provato per l’abbandono degli
uomini[.]
La consolazione di una sua visita mi farà dimenticare tutto il passato.
Molto Revdo Sr Rettor Maggiore, m’inginocchio a’ suoi piedi per pregarla di una
benedizione per me, per i conflli, per i giovani interni / ed esterni, pei cooperatori, tutti suoi
figli, e baciandoLe la mano mi è dolce dichiararmi oggi più che mai con profondo rispetto
Suo affmo ed Ubbmo Figlio
D. Giovanni Giordano

[30]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
*S. Paulo, 30 de março de 1888
Muito Reverendo Sr. Reitor Maior
Recebemos a preciosíssima carta do nosso (qualquer título é pouco) D. Bosco com a
sua e a de Monsenhor Cagliero[.] Lemos em conferência e relemos e não lhe digo que alegria
sentiu nosso coração aflito.
No dia oito deste mês, celebramos nós também os funerais [de D. Bosco] com a maior
pompa possível. Su Ex.cia Mons. D. Lino Deodato, bispo diocesano, que tanto amava e
venerava D. Bosco, pontificou com a assistência de todos os Cônegos[,] do mesmo Presidente
da Província, entusiasta pelas obras salesianas, de numerosos representantes do Seminário,
dos vários Colégios, das Irmãs, de jornalistas e numeroso concurso do clero e dos
Cooperadores. O eloquente orador, o Vigário geral fez a oração fúnebre. Nossos jovens
cantores executaram a Missa a três vozes de Monsenhor Cagliero. Chegaram cartas e
telegramas de condolências de muitos benfeitores e entre outros do Sr. Internúncio que se
interessa tão vivamente pelas obras de D. Bosco [e] do Reverendo P. Superior dos Jesuítas.
Para nós foi confortante esta demonstração de estima e afeto para com nosso patriarca
proclamado assim com vozes unânimes como Santo. E note que no dia oito deste mês a Igreja
celebrava a festa de S. João de Deus.
Outra alegria também grande, para nós é ter P. Rua como digno sucessor de D. Bosco,
preparado com suas próprias mãos e apresentado por ele mesmo.
Creio que é supérfluo dizer-lhe que seus filhos de S. Paulo, justamente unidos em um
só coração e uma só alma professam toda estima, amor e lhe prometem obediência e
confiança como se estivessem diante de D. Bosco; porque à parte a fé que nos mostra na sua
pessoa e a vontade de Deus, temos muito de nós a sorte de conhecê-lo e ver que D. Bosco
antes de voar ao céu o tinha coberto com seu manto.
Conte portanto conosco como seus devotadíssimos e obedientíssimos filhos a toda
prova e nos aperte mais e mais contra seu coração paterno.
É-me sumamente grato, ao dirigir-me com pela primeira vez ao Senhor como Superior
Geral, o poder apresentar-lhe as melhores informações sobre a casa de S. Paulo. O pessoal é
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pouco mas de ótimo espírito: só deixa a desejar um pouco quanto à saúde por causa do
demasiado trabalho.
Os jovens internos são 82 os externos das escolas diárias são cerca de 300, além
daqueles do Oratório festivo. A estima e o amor dos Cooperadores não só cresce, mas a
mesma Câmara Provincial dos Deputados interessou-se pelo progresso do Liceu do Sagrado
Coração e concedeu uma loteria de 50 contos. Nosso Santuário torna-se sempre mais centro
de grande movimento com as intruções, catecismo, portanto com uma frequência sempre
crescente aos Santos Sacramentos de pessoas de todas as nacionalidades, especialmente
italianos.
Não resisti ao convite do Sr. Bispo de pregar um rápido retiro nos primeiros quatro
dias desta Semana Santa. [As pregações foram feitas] à flor dos católicos de S. Paulo,
Cooperadores e Cooperadoras salesianos e a maior parte membro das Conferências de S.
Vicente de Paulo. O Senhor se dignou abençoar-lhes, de modo que houve grande êxito de
mais de 200 comunhões. Como lembrança (do retiro) não encontrei algo melhor senão
presentear-lhes com a última carta de D. Bosco.
Como vê não faltam consolações, o campo é tão belo e vasto, mas minha voz não
encontra eco nos Superiores. Oh, se o senhor se dignasse fazer uma visita a estes países e
visse com seus olhos este Santuário [a Igreja do Liceu em construção] tão simpático, embora
em parte provisório. Ver o progresso de nossos aprendizes de todas as cores, nações, línguas.
Se pudesse assistir a estas cenas comoventes dos escravos trabalhando no campo e adentrar-se
nos vizinhos sertões habitados por hordas de selvagens. Quanto bem por se fazer, a quantas
misérias se deve remediar.
Esta visita quanto redundaria ao bem das almas e da Congregação! Oh, venha!
Salesianos, Aspirantes, jovens, todos lhe aguardam e eu mais que todos, eu que tantas vezes
deixei e deixo escapar do coração o doloroso lamento de encontrar-me quase que abandonado,
porque P. Lasagna além de ser Inspetor é diretor de Colón e nos concede tão pouco.
Sei que o S. Coração cuida de sua obra e sabe inspirar muito boa vontade nos jovens
aspirantes e sustê-los no trabalho (um deles de 16 anos participa da escola regular de 120
alunos). Por outro lado o coração deste pobre diretor é muito abandonado pelos homens.
A alegria de uma visita fará esquecer todo o passado.
Muito Reverendo Sr. Reitor Maior, ajoelho-me aos seus pés para pedir-lhe uma
bênção, para mim, para os irmãos salesianos, para os jovens internos e externos, para os
cooperadores, todos seus filhos. Beijando-lhe as mãos sinto-me feliz em declarar-me, com
profundo respeito, hoje mais que nunca
Seu afeiçoadíssimo e obedientíssimo Filho
P. João Giordano
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Aut. italiano. 3ff., 202 x 130 mm, papel pautado sem destinatário que deve ser P. Lemoyne e sem data. Um
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Onomástico de D. Bosco e P. Lemoyne – recordações de Lanzo – sofrimento pela ausência dos Superiores –
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de orações
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V G!
*S. Paulo (Brasile) 2 Giugno 1888
Molto Rdo S. Direttore ed Amatiso Padre,
Il 24 Giugno! Giorno dei miei più dolci ricordi d’infanzia! Giorno di festa la più
cordiale di tutte dell’onomastico di due che furono per me la Provvidenza visibile, di D.
Bosco e D. Lemoyne.
A entrambi dirigeva le mie felicitazioni gli scorsi anni, per entrambi faceva voti di
lunga vita in terra. Ora, D. Bosco più non riceverà le espressioni del mio amore, / egli lo vede,
egli addivenuto spirito glorioso e spero si rallegrerà di avermi amato e d’aver lavorato per me,
trovando nel mio amore e ne’ miei sforzi a imitarlo una recompensa e avendo ricevuto da Dio
la gloria del cielo.
A Lei, Rmo ed Amatiso Padre, mi conforto di poter scrivere e dirle quanto il cuore mi
detta in simili circostanze. Ricordi gli auguri che Le faceva quando ragazzino di 12 anni in
Lanzo si rammenti delle mie espressioni infantili e poi delle lettere di ogni anno del suo
Lorenzo chierico, prete da vicino, da lontano di Francia, da Montevideo, dal Brasile. Vorrei
poterle / mettere tutte qui innanzi e dubito che mi potessero soddisfare, sentendo oggi più
veemente verso di Lei, Rdo Padre, l’affetto per la perdita del Padre tanto amato D. Bosco.
Quante volte parliamo di Lei, io e il S. Gastaldi e quanti ebbero la fortuna di
conoscerla: e gli altri confli, udendo noi, ammirarsi e dire: deve pur essere qualche cosa di
amabile, di attraente questo padre Lemoyne che esercita tanto ascendente sui cuori! Sì, mi
permetta di dirglielo, Ella, Amatiso Padre, ricevette in dono da Dio, qualche grazia particolare
per fare suoi i cuori e farli poi di Gesù e Maria. L’aver avuto Lei per Direttore la stimo grazia
particolarissima./
Godo di ricordare i suoi consigli ricevuti a viva voce durante sei anni e più, di
rileggere le sue lettere tutte conservate preziosamente con qualche bigliettino di D. Bosco e D.
Rua... e desidererei arricchire questo tesoro, ricevendo qualche letterina e potendo un giorno
ritornare a suo lato ma, fiat voluntas Dei.
Qui lavoro un poco e soffro molto per la distanza de’ miei Superiori. Le cose camminano
troppo bene, grazie a Maria SSa e al Sacro Cuore Padrone di Casa.
Celebrammo la festa di Maria Ausce il 27, con 41 prime Comni distribuite dalle mani
del Vescovo262 che ci vuol molto bene. Stiam preparando la festa del S. Cuore pel 1° Luglio,
venendo a pontificare il Vescovo. /
La musica istrumentale farà la sua prima comparsa e L’assicuro che si farà onore,
avendoci mandati il S. Buzzetti263 49 strumenti bellini ed i giovani imparando con facilità[.]
Finimmo una fabbrica di 42 metri per 8 di largo per le officine. I giovani sono circa 90 interni
e 300 esterni delle scuole diarie e 400 dell’oratorio festivo. Cominciammo una scuolaretta di
latino per alcuni giovani scelti.264 Procuriamo d’infondere la pietà ne’ giovani e vediamo con
piacere grande correspondenza[.] Oh se qui vi fosse un D. Lemoyne! con quei fervorini alla
Madonna, a Gesù!
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D. Lino Deodato.
José Buzzetti nasceu em Milão (Itália) em 07 de fevereiro de 1832 e faleceu em Lanzo aos 13 de julho de
1892. Um dos jovens que apareceram em Turim para trabalhar nas construções. Logo que chegou por lá
conheceu D. Bosco, tornando-se um dos assíduos participantes dos encontros do período do Oratório ambulante.
Tornou-se um dos primeiros grandes colaboradores leigos do Oratório. D. Bosco o colocou como administrador
das, Leituras Católicas, quando foram fundadas em 1853. Em 1877 fez o pedido para se inscrever como membro
da Sociedade, embora não se sentisse digno de tal (Vide DBS, p., 61).
264
Para serem aspirantes e possivelmente futuros salesianos.
263
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Preghi per me, pei miei / ragazzini di ogni colore, di ogni nazione che li porti tutti in
paradiso a fare corona a Lei, a D. Bosco.
Mto Rdo ed Amatiso Padre, mi ami sempre e sempre mi ricordi al buon Gesù nel
memento ed ori per me, pei conf.lli, pei giovani imploro una sua paterna benedizione.
Sono e sarò sempre nel numero infinito de’ suoi figli
L’Affo figlio e Rico in G. e M.
D. Renzo Giordano

[31]
[Ao P. João Battista Lemoyne]
V J!
*S. Paulo, (Brasil), 2 de junho de 1888
Muito Reverendo Sr. Diretor e amadíssimo Pai,
24 de junho! Dia das minhas mais doces lembranças da infância! Dia da mais cordial
de todas as festas... do onomástico de dois que foram para mim a Providência visível, de D.
Bosco e P. Lemoyne.
A ambos dirigia minhas felicitações nos anos passados, a ambos fazia votos de um
longa vida na terra. Agora D. Bosco não receberá mais as expressões de minha amizade, ele a
vê, ele tornou-se espírito glorioso e espero que se alegrará de ter-me querido bem e de ter
trabalhado para mim, encontrando uma recompensa na minha amizade e nos meus esforços
para imitá-lo e tendo recebido de Deus a glória do Céu.
Ao senhor reverendíssimo e amadíssimo pai, conforto-me em poder escrever e dizerlhe o que coração me inspira em semelhantes circunstâncias. Lembre os cumprimentos que
lhe fazia quando rapazote de 12 anos em Lanzo recorde-se das minhas expressões infantis e
depois das cartas anuais do seu clérigo Lourenço, clérigo, padre estando perto, estando longe
na França, em Montevidéu, ou no Brasil. Gostaria de colocá-las todas aqui diante de mim e
duvido que me pudesse satisfazer, sentindo hoje mais fortemente, para com o senhor,
reverendo Pai, o afeto pela perda do pai tão amado D. Bosco.
Quantas vezes falamos do senhor, eu e o senhor Gastaldi e todos aqueles que tiveram a
sorte de conhecê-lo e os outros irmãos, ouvindo-nos admirarem-se e dizerem: este padre
Lemoyne que tem tanta ascendência sobre os corações deve ser qualquer coisa de amável e
atraente. Sim, permita dizê-lo, o senhor, amadíssimo pai recebeu de Deus alguma graça
particular para conquistar os corações e fazê-los depois, de Jesus e Maria. Para mim foi uma
graça particularíssima tê-lo tido como diretor.
Apraz-me recordar seus conselhos recebidos à viva voz, durante mais de seis anos, de
reler suas cartas todas guardadas preciosamente com algum bilhetinho de D. Bosco e P. Rua.
Desejaria enriquecer este tesouro, recebendo alguma cartinha e podendo um dia retornar ao
seu lado mas, faça-se a vontade de Deus.
Aqui trabalho um pouco e sofro muito por causa da distância dos Superiores. As
coisas caminham muito bem, graças a Maria Santíssima e ao S. Coração, Dono da Casa.
No dia 27 celebramos a festa de Maria Auxiliadora com 41 Primeiras Comunhões
distribuídas pelo Bispo que nos quer muito bem. Estamos preparando a festa do S. Coração
para o primeiro de julho. O bispo pontificará.
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A música instrumental aparecerá pela primeira vez e lhe asseguro que não
decepcionará. O senhor Buzzetti mandou-nos 49 belos instrumentos e os jovens [estão]
aprendendo com facilidade. Terminamos uma construção para as oficinas de 48m por 8 de
largura. Os jovens são cerca de 90 internos e 300 externos das escolas diárias e 400 do
oratório festivo. Começamos uma escolinha de latim para alguns rapazes escolhidos.
Procuramos infundir a piedade nos jovens e vemos com prazer grande correspondência[.] Oh,
se aqui estivesse um P. Lemoyne com aqueles sermõezinhos sobre Nossa Senhora e Jesus!
Reze por mim, pelos meus jovens de todas as cores, de todas as nações...que os
conduza todos ao Paraíso fazendo coroa ao senhor, a D. Bosco.
Muito reverendo e amadíssimo pai, queira-me sempre bem e sempre me recomende ao
bom Jesus no memento e ore por mim, pelos irmãos, pelos jovens[.] Imploro sua paterna
bênção.
Sou e serei sempre no número infinito de seus filhos
O afeiçoado filho e reconhecido em Jesus e Maria.
P. Renzo Giordano

1889
32
[A Mons. João Cagliero]
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Agradece carta recebida - não gosta que suas cartas escritas ao P. Inspetor (Lasagna) cheguem às mãos de Dom
Cagliero - espera visita para agosto ou setembro - festa do S. Coração - banda dos alunos-noviços e aspirantes
estão bem - trabalho dos irmãos - Fia e Zanchetta novos sacerdotes - melhor esperar em Deus que nos homens

V G!
[S Paulo] 9 Luglio 1889
Eccellentissimo Signore Pro Vicario,
Ringrazio Va Ecca della sua preziosa lettera e del suo telegramma. Sempre stava
aspettando un giorno di tranquillità per scrivere a lungo a Va Ecca, ma questo giorno non è
neppure quello di quest’oggi. Godo nel sapere che il Sr Ispettore L’abbia informata di tutto
quello che ci arriva di prospero e, quan/tunque non sia troppo contento che le mie lettere al Pr
Ispettore, verso il quale uso in certe cose di una confidenza spinta all’eccesso, nude e crude
pervengano alle mani di Va Ecca, tuttavia giacché così accadde, sia pure Eccellenza Revma,
noi tutti L’aspettiamo ansiosissimamente e più di tutti, il sottoscritto pel bene della casa e suo
particolare ma non mi lamento se non viene, non aspettandoLa. Però non nego che mi fa
indispettire assai quel ricevere la notizia che fra un due mesi in Settembre nella tal solennità
arriverà e dopo uno, due, tre, disinganni e la preparazione tutto a monte. Io per esempio,
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aspettando Va Ecca certissimamente / in Agosto e Sett. aveva deciso trasportare la festa di S.
Luigi colla conferenza in Settembre: fortunatamente venne la lettera di Va Ecca in tempo per
rimediare e farla pel S. Cuore.
Il Signore che vede i cuori sa che vivissimi sono i miei desiderii e dei Paulisti di
dimostrare a Va Ecca quanta stima e quanto amore e venerazione si abbia verso Mr Cagliero
che merita tutti questi sentimenti ma io prego Va Ecca a ponderare se sarà possibile realizzarsi
il viaggio al Brasile e nel caso affermativo avvertirmi qualche tempo prima: non credo
mancare di carità dicendo che non crederò a nessun altro/.
La festa del S. Cuore riuscì splendida. La sua messa fu eseguita da 107 voci e
strumenti: così il Tantum Ergo che piacque alla follia. Un canonico cantò la messa e due altri
predicarono levando a cielo l’opera di D. Bosco. Il Vescovo si trova in visita pastorale: il
Presidente non venne per indisposizione.
Comunioni e concorso immenso. La nostra banda si fece davvero onore, eseguendo fra
altri pezzi l’Epetrus sinfonia di Devecchi265. Non faccio per dire, ma la musica occupa un bel
posto ed è anche questo che ci attira le simpatie universali.
Per la condotta dei giovani in generale debbo proprio ringraziare il Signore ricevo
consolazione e gli ascritti ed aspiranti van bene. I Conflli lavorano indefessi ed alcuni mi sono
di edificazione: lo stato sanitario migliorò, ma siamo lontani dal godere di ottima salute, tanto
che giudicai bene che la dispensa da buona parte del breviario pei due nuovi preti Fia e
Zanchetta continuasse fino all’arrivo del Sr Ispettore.
Ora vorrei pregare Va Ecca di volermi partecipare se quelle concessioni ad
quinquennium hanno ancora vigore passato il tempo, o se vennero rinnovate.
Il non visitarci quest’anno sarà una prova di più che il S. Cuore vuol disporre le cose
in modo che apparisca più visibile la Sua protezione sull’Opera eminentemente Sua. Bacio /
la mano di Dio che mi batte anche questa volta e mi confermo colla sua volontà. Melius est
sperare in Domino quam in principibus266. Quando, per ordine superiore, lascerò S. Paulo,
dovrò ringraziare il Signore di due grazie segnalate: la 1a di avermi fatto soffrire, la 2a di
avermi insegnato a dire di cuore «in Te Domine speravi».
Ecc.a Revma, si ricordi sovente che in S. Paulo ha 500 figliuoli che La desiderano.
l’aspettano che L’amano e conservano verso di Va Ecca tutti quei sentimenti che i figli
possono avere verso del loro Padre lontano.
Ci benedica tutti e nel Memento chiami il buon Gesù la grazia che Le formino corona
in cielo. Le bacio in ginocchio l’anello e la mano paterna
In G. Affmo ed Ubbmo Figlio
D. R. Giordano
Tu es Petrus] l’Epetrus G

pretti] preti G

[32]
[A Dom João Cagliero]
V J!
[S. Paulo], 9 de julho de 1889
Excelentíssimo senhor Pró Vigário

265
266

João Devecchi (? – 1905), músico, professor no Oratório.
É melhor esperar no Senhor que nos poderosos desta terra.
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Agradeço a V. Excelência sua preciosa carta e seu telegrama. Estava esperando um dia
de tranqüilidade para lhe escrever mais demoradamente, mas este dia não é nem mesmo hoje.
Apraz-me saber que o senhor P. Inspetor lhe tenha informado de quanto nos acontece de
positivo. Embora eu não esteja muito satisfeito que minhas cartas, ao P. Inspetor, com o qual
em certos assuntos, uso uma confiança levada ao extremo, cheguem nuas e cruas às mãos de
V. E. cia todavia, já que assim acontece, assim seja. Nós todos o esperamos ansiosamente sua
visita e mais que todos o quem abaixo se firma para bem da casa e seu em particular mas não
me lamento se não chega, desde que não o esperemos. Não nego porém que me constranja
bastante o receber a notícia que dentro de um ou dois meses, em setembro, na tal solenidade
chegará e depois de um, dois, três desenganos e a preparação toda vai por água a baixo. Eu
por exemplo, esperando com certeza V. Excelência em agosto e setembro tinha decidido
transferir a festa de S. Luís com a conferência para setembro. Ainda bem que sua carta
chegou a tempo para remediar e realizá-la na festa do S. Coração.
O Senhor que vê os corações sabe que são grandes os meus desejos e o dos paulistas
de demonstrar-lhe quanto estima, amor e veneração tenhamos para com Dom Cagliero que
merece todos estes sentimentos, mas peço a V. Excelência que pense se é possível vir ao
Brasil e em caso afirmativo, avise-me em tempo. Não creio faltar a caridade dizendo que não
acreditarei em nenhum outro.
A festa do S. Coração foi esplêndida. Sua missa foi executada por 107 vozes e
instrumentos. Do mesmo modo o Tantum Ergo extraordinariamente apreciado. Um Cônego
cantou a missa e dois outros pregaram, elevando aos céus a obra de D. Bosco. O bispo
encontra-se em visita pastoral. O presidente não veio por indisposição.
Comunhão e muita gente. Nossa banda não decepcionou, executando entre outras
peças o Tu es Petrus sinfonia de Devecchi. Não é para nos louva, mas a música entre nós
ocupa um lugar especial por isso mesmo atrai-nos a simpatia de todos.
Em geral, quanto ao comportamento dos jovens devo mesmo agradecer ao Senhor[;]
recebo satisfações e os noviços e aspirantes vão bem. Os irmãos trabalham duro e alguns me
são motivo de edificação. O estado sanitário melhorou, mas estamos longe de gozarmos uma
boa saúde. Por isso mesmo julguei por bem que a dispensa de boa parte do breviário dos dois
novos padres Fia e Zanchetta continuasse até à chegada do Sr. Inspetor.
Agora gostaria de solicitar a V. Excelência que me comunicasse se aquelas concessões
ad quinquenium têm ainda valor, passado o tempo ou se devem ser renovadas.
O não visitar-nos neste ano será uma prova a mais que o S. Coração deseja dispor as
coisas de modo que apareça mais visível sua proteção sobre a Obra eminentemente sua. Beijo
a mão de Deus que me bate mais uma vez e aceito sua vontade. É melhor esperar em Deus
que nos príncipes. Quando por ordem superior deixar S. Paulo deverei agradecer duas graças
ao Senhor: a primeira de ter-me feito sofrer, a segunda de ter-me ensinado a dizer de coração,
esperei em Ti ó Senhor.
Excelência Reverendíssima, lembre-se frequentemente que em S. Paulo há 500 filhos
que lhe veneram, esperam e conservam para com o senhor todos os sentimentos que os filhos
possam ter para com o pai distante.
Abençoe-nos a todos e no memento peça ao bom Jesus a graça que lhe formemos uma
corôa no céu. De joelhos, beijo-lhe o anel e a mão paterna
Em Cristo, afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho,
P. R. Giordano

1890
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[A don Giovanni Battista Lemoyne]
ASC B 710
Aut. italiano. 4ff., 228 x 134 mm, papel quadriculado, 1ff., timbre do Lyceo de Artes e Officios do Sagrado
Coração de S. Paulo. Sem local de origem nem o destinatário. Inédito

Nostalgia após 14 anos fora de Lanzo – nostalgia que volta mais forte quando vem a festa de S. João, o
onomástico de D. Bosco e P. Lemoyne

V G!

[S. Paulo], 10 Giugno 1890
Molto Reverendo ed Amatissimo Padre Direttore,
Lanzo si pare dolce ostello, addio
Da te mi parto per lontano lido
Ove mi spinge fato ahi troppo infido.
Ma in quali lai, misero! prorrompi [io]
Non crudel fato, ma lo stess’Iddio
Colà mi chiede e volentieri al grido
Che “Dio lo vuol” te lascio, o dolce nido
In cui menai si lieto il viver mio
In te io lascio, ahi mi spezza il cuore
Un Padre amante...
Passarono 14 anni dall’addio / dato a Lanzo. e mi pare che solo ieri io riceveva da Lei,
Revmo ed Amatismo Direttore, l’ultima benedizione, l’ultimo abbraccio, ed ancor oggi sento
che non sta rimarginato la ferita del cuore per quella separazione.
Il vedere avvicinarsi la festa dei S. Giovanni, mi risveglia quei sentimenti di amore, di
gratitudine, di vivo desiderio di ritornare a essere quel Lorenzo di Lanzo, se fosse possibile.
Quanto desidererei almeno fare la festa di S. Giovanni con Lei[,] festa che tanto desideravamo
celebrare con tanta effusione di affetti e che ci lasciava poi profonda memoria. Si, me lo
creda, / Rev.do P. Direttor, Ella possedeva tutto il segreto per affascinare i cuori di giovani e
certo i suoi figli di Lanzo, tutti senza eccezione La amavano qual padre tenerissimo: avevamo
ed avremo sempre il suo nome scritto nel cuore e la festa di S. Giovanni ogni anno risveglierà
sempre i sentimenti di amor figliale verso di Lei.
Io poi non Le dico se mi ricordo di Lei, se parlo di Lei coi giovani, coi confli se mi
sforzo d’imitarLa... se nella messa pongo il suo nome nel memento.
D. Bosco e D. Lemoyne furono la Provvidenza per me: i loro nomi mi stanno troppo
profondamente gravati nella memoria / e nel cuore per non sentire una certa necessità di
nominarli sovente, di ricordarli ogni giorno, ogni ora, di averli come modelli.
D. Bosco dal paradiso m’anima al lavoro, al soffrimento. D. Lemoyne co’ suoi esempi
e colle sue letterine e col parlarmi di D. Bosco mi aggiunge coraggio. Spero di riunirmi con
essi un giorno, giacché il Signore mi volle e mi vuole lontano per ora, se colle loro preghiere
mi otterranno di imitarli nelle loro virtù.
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Rdo ed Amatismo Padre, mi benedica e questa sua benedizione cada e si spanda sui 180
interni e 400 esterni di questo liceo diretto (Dio sa con che stenti) da questo suo figlio ed
alunno antico e sempre nuovo che tanto Le costò ma che La venera ed ama
In G. Affmo figlio
D. Renzo
Appendice
Mi scusi, se Le pongo qui un appendice: mi accorsi rileggendo la lettera scritta sotto
gl’impulsi del cuore di non averLe dato neppure una notizia.
Stiam preparando la festa del S. Cuore pel 6 di Luglio: riuscirà splendida, lo spero pel
canto e per l’orchestra e pei pontificali del Vescovo Diocesano. Ma più splendido sarà quella
di S. Luigi pontificando Mr Cagliero. Faremo due teatri con non meno di 1.000 spettatori
invitati: indovini quali saranno le rappresentanze scelte? /
Le Pistrine la 1a.
Il Fabbro pel canto la 2a.
Spero non riusciranno male prendendo a cuore il negozio per fare onore all’autore.
D. Lemoyne che già tutti di qui conoscono per averle mille volte udito pronunziare il
suo nome dal sottoscritto. Si trasporti anche Lei in ispirito, ricevendo l’invito stampato nella
nostra tipografia.
La salute e la condotta dei giovani è eccellente: ne abbiamo degli ottimi e spero che
Mr Cagliero ne sarà ben contento più delle musiche e dei canti a 110 voci: molti ci danno
fondata speranza di riuscire ottimi Salesiani. I benefattori sono ben animati: / la frequenza alla
nostra chiesa è sempre crescente: sovente ai giorni di festa quattro confessori sono occupati
fino alle 10, o 11 alle volte qualche devoto fa la comunione dopo mezzo giorno: le
confessioni poi sono di ogni giorno.
Il mio dispiacere grande, come Lei non se lo immagina, è l’indifferenza de’ Superiori
per questa casa; è forse l’unica prova (dico l’unica, per modo di dire, perché poi ogni giorno
in una casa di 450 persone non mancano croci).
Mi trovo per altro allegro abbastanza per vincere questa ed altre difficoltà vedendo
troppo palpabile / l’opera del S. Cuore di Gesù, che realmente vuol bene ai Salesiani e quando
gli uomini mancano di parola o pensano ad altre cose Egli fa. Mi scusi questa confidenza con
Lei, che mi fu e mi sarà sempre Direttore e Padre Amatissimo.
Preghi molto ogni giorno, specialmente all’altare di Maria Aus. per questo suo
biricchino affinché coll’aiuto di Gesù e Maria si faccia più buono e Le possa star vicino in
paradiso.
La prego di tanti saluti, di tante cose al Revmo S. Superiore D. Rua, ai RR. D. Lazzero
[,] D. Durando, D. Cerruti e a tutti insomma i Superiori e Conf.lli
Sempre sempre e tutto suo in G.
Affmo figlio
D. Renzo Giordano

[33]
[P. Giovanni Battista Lemoyne]
V J!
[São Paulo], 10 de junho de 1890
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Lanzo de paz, doce albergue, adeus!
Deixo-te por uma longínqua terra
Onde me joga o destino incerto
Mas, em que lamentos eu, mísero prorrompi?
Minhas míseras promessas
Não um cruel destino[,]
Mas o mesmo Deus.
Ele me chama ali, e de boa vontade
Gritando que «Deus o quer»,
Deixo-te ó doce ninho,
Onde passei tão feliz o meu viver
Deixo-te, com o coração partido.
Um Pai amante...
Já se foram 14 anos do adeus, dado a Lanzo e me parece que foi ontem que eu recebi
do senhor, Reverendíssimo diretor, a última bênção, o último abraço. Ainda hoje sinto que a
ferida do coração não se fechou por aquele adeus.
O avizinhar-se a festa de S. João desperta-me aqueles sentimentos de amor e gratidão,
de vivo desejo de retornar a ser aquele Lourenço de Lanzo, caso fosse possível. Ao menos
quanto desejaria fazer a festa de S. João com o senhor festa que desejávamos celebrar com
tanta efusão de afeto e que depois nos deixava profunda recordação. Sim, creia-me,
Reverendo Sr. Diretor, o senhor possuía todo o segredo para fascinar os corações dos jovens e
com certeza, seus filhos de Lanzo, todos sem excepção o tinham como pai terníssimo.
Tínhamos e teremos sempre seu nome escrito no coração e todos os anos a festa de S. João
despertará sempre sentimentos de amor filial para com o senhor. Eu contudo não lhe direi se
me lembro do senhor, se falo do senhor com os jovens, com os irmãos... se me esforço por
imitá-lo, se ponho seu nome no memento.
D. Bosco e P. Lemoyne foram a Providência para mim. Seus nomes me estão muito
profundamente gravados na memória e no coração para não sentir uma certa necessidade de
pronunciá-los frequentemente, de lembrá-los a cada dia, cada hora, de tê-los como modelo.
D. Bosco, do paraíso me anima ao trabalho, ao sofrimento... P. Lemoyne com seus
exemplos e com suas cartas e com palavras sobre D. Bosco me dá coragem. Espero reunir-me
com eles um dia, uma vez que por ora o Senhor me quer e me quis longe se, como espero que
com suas orações conseguirem que eu os imite nas suas virtudes.
Reverendíssimo e amadíssimo pai, Abençôe-me e esta sua bênção caia e se expanda
sobre os 180 internos e 40 externos deste Liceu, dirigido (Deus sabe como) por este seu filho
e aluno, antigo e sempre novo, que tanto lhe deu trabalho, mas que tanto lhe venera e estima
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo
Apêndice
Desculpe-me se ponho aqui um apêndice: relendo a carta, escrita sob os impulsos do
coração, percebi que não lhe dei nenhuma notícia.
Estamos preparando a festa do S. Coração para o dia 06 de julho: será esplêndida
espero, pelo canto, pela orquestra e pelo Pontifical do bispo diocesano. Mais grandiosa ainda
será a de S. Luiz [de Gonzaga], pontificando Dom Cagliero. Apresentaremos duas peças
teatrais com não menos de 1.000 convidados. Advinhe quais serão as peças que escolhemos?
A primeira será as Pistrinas. A segunda, O Ferreiro, cantada.
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Espero que não saiam mal, tomando o negócio seriamente para fazer honra ao autor.
P. Lemoyne que todos aqui já conhecem, por tê-lo ouvido mil vezes pronunciar seu
nome pelo abaixo mencionado, transporte-se também em espírito, recebendo o convite
impresso em nossa tipografia.
A saúde e comportamento dos jovens é excelente. Temos ótimos [rapazes] e espero
que Dom Cagliero ficará contente com eles mais do que com as músicas e cantos a 110 vozes.
Muitos [desses jovens] dão fundada esperança de se tornarem ótimos Salesianos. Os
benfeitores estão bem animados, a frequência à nossa Igreja cresce sempre. Nos dias de festa
frequentemente quatro confessores ficam ocupados até às 10h00 ou 11h00. Às vezes algum
devoto comunga após meio dia. Todo dia há confissões.
Minha grande decepção, como o senhor não imagina, é a indiferença dos Superiores
por esta casa. É talvez a única prova (única pelo modo de dizer, porque diariamente em uma
casa de 450 pessoas não faltam cruzes).
Por outro lado, encontro-me feliz por vencer esta e outras dificuldades, vendo muito
palpável a obra do S. Coração de Jesus, que realmente quer bem aos Salesianos e quando os
homens não cumprem as palavras ou pensam em outras coisas, Ele faz. Desculpe-me esta
confiança com o senhor, que foi e será sempre meu diretor e pai caríssimo.
Reze muito todo dia, especialmente no altar de Maria Auxiliadora, por este seu
endiabrado, a fim de que com o auxílio de Jesus e Maria torne-se melhor e possa estar com o
senhor vizinho no paraíso.
Peço-lhe encarecidamente que me saúde ao Reverendíssimo Sr. Superior P. Rua, ao
RR. P. Lazzero, P. Cerruti, enfim a todos os Superiores e Irmãos.
Sempre, sempre e todo seu em Cristo
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo Giordano

1891
34
[A don Luigi Lasagna]
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 177 x 115 mm, papel pautado, 3f é um apêndice. Inédito

Prestação de contas mensal - terreno para as Irmãs - igreja S. João no Ipiranga - saúde dos irmãos - promessa de
terreno em Franca

V G!
[S. Paulo], 9 di Maggio 1891
Mto Reverendo Sr Ispettore,
Le scrivo una letterina d’accompagnamento al Reso-conto mensile arrivatomi da
Lorena l’altro giorno.
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1° Parlai al Dr José Vicente267 il quale dice di voler cedere incondizionate il terreno
per le Suore, di alcune quadre di 100 metri quadrati l’una, vendendo le altre per avere un
patrimonio. Io lo assicurai che l’intenzione / del Sr Ispettore era di avere molte quadre per
piantagioni e vigne che rendessero ad hoc. Lei può dire quante quadre desidera (io diceva non
meno di 5, o 6). Qui ha il modulo per la scrittura di procura da farsi da Lei e da Mr Cagliero
per la vendita e cessione di proprietà.
2° Si principiarono i lavori per la chiesa di S. Giuseppe (con un Liceo in progetto) a
Ipiranga, e di lavori della nostra chiesa. I mattoni sono 70.000 al massimo e sendo 25.000268
Contos. Il Signore pare volerci favorire una fabbrica di mattoni, cioè terreno per fabbrica al
Bom Retiro offertoci gratis da un cooperatore Salesiano. /
3° La sottoscrizione per la chiesa va avanti poco a poco, avendo ottenuto quasi 30
contos.
Ho qui in deposito la tal cambiale del P. Rota colle mie due, secondo mi ordinò in una
lettera lo scorso anno.
4° La salute è buona in molti ottima in pochi. Io stetti tre giorni a letto, vomitando bile
il P. Antonio 269 la scappò bella. Alcuni altri con soliti acciacchi. Aspetto ansiosamente la
licenza per un poco di riposo di corpo e di anima un requiem pusillum/.
Sempre Ubd.
P. Renzo Giordano.
Appendice
1° Venne il Sr Parroco di Franca facendo nuova insistenza con due signori di là,
promettendo terreno e denaro per la fondazione di un collegio Salesiano. Voleva già avere un
abozzo di disegno da Del Piano. Lo quietai promettendo che scriverei a Lei ed al suo arrivo si
esaminerà[.]/
2° Venne pure un Padre Polacco a predicare ed a confessare Colóni di Polonia che
davvero son gente di fede[.]
3° Parlai al Vescovo per le ordinazioni del Sr Graglia e del Sr Allievi270: egli acha
sempre bem bom. Lei potrebbe stabilire quando potranno prendere il buon diaconato e
mandare le dimissorie colla dispensa dell’età.
4 Il mese di Maria destò molto fervore, nei giovani. Spero che le preghiere mi
otterranno la grazia domandata.

Abozzo] esbozzo G

[34]
[Ao P. Luís Lasagna]
V J!
[São Paulo], 9 de maio de 1891

267

Conde José Vicente de Azevedo (1859- 1944) Benfeitor dos salesianos de Lorena, SP.
25.000 Contos equivaleria a cerca de 2,8 a 3 Réis por cada tijolo. Hoje aproximadamente 3,0 Reais. Portanto
um total de mais ou menos R$ 8.333,00.
269
P. Antônio Varchi (1860-1933).
270 P. José Luiz Allievi (1866-1952).
268
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Escrevo-lhe uma cartinha acompanhando a prestação de contas mensal que outro dia
me chegou de Lorena.
1o Falei com o Dr. José Vicente que me disse desejar ceder incondicionalmente
terreno para as Irmãs. [Trata-se] de algumas quadras, uma de 100 m2 , vendendo-se as demais
para formar um patrimônio. Eu lhe assegurei que a intenção do Sr. Inspetor era de ter muitas
quadras para plantações e vinhas que produzissem ad hoc. O senhor pode dizer quantas
quadras deseja (eu falava de 5 ou 6). Aqui temos o módulo para a escritura de procuração da
venda e cessão de propriedade, a ser feita pelo senhor e Dom Cagliero.
2o Começaram os trabalhos para a Igreja de S. José (com um Liceu em projeto)
no
Ipiranga e os trabalhos da nossa Igreja. Os tijolos são 70.000 no máximo, custarão 25 Contos.
Parece que o Senhor quer favorecer-nos uma fábrica de tijolos, isto é terreno para uma fábrica
no Bom Retiro, oferta que nos seria feita por um cooperador salesiano.
3o A subscrição para a Igreja vai adiante paulatinamente, tendo obtido quase 30
contos. Tenho aqui em depósito a tal cambial do P. Rota com minhas duas, segundo me
ordenou em uma carta no ano passado.
4o A saúde é boa em muitos e ótima em poucos. Eu estive três dias de cama,
vomitando bile. O P. Antônio escapou por milagre. Alguns outros com os costumeiros
achaques. Espero ansiosamente a licença para um pouco de repouso de corpo e de
alma e um breve repouso.
Sempre obediente
P. Renzo Giordano
Apêndice
1. O senhor pároco de Franca, com dois senhores de lá, veio fazendo nova
insistência, prometendo terreno e dinheiro para a fundação de um Colégio
Salesiano. Queria já ter um esboço de desenho de Del Piano. Acalmei-o
prometendo que lhe escreveria na sua chegada examinará[.]
2. Apareceu também um padre polonês para pregar e confessar colonos vindos da
Polônia que verdadeiramente são gente de fé.
3. Falei com o Bispo sobre as ordenações do sr. Graglia e do sr. Allievi: ele acha
sempre bem bom. O senhor poderia estabelecer quando poderão receber o
diaconato e mandar as demissórias com a dispensa de idade.
4. O mês de Maria suscita muito fervor nos jovens. Espero que as orações me
obterão a graça pedida.
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[A don Luigi Lasagna]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 177 x 113 mm, papel pautado, sem local de origem e com timbre do Lyceo de de Artes e
Officios. Não aparece o nome do destinatário. Inédito

Oferta de um Colégio em Guaratinguetá para as Irmãs de M. Auxiliadora - condições para aceitação - Missa de
S. Pedro e S. Paulo na Catedral
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V G!
[S. Paulo, 13 maggio 1891]
Mto Rdo Sr Ispettore
Le scrissi in fretta l’altro giorno, lasciando nel dimenticatoio una cosa importante.
Il p. Joao Philippo271 che edificò il collegio in Guaratinguetà desidera darlo a dirigere
alle Suore di M. Ausce[.] /
Già ne diede notizia al Vescovo ed all’Internunzio[.] Desidera sapere quali le
condizioni, quale il fine delle Suore nostre, quando potrebbero venire ecc.
Certo è meglio che personalmente Lei veda, parli e s’intenda seco lui. Vi ci vorrà
prudenza e la grazia del Signore / dovrà fare la sua parte perché ceda incondizionate. Pare che
il Vescovo e l’Internunzio vi avessero sopra altre mire!
Mi chiamano quando verrà il Sr Ispettore ed io stesso desidererei sapere se per il fine
di Giugno potrebbe trovarsi qui. Ho un progetto / di far eseguire la messa di Sta Cecilia nella
Cattedrale nel 28 festa di S. Pietro e Paulo, pontificando il Vescovo e facendosi un discorso di
carità per avere limosine per la Chiesa. Son certo darebbe ottimo risultato soto(sic)
preparando il terreno.
Le inchiudo una notizia sul tal collegio (che realmente è grande e bellino e in ottima
posizione[.]
Saluti da tutti
Affmo
D. Renzo

[35]
[Ao P. Luiz Lasagna]
V J!
Muito reverendo sr. Inspetor
[S. Paulo, 13 de maio de 1891]
Outro dia, escrevi-lhe apressado, esquecendo uma coisa importante.
O P. João Filipo que construiu o Colégio de Guaratinguetá deseja oferecê-lo para ser
dirigido pelas Irmãs de Maria Auxiliadora[.]
Já comuniquei ao bispo e ao Internúncio[.] Deseja saber quais as condições, finalidade
das nossas Irmãs, quando poderiam vir etc.
Claro que é melhor que o senhor veja pessoalmente, fale e se entenda com ele. É
necessário prudência e a graça do Senhor deverá fazer sua parte para que ceda
incondicionalmente. Parece que o Bispo e o Internúncio tenham outras idéias a respeito!
Chamar-me-ão quando o senhor Inspetor chegar e eu mesmo gostaria de saber se no
final de junho estaria por aqui. Tenho um projeto de cantar na Catedral a Missa de S. Cecília
no dia 28, festa de S. Pedro e S. Paulo. O bispo pontificaria e far-se-ia um discurso de
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P. João Felipe (1845-1928), cooperador salesiano. Em Guaratinguetá é conhecido como Mons. João Filipo.
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caridade para obter esmolas para a Igreja. Estou certo que daria ótimo resultado. Estou
preparando o terreno nos bastidores.
Incluo uma notícia sobre o tal Colégio (que realmente é grande e bonito e em ótima
posição).
Saudações de todos
Afeiçoadíssimo
P. Renzo

36
[A don Giovanni Battista Lemoyne]
ASC B 710
*S. Paulo, 5 Junho de 1891
Aut. italiano. 2ff., 230 x 145 mm, papel liso 2ffv., contém um comunicado em caracteres tipográficos. Inédito

Recorda a aproximação do onomástico do P. Lemoyne, quando aluno vivia ao lado de seu mestre – Sente
saudades agora, quando vive o exílio na América

V G!
Molto Revdo ed Amatissimo mio Direttore,
Fra pochi giorni arriverà il 24 di Giugno co’ suoi ricordi di anni felici, di Lanzo, di
feste delle quali solo più cordiali si faranno in paradiso, arriverà il Natalizio del mio Direttore.
Oh sempre ricordo Lanzo e colui che formava il suo incanto, il carissimo D. Lemoyne
che sapeva farsi amare e fare amare il Signore, che per 6 anni mi fu come padre e che padre!
Ma questa festa del suo natalizio mi risveglia più vive le care memorie de’ suoi benefizi, delle
sue bontà, le dolcezze di Lanzo. Pare che / il cuore mi palpiti di un amore più vivo, più
simigliante a quello di quel suo Lorenzo biricchino che Le leggeva le composizioni dettate
solo ex abundantia cordis272.
Che distanza immensa di tempo e di luogo! Sono 14 e mezzo che abbandonai Lanzo
per prendere la via dell’esilio e d’America ma D. Lemoyne e Lanzo vivono come se ieri solo
mi fossi da loro separato. Se ascoltassi il mio volere soventissimo Le scriverei per dirLe tante
cose, col pericolo certo di ripeterLe quasi sempre lo stesso. Permetta che almeno pel suo
onomastico io venga interrompere i suoi lavori e Le rubi un tantino di quel tempo prezioso
per dirLe che i suoi benefizi furono tanti e tali da non poterli mai dimenticare, che i suoi
esempi mi stanno sempre davanti agli occhi (felice di me se nel pulpito, nel confessionale, nel
tratto coi giovani e dappertutto io fossi un D. Lemoyne) per dirLe che il nome del mio
Direttore è conosciutissmo a questi giovani con quello di D. Bosco, essendo entrambi
profondamente gravati per dirLe che molte grazie Le attribuisco in parte alle sue preghiere per
me che solo spero saldare in parte il debito di gratitudine verso di Lei colle preghiere e
coll’amore.
Sempre sono
272

Falar ou escrever o que o coração vai ditando.
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Affmo figlio
D. Renzo
Gravati] gravatti G

[36]
[P. João Batista Lemoyne]
V J!
*S. Paulo, 5 de junho de 1891
Reverendíssimo e amadíssimo meu diretor
Em poucos dias teremos o dia 24 de junho com suas recordações dos anos felizes, de
Lanzo, de festas que só no Paraíso serão mais cordiais. Chegará o natalício do meu diretor.
Sempre me lembro de Lanzo e daquele que era seu encanto, o caríssimo P. Lemoyne
que sabia fazer-se amar e amar ao Senhor, que por seis anos foi para mim como um pai e que
pai! Mas esta festa do seu natalício desperta mais vivamente em mim as mais caras
lembranças de seus benefícios, de sua bondade, as doçuras de Lanzo. Parece que o coração
me palpite de um amor mais vivo, mais semelhante àquele de seu Lourenço molecote que lhe
lia as composições ditadas pela abundância do coração.
Que distância imensa de tempo e de lugar! São 14 [anos] e meio que deixei Lanzo
para seguir o caminho do exílio e da América mas P. Lemoyne e Lanzo vivem como se
tivesse sido ontem que me tivesse separado deles. Se escutasse meu frequentíssimo desejo,
escrever-lhe-ia para dizer-lhe tantas coisas, com o perigo certo de repetir-lhe quase sempre o
mesmo. Permita que ao menos no seu onomástico eu venha interromper seus trabalhos e lhe
roube um pouco daquele tempo precioso para dizer-lhe que os seus favores foram tantos e tais
que jamais poderei esquecer. Que seus exemplos estão sempre diante dos (meus) olhos (feliz
de mim se no púlpito, no confessionário, no relacionamento com os jovens e em todos os
lugares eu fosse sempre um P. Lemoyne) para dizer-lhe que o nome do meu diretor é
conhecidíssimo por estes jovens, [juntamente] com o de D. Bosco e ambos estão
profundamente gravados, para dizer-lhe que muitas graças atribuo em parte às suas orações
por mim e que somente espero pagar em parte o débito de gratidão para com o senhor, com
orações e com o amor.
Sempre seu
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo

37
[Circular]
AISP
Aut. português. Documento impresso, papel branco A4
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Convite para a festa de S. Pedro e S. Paulo - auxílio para as obras do Santuário do Liceu - doações de vestuário
para os alunos

*S. Paulo, 5 de junho de 1891
Giorno del S. Cuore 6° Anniversario del mio arrivo in S. Paulo col confratello Bologna
Revmo Senhor,
Tenho a honra de participar a Va Ra que no dia 29 do corrente celebrar-se-á com a
maior solenidade a Festa de S. Pedro e S. Paulo na Igreja Catedral, onde então devem reunirse os Cooperadores Salesianos e Benfeitores das Obras do Santuário e Liceu de Artes o
Ofícios do Sagrado Coração.
A’s 11 horas Sua Exc.a Rev.a o Sr. bispo diocesano pontificará solenemente com
assistência do Illmo e Revmo Cabido.
Ao Evangelho terá lugar a Conferencia pregada pelo Illm. e Rvmo Snr. Cônego
Arcediago Dr. Francisco de Paulo Rodrigues 273 . Aos que assistirem á dita Conferencia,
concede o Santo Padre uma benção especial.
Os alunos do mencionado Liceu, auxiliados por distintos e beneméritos professores
d’esta Capital, executarão, a grande orquestra, a grandiosa Missa de Sta. Cecília, a quatro e
seis vozes, do Maestro Salesiano D. João Cagliero.
Antes de findar-se a Ceremônia, far-se-á a coleta para continuação da obra do
Santuário, segundo os desejos ardentes do venerando e amadíssimo nosso bispo, manifestados
aos seus queridos Diocesanos, na sua breve mas eloquentíssima carta pastoral do dia 4 de
março do corrente ano, com estas palavras:
«Pedimos, pois, instantemente, por amor de Deus, e pelas entranhas de misericórdia de Nosso Senhor
Jesus-Christo, aos nossos Irmãos Sacerdotes e a todos os nossos queridos Diocesanos desta Capital e
dos diversos pontos da Diocese, que nos auxiliem (a Nós e ao Superior da Casa), quer individualmente,
quer formando Comissões, a concluirmos, ou, quando menos, adiantarmos as obras desse Templo, á
cuja sombra se abrigam tantas crianças inocentes, que serão um dia, além de humildes Filhos da Igreja,
Cidadãos úteis a si, ás suas famílias, e á sociedade em geral.
Continuaremos a prestar a esse pio e caridoso Instituto nossa humilde cooperação e auxílios
compatíveis com as nossas fracas forças, podendo assegurar, em nome de Deus, aos que subscreverem,
para semelhante fim, quaisquer donativos – as preces incessantes das crianças em favor de seus
Benfeitores, e a nossa Bênção pastoral, como feliz presságio dos dons e graças celestiais».

Oxalá encontrem as palavras do representante de Deus um eco em todos os corações
dos fieis d’esta generosa e riquíssima diocese, pois não se tardará em ver realizados os seus
votos. Poder se-ia assim quadruplicar o numero já existente dos 230 alunos internos e dos 350
externos.
Convidando a Va Ra para que se digne tomar parte nesta Solenidade, cumpro o gratíssimo
dever de agradecer a Va Ra a protecção, que até hoje dispensou, e com certeza continuará a
dispensar a esta obra eminentemente humanitária e de palpitante necessidade, quer
pessoalmente, quer fazendo-a conhecida de seus amigos.
Digne-se Va Ra aceitar os sinceros protestos de subida estima e da mais profunda
gratidão, com que sou
De Va Ra Obrigo Creado e Venerador
Pe Lourenço M. Giordani
273

P. Dr. Francisco de Paula Rodrigues: Conhecido também por P. Chico (1840-1915). Vigário Geral, foi o
primeiro aluno do Seminário de S. Paulo.
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N.B. – As esmolas podem ser feitas em dinheiro, como também em materiais para construção,
em qualquer gênero alimentício, e em vestuário para meninos. Pede-se o favor de declarar o
nome da pessoa oferente.
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timbre do Lyceo de Artes e Officios do S. Coração de S. Paulo. Inédito

P. Giordano viaja para a Europa - está satisfeito - objetivos que tem em mente - estudo de inglês - leva consigo
um dos primeiros alunos do Liceu

V G!
[S. Paulo] 15 Agosto 91
Molto Reverendo ed Amatissimo Padre,
Con questa riceverà una lettera del Sr Ispettore che Le annunzia il mio viaggio in
Europa. Si, R.do Padre, il Signore per mezzo de’ miei Superiori, vuol concedermi questa
grazia. Quanto mi credo felice di poter rivedere alcuni almeno de’ miei Superiori,
riconfortarmi in loro compagnia con un poco di / riposo, aprirmi con essi e ricevere parole di
conforto ed animazione!
Dopo il fine di provvedere al bene della mia anima, ne ho pure altri di estrema
necessità pel bene di queste case del Brasile, special.te del povero Lyceo. È di urgente bisogno
un personale di dieci o dodici Salesiani di un numero maggiore di Suore per diverse case da
aprirsi per ragazze. Mi sarà di somma utilità il vedere i progressi delle nostre case, servirmi
dell’esperienza dei Conf.lli per le officine, per le scuole ecc. Abbiamo in vista montare una
libbreria (non essendovi in S. Paulo / neppur una cattolica).
Per profittare di questo viaggio per un mio piccolo progresso nella lingua inglese (che
fui obbligato a studiare per le confesioni di buone anime che non trovano nessun sacerdote
che capisca l’inglese) scelgo un bastimento inglese che vadi a Londra274. Oh potessi fermarmi
colà qualche giorno almeno! Di là andrò a Lille 275 e Parigi (ove giudico conveniente mi
dirigano le lettere). Starò a’ suoi ordini. In Torino276 sarebbe imprudenza andare, ma mi pare
non vi sarebbe nessun inconveniente (tal è pure il parere del Sr Ispettore) recarmi in altri punti
d’Italia con passaporto / francese277: Roma sarebbe l’oggetto de’ miei desiderii.

274

Os primeiros salesianos chegaram a Londres aos 15 de novembro de 1887, quando fundaram Battersea.
Depois vieram as obras de Burwash e Farnborough.
275
Cidade ao Norte da França. Sua obra teve início em 29 de janeiro de 1884. Chamava-se Orfanotrofio S
Gabriel. Há muito que fechou.
276 Certamente seria preso por causa do serviço militar não prestado.
277 P. Giordano viveu diversos anos na França: Nice, Navarre e Toulon.
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La vedrò certo in qualche parte. Le parlerò di mille cose: riceverò da Lei i consigli, le
consolazioni, gl’incoraggiamenti, e anticipatamente La ringrazio dell’immenso bene che farà
a questo suo figlio che tanto L’ama e La stima.
Condurrò con me un ragazzo Michele Suarez d’Alvim278, un Brasiliano puro sangue di
molta pietà e sempre buona condotta, entrato nel Lyceo poco dopo la sua fondazione. Lo
conduco per premiarlo ed eccitare gli altri al buon esempio. È mezzo neretto e così è più atto
a muovere i cuori 279 . Quante cose vorrei scriverLe, ma fra non molto avrò la fortuna di
vederla, parlarLe a viva voce.
Benedica anticip.te questo suo figlio che Le bacia riverente la mano
In J. Affmo ed Ubbmo figlio
D. R. Giordani

[38]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
[S. Paulo, 15 de agosto de 1891]
Muito Reverendo e Amadíssimo Padre
Receberá com esta uma carta do sr. Inspetor que lhe anuncia minha viagem à Europa.
Sim, Reverendo Padre, o Senhor por meio de meus Superiores, quer conceder-me esta graça.
Quanto me sinto feliz em poder rever ao menos alguns de meus Superiores, reconfortando-me
em sua companhia com um pouco de repouso, abrir-me com eles e receber palavras de
conforto e animação!
Meu primeiro objetivo é prover o bem de minha alma, depois tenho no entanto outros
de extrema necessidade para o bem destas casas do Brasil, especialmente do pobre Liceu.
Estamos precisando urgentemente de 10 a 12 Salesianos, de um maior número de Irmãs para
várias casas que deverão ser abertas para moças. Ser-me-á de grande utilidade ver o progresso
de nossas casas, servir-me da experiência dos irmãos para as oficinas, para as aulas etc.
Temos em vista montar uma livraria (em S. Paulo não existe nenhuma livraria católica).
Para aproveitar desta viagem para um pequeno progresso em inglês (que fui obrigado
a estudar para as confissões de boas almas que não encontram nenhum sacerdote que
Miguel Suarez d’Alvim: Conta-se que em Valdocco, - durante a viagem com o P. L. Giordano em 1891, - um
aluno inesperadamente teria se encontrado com o Alvim, caminhando solitário pelos porticos, na escuridão da
noite torinesa. Ao se deparar com aquela figura, o pobre italiano correu amedrontado, o coração saindo pela
boca. Jamais tinha visto tamanha negritude. O então Inspetor salesiano na França, P. Paulo Álbera encontra o
jovem apavorado e lhe pergunta em francês, uma das línguas então faladas no Reino do Piemonte: «Qu’est ce
que vous avez vu?». [Que foi que você viu?]. «Mon père, mon père, je vue le diable», [Meu padre, meu padre eu
vi o diabo], respondeu o atemorizado aluno
279
Ainda hoje encontramos estratagemas semelhantes como escrever livros sobre a pobreza e miséria dos povos
do Sul do mundo, tentando atrair a benevolência das pessoas dos lugares de origem dos missionários. Em agosto
de 2002, encontrava-me em Brescia (Itália), quando uma família me falava sobre uma certa pregação feita por
um missionário que trabalhava na América do Sul. A família conhecia a região exageradamente pintada, em
termos de pobreza e miséria com a finalidade de atingir o coração de seus coetâneos e receber deles ajudas...No
início do terceiro milênio certa imprensa escrita, falada ou televisada, em geral quando fala dos países do Sul do
mundo é para mostrar seus pontos negativos.
278
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compreenda inglês) escolho um transatlântico inglês que vai a Londres. Gostaria de ficar por
lá ao menos alguns dias! De lá irei a Lile e a Paris (para onde devem endereçar-me as cartas).
Estarei às suas ordens. Seria imprudência ir a Turim, mas me parece não haveria nenhum
inconveniente (é também o parecer do senhor Inspetor) visitar outros pontos da Itália com
passaporte francês: Roma seria o objeto de meus desejos.
Certamente vê-lo-ei em qualquer parte. Falar-lhe-ei de mil assuntos, receberei seus
conselhos, confortos, encorajamento. Antecipadamente lhe agradeço pelo grande bem que
fará a este seu filho que tanto o ama estima.
Levarei comigo um rapaz[,] Miguel Suarez d’Alvim, um brasileiro puro sangue de
muita piedade e sempre boa conduta. Entrou no Liceu pouco depois da fundação. Levo-o para
premiá-lo e excitar os demais ao bom exemplo. É um pouco negro e assim é mais apto a
mover os corações. Quantas coisas gostaria de escrever-lhe, mas breve terei a sorte de vê-lo,
falarmos à viva voz.
Abençôe antecipadamente este seu filho que lhe beija reverente a mão.
Em J. Cristo
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo Filho
P. R. Giordani

1892
39
Carlo Alberto [de]Menezes
ACSR
Aut. português – cartão de visita, 100 x 59 mm, papel branco cartonado – As palavras em itálico encontram-se
no original em caracteres tipográficos. Inédito

Importância enviada pelo P. Lasagna

*BRAZIL – S. Paulo 15/VI/[18]92
V J!
Illmo Sr. Dr. Carlos Alberto [de] Menezes
O P. Lourenço M. Giordani
Director do Lyceu de Artes Officios do Sagrado Coração

Apresenta a V. Sa. seus obséquios. Nesta encontrará
/ um valhe postal de 1:000$000 que lhe envia o Rdo P. Lasagna.
Com profundo respeito
De V. Sra. Servo e [Venerador]
P. L. Giordani
Vale postal] valhe postal G

140

40
Circular
AISP
Aut. português, 1f., 195 x 138 mm, impressão tipográfica. Traz o timbre do Liceu e no final da folha o escudo da
Congregação salesiana. Inédito

Pede ajuda às famílias paulistanas para a construção de nova parte do Liceu e conclusão dos trabalhos da Igreja

São Paulo, 15 de novembro de 1892
Ex.mo Illo Senhor,
Tomo a liberdade de recorrer á generosidade de V.a Ex a em benefício do Lyceu de
Artes e Ofícios do S. Coração, que tem por fim principal educar no ensino profissionalartistico a mocidade desprotegida da fortuna e os orfphams desta Capital e de todo o Estado
de S. Paulo. A parte concluída do edifício está literalmente ocupada pelos 312 alunos internos
e 200 externos; e, com profundo pesar da nossa alma, nos vemos na dura necessidade de
recusar ou retardar a acceitação de um sem numero de orphams que nos são calorosa e
justamente recomendados. Para abrigar uma centena mais dos que esperam o logar no
proximo anno lectivo, é de urgente necessidade concluir alguns trabalhos da Egreja (pois
actualmente serve de capella interna a sala maior do estudo) e levantar uma nova parte do
edificio. Contamos com o apoio certo de V.a Ex.a e das outras pessoas, que, a seu exemplo,
tomam vivo interesse por esta Obra humanitária e de verdadeiro progresso para este
importantíssimo Paiz. Os tempos críticos que correm hão de ser um estimulo para a caridade
se expandir mais generosamente no seio da miséria, particularmente quando esta não é tanto
material quanto intelectual e moral, e ataca uma parte tão interessante como é a mocidade.
O sacrifício de um pequeno óbulo, dado para este fim, reverter-se-á, mesmo na vida
presente, em favor de quem o pratica e de toda a sociedade.
Certo de que este humilde pedido será atendido por V.a Ex.a, apresento-lhe
penhoradíssimo os meus antecipados agradecimentos, assegurando a V.a Ex.a que os
salesianos e os alunos deste Lyceu não deixarão um só dia de elevar ao Céu fervorosas preces
pela felicidade temporal e eterna dos seus Benfeitores, e guardarão sempre para com V.a Ex.a
profunda estima e eterna gratidão.
Com os sinceros protestos de subido respeito e inteira dedicação declaro-me
De V.a Ex.a
Attento criado e venerador
P. Lourenço Giordani
Orphams] Orfphams G

1894280
41
280

Não foram encontrados documentos do ano de 1893.
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Carlos Alberto [de Menezes]
ACSR P 001 - 42
ASC F 091
Aut. francês. Cópia, 4ff., 200 x 133 mm, brancas quadriculadas, 1ff., em cima à esquerda traz o carimbo do
“Orphelinat Sain-Jean Berchmans, Oevre de don Bosco, Rue des Wallon, Liège”, 4fv., escreve seu endereço de
Londres, os originais se encontram no Arquivo do Sagrado Coração do Recife. Fotocópia e transcrição de Luiz
de Oliveira. Inédito

P. Giordano escreve em nome do P. Miguel Rua, comunicando a permissão para a abertura da casa do Recife –
ele mesmo será o diretor – pede informações sobre o local – é intenção do Superior que os SDB cheguem ao
Recife até ao fim do ano – informações sobre o clima tropical

V J!
Orphelinat
Saint Jean Berchmans
Œuvres de don Bosco
Rue des Wallon
Liège, le 18 Juillet 1894
Mr. Le Dr. Charles Albert de Menezes281
Directeur de la C. Ferrocarril
Pernambuco282
J’ai l’honneur de vous écrire de la part du Re. e P. Supérieur Général Don Michel Rua
pour vous donner une bonne nouvelle.
L’ouverture de la maison de Pernambuco c’est une affaire décidée.
Le R. P. Supérieur Général désire satisfaire une bonne fois / vos désirs et les désirs de tous les
Bienfaiteurs de l’œuvre Salésienne d’ici, en faisant la première expédition des Salésiens, et en
honorant du titre de directeur de cette nouvelle maison votre serviteur. Je vous prie de sa part
de vouloir bien me donner des renseignements que vous jugez plus à propos sur la maison, en
envoyant même, si c’était possible, le plan sur les ressources actuelle et future en espérance,
sur le nombre d’enfants / qu’on pourrait admettre, etc. C’est l’intention du R. Père Supérieur
que nous arrivions ici avant la fin de l’année. Cependant si en venant de la saison d’hiver en
Europe au cœur de l’été dan le climat tropical de Pernambuco il y avait à craindre pour la
santé des premiers Salésiens, si vous le jugez bien, on pourrait retarder jusqu’au mois de
Février le départ, pour ne pas créer une mauvaise opinion du climat d’ici, avec un mauvais
commencement.
Daignez agréer, Mr. le Docteur, mes remerciements pour tout ce que vous avez fait et
p[our] tout ce que ferez en faveur de l’œuvre salésienne qui est votre œuvre. Présentez, s’il

281

Carlos Alberto de Menezes: Cooperador salesiano do Recife, industrial fundador da Cia. Industrial de
Pernambuco com fábrica em Camaragibe. Dono da empresa de bondes da cidade do Recife. Presidente da
Conferência de S. Vicente de Paulo. Pelo muito que fez pelos salesianos em Pernambuco merece um
monumento.
282
Significava também a cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco.
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vous plait, les hommages du R. P. Supérieur et mes respects à tous le Bienfaiteurs de la future
maison de Pernambuco. Veuillez me croire a jamais dan le cœur de Jésus
V. très dévoué Serviteur
«P. Laurent Giordani
Vous voici mon adresse:
Ashel Street of Battersea West
London S. W»

[41]
Ao Carlos Alberto [de Menezes]
V J!
Orfanato
S. João Berckmans
Obras de D. Bosco
Rua des Wallon, Liège
Liège, 18 de julho de 1894
Sr. Carlos Alberto de Menezes
Diretor da Cia. Ferrocarril
Pernambuco
Tenho a honra de vos escrever da parte do Rev. P. Superior Geral, P. Miguel Rua, para
vos dar uma boa notícia.
A abertura da casa de Pernambuco é um assunto decidido.
O Reverendíssimo P. Superior Geral deseja satisfazer de uma vez por todas vossos
desejos e os de todos os benfeitores da obra salesiana daí, organizando a primeira expedição
de salesianos e honrando com o título de Diretor desta nova casa o vosso servidor. Eu
solicitaria de sua parte que tivesse a bondade de me adiantar as informações que julgar mais a
propósito sobre a nova casa, enviando mesmo, se for possível, o plano dos recursos atuais e
em esperança futura, o número de alunos que se poderá admitir, etc. A intenção do reverendo
Padre Superior é que cheguemos aí, antes do final do ano. No entanto em se chegando da
estação de inverno da Europa, em pleno verão no clima tropical de Pernambuco, tivéssemos
que temer pela saúde dos primeiros Salesianos, se o senhor julgar por bem, poderíamos
protelas a partida até o mês de fevereiro. Isso para não se criar uma opinião negativa sobre o
clima daí, tendo-se um mal começo.
Digne-se aceitar, Senhor Doutor, meus agradecimentos por tudo que tem feito e fará
em favor da obra salesiana, que é também vossa obra. Apresente, por favor, as homenagens
do R. P. Superior e meus respeitos a todos os benfeitores da futura casa de Pernambuco.
Creia-me sempre no Coração de Jesus
Vosso devotadíssimo Servidor
P. Lourenço Giordani
«Eis meu endereço:
Ashel Street of Battersea West
Londres S. W»
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42
Carlos Alberto [de Menezes]
ASCR
ASC F 091
Aut. francês. 2ff., 133 x 100 mm quadriculadas, 1ff., traz o carimbo do “Orphelint Saint-Jean
Berchmans Rue de Wallon, Liège” cópia e transcrição realizadas por Luiz de Oliveira, original no C. S. do
Recife. Inédito

P. Giordano deseja escrever ao bispo de Olinda e Recife, não sabe o endereço – pede a C. Alberto que o saúde
em seu nome e no do Superior

Je vais faire un supplément à ma lettre. Je devrais écrire une lettre à Monseigneur
l’Evêque283 de ce diocèse, mais comme je ne sais pas où il se trouve maintenant ayant su qu’il
était / en voyage je vous prie de me donner son adresse, et en le voyant, de lui présenter mes
respectueux hommages avec ceux du Rd. P. Superieur Général284. Probablement je resterai ici
quelques jours encore et puis j’irai passer quelque temps / dans notre maison de Londres285.
C’est pourquoi je viens de vous donner l’adresse de mon séjour dans cette ville pour votre
honoré réponse
Toujours v. servr
P. L. Giordani

[42]
Carlos Alberto [de Menezes]
Farei um acréscimo à minha carta. Deveria escrever ao bispo desta diocese, mas como
não sei onde ele se encontra agora, pois pode estar viajando, peço-lhe de me conseguir seu
endereço. Vendo-o, apresente-lhe minhas respeitosas homenagens com as do Rev. P. Superior
Geral. Provavelmente ficarei ainda alguns dias por aqui e depois irei passar alguns tempo em
nossa casa de Londres. Eis o motivo pelo qual dou-vos o endereço de minha estadia nesta
cidade, para sua digna resposta
Vosso sempre servo
P. L. Giordani

43
Carlos Alberto [de Menezes]
ACSR P 001 - 49.
L’Evêque: Dom Manoel dos Santos Pereira. Tomara posse aos 12 de setembro de 1893, substituindo Dom
João Esberard, transferido para o Rio de Janeiro
284
P. Miguel Rua
285 Na casa de Battersea, fundada em 1887.
283
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ASC F091, cópia.
Aut. francês. 5ff., 158 x 122 mm brancas quadriculadas e amareladas. Traz o timbre do Orphelinat St. Louis de
Gonzaga Courcelles-Presles (Seine & Oise). Original no Arquivo do Colégio Salesiano do Recife. Fotocópia e
transcrição L. de Oliveira. Inédito

Informações recebidas – em Turim P. Giordano encontrar-se-á com os Superiores que tratarão do pessoal para
Pernambuco, Braga e Chile – agradece as informações prestadas por Menezes – o trabalho começará com
Oratório festivo e possivelmente com um pequeno internato para alunos e aprendizes ou mesmo algum aluno
externo

V J!
Courceles-Presles, le 19-9-1894
(Seine & Oise) près de Paris
Très Estimé et Bien cher Monsieur
J’ai reçu vos deux lettres avec le plan 286de notre très cher futur collège287. J’aurais dû
vous en écrire un mot pour vous remercier de suite, tout en vous en accusant recepisse; mais
l’esperance de savoir quelque chose de plus pour vous écrire une longue lettre m’a fait
attendre jusqu'à présent.
/Je vous prie donc de m’excuser pour mon silence, comme aussi pour cette lettre bien
courte qui ne fera que vous apporter mes espérances.
Je me suis debarasssé de mes affaires à Italie, Londres et à Paris et me voici en voyage
pour l’Italie. Je trouverai à Turin tous les Superieurs du chapitre réunis pour décider quel sera
le personnel pour les trois prochaines expéditions de Pernambuco, de Braga (Portugal) et pour
une nouvelle maison du Chili. On fixera le temps du depart.
J’espère donc de partir dans la l.ère ou 2.ème semaine de Novembre. / Le personnel
pour cette année sera bien limité, soit parce que les commencements des maisons en général
sont humbles, et soit ainsi parce que d’après des renseignement reçus de même R. P.
Superieur D. Rua, le personnel dont on dispose n’est pas nombreux.
Je vous remercie de tous les conseils que vous avez eu la bonté de me donner et que
j’exposerai encore à vive voix, aux Superieux, pour les engager à venir à notre aide.
Je vous remercie infiniment de l’offrande bien précieuse que vous me faites / de votre
très estimée amitié (non filiale mais fraternelle). Nous, les pauvres Salésiens viendrons avec
la meilleure volonté de travailler au bien de la jeunesse. Excepté un seul288, les autres ne
connaissent pas un mot de portugais e notre premier soin sera de l’étudier. Nous
commencerons ensuite le patronage du dimanche (ou l’oratoire des fêtes) et nous verrons s’il
sera plus convenable prendre ensuite quelques étudiants internes, ou quelques enfants
officiers internes, ou bien quelques étudiant externes. Ceci dépendra des circonstances.
La maison d’après vos renseignements et d’après la photographie, semble bien placée /
et fait une excellente impression à tout le monde (enfants et confrères). Bien de confrères
désirerait me suivre et même des enfants de Londres, de Liège et de Lille et Paris. Si je

286

Sobre o assunto, vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos e a educação..., Cap. III, LAS ROMA,
2000, pp 88 – 103.
287
Referência ao Colégio do Sagrado Coração do Recife, que será aberto proximamente.
288
P. Giordano era único que falava português. Tinha sido diretor no do Liceu de S. Paulo.
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n’obtient pas ici des confrères, j’obtiens des prières que son bien nécessaires aussi pour avoir
d’abondantes bénédictions du ciel.
L’œuvre de Pernambuco commence dans l’humilité et dans l’oubli du monde (même
en comptant des nombreux bienfaiteurs) grandira bientôt et deviendra gigantesque. Je garde
les plus belles espérances / en l’avenir de cette maison.
Le vénérable Cottolengo 289 disait que les œuvres du monde ressemblent aux
Pyramides avec des grandes bases et en finissant en pointe et au contraire que les oeuvres du
bon Dieu ressemblent à des Pyramides renversées avec des pointes à la base et en
s’élargissant toujours. Que le S. Cœur de Jésus e N. Dame Auxiliatrice fassent de notre chère
maison une pyramide renversée.
Bien estimé Monsieur, recevez l’expression de ma sincère gratitude et de mon entier
dévouement
En Jésus, V. ami et Serviteur
P. Laurent Giordani
Futur] future G

Londres] Italie Londres G

[43]
Ao Carlos Alberto [de Menezes]
Courcelles-Presles (Seine & Oise) 19 de setembro de 1894,
vizinhança de Paris
Estimadíssimo e caríssimo Senhor
Recebi suas duas cartas com o plano de nosso queridíssimo futuro Colégio. Deveria de
imediato ter-lhe escrito uma palavra para lhe agradecer e avisar-lhe do recebimento. No
entanto a esperança de saber algo mais para lhe escrever uma longa carta, fez-me esperar até
agora.
Queira então desculpar-me pelo meu silêncio, bem como por esta carta bem curta que
lhe levará minhas esperanças.
Liberei-me de meus compromissos na Itália, Londres e Paris e me encontro em viagem
pela a Itália. Encontrarei em Turim todos os Superiores do Capítulo reunidos para decidir qual
será o pessoal para as três próximas expedições para Pernambuco, Braga (Portugal) e para
uma nova casa do Chile. Será marcada a data da partida.
Espero então viajar na primeira ou segunda semana de novembro. O pessoal deste ano é
bem pouco, seja porque os inícios das casas em geral são bem humildes, seja também porque
depois das informações do mesmo Superior, P. Rua, o pessoal então `a disposição não é
numeroso.
Mais uma vez agradeço todos os conselhos que teve a bondade de me dar e que exporei
ainda à viva voz aos Superiores, para que possam servir para nossa ajuda.
Agradeço infinitamente a oferta preciosa que me faz de sua estimada amizade (não filial
mais fraternal). Nós, pobres Salesianos iremos com a maior boa vontade de trabalhar pelo
bem da juventude. Exceptuado um, os demais não conhecem uma palavra de português e
289

São José Benedito Cottolengo (1786-1842), chamado o S. Vicente de Paulo do século XIX. Em Turim,
fundou em 1832, a Pequena Casa da Divina Providência, onde ainda hoje atende milhares de doentes e pobres.
Foi canonizado por Pio XII em 19 de março de 1934.
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nossa primeira preocupação será estudar [a língua]. Começaremos logo o oratório dominical
(ou Oratório festivo) e veremos se é conveniente começar em seguida com algum estudante
interno, ou alguns aprendizes internos, ou mesmo alguns estudantes externos. Dependerá das
circunstâncias.
A casa, de acordo com suas informações e a fotografia, parece bem localizada e fez boa
impressão a todo o mundo (jovens e irmãos). Vários destes, bem como jovens, desejariam
seguir-me de Londres, de Liège, de Lille e de Paris. Se eu aqui não conseguir pessoal, tenho
orações que são bem necessárias para se ter abundantes bênçãos do Céu.
A obra de Pernambuco começa na humildade e no esquecimento do mundo (mesmo
tendo numerosos benfeitores). [Mas] crescerá logo e tornar-se-á gigantesca. Vejo as mais
belas esperanças no futuro desta casa.
O Venerável Cotolengo dizia que as obras do mundo se assemelham a pirâmides com
grandes bases terminando em um ponto. Mas, ao contrário, as obras do bom Deus se
assemelham a pirâmides de modo reverso, isto é: com pontos nas bases e se alargando
sempre. Que o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Auxiliadora façam de nossa
querida casa uma Pirâmide reversa.
Estimado senhor, receba a expressão da mais sincera gratidão e de meu inteiro dispor
Em Jesus, V. amigo e servidor
P. Lourenço Giordano

44
Carlos Alberto[ de Menezes]
ASCR P 001-48
ASC F 091
Aut. francês. Cópia, 4ff., 165 x 115 mm, brancas, amareladas e pautadas, originais no C. S. Recife. Fotocópia e
transcrição de Luiz de Oliveira. Inédito

Pessoal do Recife já escolhido e marcado o dia da partida – deverão chegar em Pernambuco no dia 09 ou 10 de
dezembro

V J!
Turin 3 Novembre 1894

Bien cher et estimé Mr. Albert de Menezes
Le personnel a été définitivement fixé, comme aussi le jour de notre départ d’Europa
Par commencer la maison de Pernambuco, nous seront cinq Salésiens (deux prêtres,
deux abbés et un confrère séculier). / C’est un nombre bien limité, mais c’est assez pour jeter
les fondations (que nous désirons bien solides).
Ce sera le 23 de ce mois-ci que nous partirons de la Palisse290 sur "La Galizia" de la
compagnie transatlantique "Pacific navigation" anglaise.
290

La Palisse: Jacques de Chabanne La Palisse, famoso oficial francês (1470-1525), comandante do Exército de
seu país na Itália, onde morreu em combate no Nordeste da península. Existe uma expressão: “Vérité de La
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Malgré notre bon désir de partir aussitôt nous avons dû choisir ce jour pour deux /
raisons: 1er. Pour contenter les parents de notre confrère prêtre291 de célébrer quelques messes
chez lui, recevant la prêtrise seulement dimanche. 2ment. pour voyager avec 25 confrères
destinés pour la Patagonie, le Chili et le Pérou.
Nous arriverons le 9 ou le 10 Décembre, selon nos concerts. A présent je viens vous
prier de vouloir bien / nous faire préparer pour cinq quelque lits, chaises et ce que jugez plus à
propos pour notre première installation.
S’il sera possible à nos confrères de descendre à terre pour visiter la ville, est-ce qu’il
ne serait pas difficile de leur faire préparer une réfection et une hospitalité de quelques
heures?!
Un attendant l’heureux moment de vous connaître personnellement, de vous
remercier, daignez agréer mes salutations expressives
Tout à vous très affm. ami et serviteur
P. Laurent Giordani

[44]
V G!
Turim, 3 de novembro de 1894

Ao Carlos Alberto [de Menezes]
Caríssimo e estimado amigo senhor Alberto de Menezes.
O pessoal foi definitivamente escolhido, bem como o dia que partiremos da Europa.
Seremos cinco Salesianos para começar a casa de Pernambuco (dois padres, dois clérigos e
um irmão secular). É um número bem limitado, más é suficiente para lançar os fundamentos
(que nós desejamos bem sólidos).
Partiremos no dia 23 deste mês do porto de Palisse no «Galícia» da Companhia
transatlântica inglesa «Pacific navigation».
Malgrado nossa boa vontade de zarpar logo, tivemos que escolher este dia por dois
motivos: primeiro para contentar os familiares de nosso irmão padre de celebrar algumas
missas na casa dele, uma vez que receberá o sacerdócio somente domingo; segundo, para
viajar com 25 irmãos destinados para a Patagônia, Chile e Peru.
Chegaremos no dia 09 ou 10 de dezembro, segundo nossos planos. Peço-lhe o favor de
nos preparar alojamento para os cinco, leitos e cadeiras e o que julgar mais necessário para
nossa primeira instalação.
Caso seja possível aos nossos irmãos descerem à terra para visitar a cidade, seria difícil
preparar uma refeição e hospitalidade de algumas horas?
Esperando o momento de lhe conhecer pessoalmente, de lhe agradecer, digne-se aceitar
minhas saudações expressivas.
Ao seu dispor
Palisse”, que significa “Vérité evidente”, uma verdade meridiana. La Palisse é hoje um porto francês em La
Rochelle. Na Enciclopédia espanhola – Enciclópedia Universal Ilustrada – da Espasa Calpe, vol 51, p. 1140, há
um mapa de La Rochelle com a indicação da zona portuária chamada La Pallice.
291
Padre Clélio Sironi, ordenado em Turim aos 04 de novembro de 1894.
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Afeiçoadíssimo amigo e servidor
P. Lourenço Giordani

45
Carlos Alberto [de Menezes]
ASCR P 001-45
ASC F 091
Aut. francês. 2ff., 180 x 115 mm, brancas lisas, amareladas, sem assinatura. O original se encontra no C. S. do
Recife, fotocópia e transcrição de Luiz de Oliveira, 1f., carimbo do “Ospizio di S. Vincenzo di Paoli (D. Bosco).
S. Pier D’Arena”. Inédito

Pessoal escolhido – viagem para o dia 25/11 – ordenação sacerdotal de um dos missionários e partida dos
missionários para a Patagônia, Chile e Peru

V J!
Turim, 3 nov. 1894
Bien cher et estimé Monsieur Albert de Menezes
J’ai quitté avant hier Turin après avoir passé quelques jours avec notre vénéré D. Rua
et avec nos Supérieurs [du] Chapitre. Le personnel est fixé pour notre chère maison de
Pernambuco. Nous serons292 deux prêtres, deux abbés et un confrère séculier (cinq tout juste
pour commencer dan l’humilité en mettant des solides fondements). C’est bien peu / mais
c’est assez pour la première année.
On a jugé é bon de retarder notre départ jusqu’au 25 de ce mois-ci pour deux motifs;
avant tout parce que le bon père, mon compagnon, vient de recevoir la Prêtrise et ses parentes
ont réclamé sa présence chez eux pour assister a ses premières messes; ensuite parce que le 25
partiront avec nous, dans le même paquebot "Galizia" de la compagnie anglaise du Pacifique,
ceux qui doivent aller au Chili, en Patagonie et au Peru (environ 25 entre abbés, prêtres et
séculiers). Nous arriverons a Pernambuco le 9 ou / le 10 de Décembre d’après nos calculs.
Pourriez-vous être assez bon pour nous faire préparer un lit pour nous cinq, quelques
assiettes, un table, quelques chaises, ce que vous jugez plus à propos pour notre première
installation? En cas que nos confrères puissante et veuillent descendre à terre serait-ce facile
débarquer et visiter la ville et de leur donner une hospitalité passagère de quelque heure
pendant le jour et une réfection. Ce serait bien pour notre œuvre de gagner la sympathie et
quelques prières des confrères
P. L. Giordano

[45]

292

Às 21h.00 do dia 09 de dezembro de 1894, desembarcaram no Lamarão (porto do Recife) os padres:
Lourenço Giordano, o neo-sacerdote Clélio Sironi, os clérigos Luiz Della Valle (posteriormente, em 1900,
primeiro diretor da Bahia), José Blangetti, o aspirante Leão Battistini e o Irmão coadjutor Carlos Roasetti.
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Ao Carlos Alberto [de Menezes]
V J!
Turim, 3 de novembro de 1894
Caríssimo e estimado Sr. Alberto de Menezes
Deixei Turim antes de ontem, depois de passar alguns dias com nosso venerado P.
Rua e com nossos Superiores do Capítulo. O pessoal para nossa querida casa do Recife está
escolhido. Seremos dois padres, dois clérigos e um irmão secular (cinco ao todo, justo para
começar com humildade, colocando sólidos fundamentos). É bem pouco, mas o bastante para
o primeiro ano.
Julgamos por bem retardar nossa partida para o dia 25 deste mês. Dois motivos: antes
de tudo porque o bom padre, nosso companheiro, acaba de receber o Sacerdócio e seus pais
reclamam sua presença na casa deles para assistir suas primeiras Missas; em seguida porque,
no dia 25 partirão conosco, no mesmo paquete «Galícia» da Companhia inglesa do Pacífico,
aqueles que devem ir ao Chile, à Patagônia e ao Peru. (cerca de 25 entre clérigos, padres e
seculares). Chegaremos a Pernambuco no dia 09 ou 10 de dezembro, segundo nossos
cálculos.
Poderia ser bastante gentil em nos preparar alojamento para nós cinco, alguns pratos,
uma mesa, cadeiras, o que julgar mais necessário para nossa primeira instalação? Caso nossos
irmãos possam e queiram descer à terra, seria fácil desembarcar e visitar a cidade e de lhes dar
hospitalidade passageira por alguma hora, durante o dia e uma refeição? Isto seria bom para
nossa obra, para ganhar a simpatia e as orações dos irmãos
P. L. Giordano

46
Carlos Alberto [de Menezes]
ASCR P 001-50
ASC F 091
Aut. francês. 2ff., 223 x 130 mm, brancas quadriculadas, na 2fv., há uma N.B; na fl1., encontra-se o carimbo
dell’Oratoire Salésien S. Pierre S. Paul, 28 Rue Boyer. Paris (Menilmontant) Oevre du D. Bosco. Orig. no Arq.
do C. S. do Recife. Cópia e transcrição de Luiz de Oliveira. Inédito

Embarcarão de La Pallice no Galicia – serão cinco e não seis os que iniciarão a obra em Pernambuco – Giordano
deseja muito conhecer ao Dr. Menezes – os demais missionários desejam conhecer a casa do Recife

V J!
Paris, le 23 Nov. 1894
Mr. Albert de Menezes
Compagnie Industrielle
Recife
Bien estimé et cher Monsieur Albert De Menezes
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Après demain nous nous embarquerons définitivement à la Pallice (La Rochelle) sur la
Paquebot "Galicia" de la Compagnie "Pacific Steam Navigation " et nous arriverons le 9
Décembre à notre cher Pernambuco. Au lieu d’être cinq nous serons / six, ayant pu obtenir un
abbé de plus. Plût au bon Dieu que nous aIons un bon voyage et que nous arrivions en bonne
santé. Il nous tarde d’arriver et de connaître personellement ce bon ami des Salésiens Mr.
Albert De Menezes dont le Président des Conferences de St. Vincent de Paul me parla
dimanche dernier à Toulon et qu’il me charge de saluer.
Recevez avec ses respects / les hommages aussi des Supérieurs, surtout de D. Rua et
de mes confrères destinés au Brésil et au Chili que voyageront avec nous sur le "Galicia", et
que desirent visiter la ville de Pernambuco, si le temps le permettra. Nous partons avec nous
seulement nos bagages e nos livres.
En attendant impatiemment le jour heureux de vous saluer personellement je me
declare tout à vous et toujours.
Devoué et Serviteur et ami
P. Laurent Giordano
/ N. B. Pardonner moi cette note. C’est pour vous prier à vouloir bien nous aider à
commencer l’œuvre dans le silence et humilté, en evitant même toute publicité jusqu’à que
nous aIons bien consideré ensemble le terrain et le quid faciendum – c’est aussi pour me
recommander encore une fois à vos bonnes prières.

[46]
Ao Carlos Alberto [de Menezes]
V J!
Paris, 23 de novembro de 1894
Sr. Alberto de Menezes
Companhia Industrial
Recife
Muito estimado e caro Senhor Alberto de Menezes
Depois de amanhã embarcaremos definitivamente no porto La Pallice (La Rochelle)
no paquete «Galícia» da Companhia «Pacific Steam Navigation» e chegaremos no dia 09 de
dezembro ao nosso querido Pernambuco. Em lugar de sermos cinco seremos seis,
Conseguimos arranjar um clérigo a mais. Praza a Deus que façamos uma boa viagem e que
cheguemos com saúde. Estamos ansiosos por chegar e conhecer pessoalmente este bom
amigo dos Salesianos Sr. Alberto de Menezes[,] do qual me falou o Presidente das
Conferência de S. Vicente de Paulo, domingo passado em Toulon e que me pede que lhe
cumprimente.
Receba com seus cumprimentos as homenagens também dos Superiores, sobretudo do
P. Rua e dos meus irmãos destinados ao Brasil e ao Chile. Viajarão conosco no «Galícia» e
gostariam de visitar a cidade de Pernambuco, caso o tempo permita. Irão conosco somente
nossas bagagens e nossos livros.
Esperando com impaciência o dia feliz de vos saudar pessoalmente, declaro-me
sempre interamente ao seu dispor
Devoto, servidor e amigo
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P. Lourenço Giordano
/ N. B. Perdôe-me esta nota. É para lhe pedir que de boa mente nos ajude a começar a
obra no silêncio e na humildade, evitando mesmo qualquer publicidade, até que possamos
considerar o conjunto do terreno e o que poderemos fazer. E também para solicitar mais uma
vez suas boas orações.

1895
47
[A don Giulio Barberis]
ASC F 091
Aut. italiano. 2ff., pautadas 180 x 132 mm, tinta preta, 1f traz o Carimbo do Capítulo Superior – acima do
carimbo uma mão desconhecida escreveu com letras vermelhas: Giordano Enrico. Inédito

Manifesta o desejo de receber constantemente conselhos do Superior – todos estão bem de corpo e espírito,
embora sobrecarregados de trabalhos – o Colégio está com 80 jovens – necessidade de salesianos – primeira
pedra do prédio para as oficinas – envia jornais

VG!
Pernambuco 1 Agosto 1895
Molto Rev.do D. Barberis,
Grazie infinite per la sua preziosa letterina. Oh se avessi la fortuna di ricevere sovente
dei suoi paterni consigli ed incoraggiamenti che fanno tanto del bene a me e ai miei compagni
Pernambucani! Grazie a Dio tutti stiamo bene di corpo e di spirito quantunque un pò
soprafatti del lavoro. Abbiamo / una ottantina di giovani che ci danno molte consolazioni col
visibile progresso nello studio, nella condotta e nella pietá. Le domande oltrepassano i 400 tra
ricchi e poveri. Abbiamo proprio bisogno di aiuti di Torino, di buoni chierici ed almeno un
prete con capi d’arte. La parola di D. Rua mi è gia di speranza e di certezza di un buon aiuto.
Mi raccomandai pure al Rv. D. Lazzero pure da Lei, Rdo D. Barberis suo appoggio.
Il 15 di questo mese, / giorno anniversario della nascita di D. Bosco, faremo la festa
dell’Assunta colla benedizione della pa pietra dell’edifizio nuovo per i laboratorii,
intervenendo il Vescovo, il Governatore e le autorità civili e militari. Qui regna proprio
l’entusiasmo pe’ salesiani ed il desiderio di tutti è di vedere funzionare questi laboratori come
già stá funzionando con certo buon esito il collegio di studenti.
Mando al Rdo D. Lazzero per presentare al Rdo D. Rua ed ai Superiori diversi giornali
che parlano di diverse feste popolari ed interessanti / nel nostro “Collegio de artes e officios
do S. Coração”.
La prego di salutare tanto tutti i RR. Superiori del Capitolo (ai quali vorrei scrivere
uno ad uno per raccomandare la povera Casa do Pernambuco)[,] Mr Costamagna, il mio Caro
Direttore D. Lemoyne e Lei mi voglia in corde Jesu sempre avere per
Suo Affmo e Grato figlio ed alunno
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D. Renzo Giordano
Ottantina] ottattina G

[47]
[Ao P. Júlio Barberis]
V J!
Pernambuco, 1 de agosto de 1895
Muito Reverendo Pe Barberis
Infinitas graças pela sua preciosa cartinha. Oh, se tivesse a ventura de receber
frequentemente seus conselhos e encorajamentos paternos que fazem tanto bem a mim e a
meus companheiros pernambucanos! Graças a Deus todos estamos bem de corpo e espírito,
embora um pouco sobrecarregados de trabalho. Temos uns 80 jovens que nos dão muita
alegria com o visível progresso no estudo, comportamento e piedade. Os pedidos vão além de
400, entre ricos e pobres. Temos realmente necessidade de ajuda de Turim. Bons clérigos e ao
menos um padre com chefes de oficina. A palavra de P. Rua já é para mim esperança e
certeza de ajuda. Solicitarei também o apoio do Rev. P. Lazzero, o seu e o do Rev. P.
Barberis.
No dia 15 deste mês, dia aniversário do nascimento de D. Bosco, faremos a festa da
Assunção com a bênção da primeira pedra do novo edifício para as oficinas. Estarão presentes
o Bispo, o governador e autoridades civis e militares. Aqui reina o entusiasmo entre os
Salesianos. O desejo de todos é ver funcionar estas oficinas como já está funcionando com
certo bom êxito o Colégio dos estudantes.
Mando ao Rev. P. Lazzero diversos jornais, para serem apresentados ao Rev. P. Rua e
aos Superiores. Falam de diversas festas populares e interessantes no nosso «Colégio de Artes
e Ofícios do S. Coração».
Peço-lhe dar muitas saudações a todos os Superiores do Capítulo (aos quais gostaria
de escrever individualmente, para recomendar a pobre casa de Pernambuco) a Dom
Costamagna, ao meu caro Diretor P. Lemoyne e o senhor me queira ter sempre in corde Jesu
como
Seu afeiçoadíssimo e grato filho e aluno
P. Renzo Giordano

48
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 1f. 228 x 183 mm papel amarelado, tinta preta. Inédito

Notícias sobre o Colégio do Recife já enviadas ao P. Lazzero – aniversário do nascimento de D. Bosco – envio
de fotografias e jornais sobre a obra pernambucana
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V G!
Pernambuco 1 di Agosto 1895
Molto Rev.mo ed Amatis.o Padre,
Le lettere scritte al R.do Lazzero con frequenti e minuziose notizie di questo colegio
Pernambucano hanno tenuto per Lei, Rev.mo ed Amatis[si]mo Padre, al correnti dei progressi
e delle necessità di questa nascente casa.
Mi permetta per altro che prendendo la buona occasione della festa dell’anniversario
del nostro S.to Fondatore D. Bosco io venga ad augurargliela felicissima e Le offra come
presente che non Le spiacerá / la narrazione in sucinto dei primi sette mesi dell’opera
Salesiana in questo nuovo campo Pernambucano coll’offerta di diverse fotografie interessanti
e con diversi giornali293 che Le mostreranno sempre più come è apprezzata quest’opera.
P. S. Le mando questo brano di lettera (monumento di antichità)! Li riuscirono somamente
gradevoli le notizie sul suo viaggio in Terra S294ta: le feci tradurre per leggerle ai giovani. Fu
pubblicato nei giornali il sommario pure del risultato del Congresso: così pure la lettera del
vescovo di Montevideo Mr Soler295.
Riceva nuovi saluti figliali da presentare ai RR ed stimati Superiori dai Pernambucani
e dal suo
Aff.mo figlio
D R Giordano
Apprezzata] apressata G

[48]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
Pernambuco, 1 de agosto de 1895
Muito Reverendo e amadíssimo Padre
As cartas escritas ao Reverendo Lazzero com freqüentes e minuciosas notícias deste
colégio pernambucano têm colocado também o senhor Reverendíssimo e amadíssimo Padre,
ao corrente dos progressos e necessidades desta nascente casa.
293

No Arquivo Salesiano Central e no Arquivo de fotos encontram-se diversos artigos de jornais e fotografias
sobre a obra do Recife.
294
P. Giordano se refere ao Congresso Salesiano de Bolonha, realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril de 1895,
naquela cidade italiana. Em setembro de 1881, D. Bosco teve um sonho sobre o futuro da Congregação. Falando
sobre aquele sonho o santo entre outras coisas dizia: «Aí por 1895 um grande triunfo». Posteriormente, alguém
sem conhecer o sonho referindo-se àquela assembléia, exclamava entusiasmado: «foi um triunfo, um apoteose da
Congregação Salesiana». D. Rua chegou a afirmar que em Bolonha se escreveu: «uma das mais belas páginas
nos Anais da nossa Sociedade» (Annali, vol. II, pp. 409-444).
295
Dom Mariano Soler (1846-1908), foi Bispo de Montevidéu de 1891 a 1897 e Arcebispo da mesma cidade dos
anos 1897 a 1908. Presidiu o comité para a fundação do Colégio Salesiano Talleres Don Bosco da capital
uruguaia.
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Permita-me por outro lado que aproveitando a boa ocasião da festa do nosso Santo
fundador D. Bosco, eu lhe deseje que seja felicíssima e lhe ofereça como presente que não lhe
desagradará a narração sucinta dos primeiros sete meses da obra salesiana no novo campo de
Pernambuco. A oferta de várias fotografias interessantes e com vários jornais lhe mostrarão
como esta obra é sempre mais querida.
PS Mando estas linhas (monumento de antiguidade)! As notícias sobre sua viagem à Terra
Santa foram sumamente agradáveis: fiz com que fossem traduzidas para lê-las aos jovens.
Também o sumário do resultado do Congresso foi publicado nos jornais, bem como a carta do
bispo de Montevideo, Dom Soler.
Receba dos Pernambucanos novas saudações filiais a serem apresentadas aos reverendos e
estimados Superiores e do seu afeiçoadíssimo filho e aluno
P. Renzo Giordano

49
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 4ff, 228 x 183 mm, tinta preta, papel amarelado, Na 1ff, há uma nota de um secretário: «D. Rua
ringra[zia] – mi rallegro delle benediz., del C di [G] ma va adagio ecc». Inédito

D. Giordano manda cumprimentos – dá boas notícias de si e dos seus – os alunos são 80 dos quais, 15 semiinternos – há 400 pedidos de matrículas – mandou L 4000 para envio de pessoal – solicita clérigos, um padre e
chefes de oficina – pede bênção par si e para toda a casa – deseja uma visita

V G!
Pernambuco 9 Settembre 1895
Molto Revdo ed Amatismo Padre,
È da assai tempo che desiderava scriverLe e mi rimproverava la coscienza di non averlo
fatto: anzi più volte giunsi a cominciare la lettera, ma come aveva intenzione di farLe un resoconto dei sei, poi dei sette mesi di Pernambuco e le cose erano molte ed il tempo era poco,
colla speranza di più quiete tramandava al domani ed il domani giunse oggi. /
E perché questo non sia un principio di lettera, ma un principio, un mezzo ed un fine,
prendo la libertà di sostituire al reso-conto storico diversi brani di giornali che parlano del
nostro caro Collegio fatto segno di entusiastiche dimostrazioni di affetto dei Pernambucani[,]
al reso-conto descrittivo sostituendo diverse fotografie di conflli alunni, luoghi etc., pel resoconto notiziario della salute condotta ecc. dei conflli e giovani valgano le lettere complessive e
particolari loro. A tutto questo faccio un appendice, ed il tutto coi voti i più ardenti per la
felicità mia. R. Padre sarà come un presente pel suo onomastico. /
Oh come anche qui in Pernambuco è amato e venerato il nome di D. Bosco e subito
dopo anche quello di D. Rua, non dico dai conflli soli, ma dai giovani che tanto desiderano
ripetere questi nomi e dai benefattori che desidererebbero tanto conoscerLa personalmente.
Nel giorno 29 corr.te avremo un bel numero di comunioni (essendo generale per quei di casa e
di molti benefattori) offerte al suo Sto Protettore affinché si degni di concederLe ogni più da

155

Lei desiderata benedizione ed aiuti noi suoi figli ad esserLe sempre di consolazione in terra e
di corona di gloria in cielo. /
Ah Revmo ed Amatismo Padre, se Lei potesse venire in questa città e passare con noi
qualche giorno, oh non lo dubito un momento, manderebbe qui, di preferenza che in molti
altri luoghi, un buon numero di scelti Salesiani. Sono i ricchi ed i poveri che ci assediano: tutti
hanno vera fame d’istruzione. Le autorità civili, militari/ ecclesiastiche, il popolo, i ragazzetti
stessi ci vogliono un bene straordinario e ci portano in trionfo. Le domande oltrepassano le
400. Gli 80 ragazzi (dei quali 15 semiconvittori, e 65 interni) fanno / progressi visibili di
giorno in giorno. Non abbiamo ricevuto finora che grandi consolazioni ed è questo che
mantiene in vita, essendo soli cinque Salesiani. Abbiamo, grazie ad una particolare
benedizione del S. Cuore, in fiore la pietà, colla comunione frequente e colla visita a Gesù
Sacramentato ed a Maria SS. A. Abbiamo fatto qualche pesca miracolosa fra i nostri
Benefattori, attirandoli alla frequenza dei SS. Sacrti. Pare perfino che lo spirito Salesiano (di
carità e buone maniere tanto inculcato da D. Bosco) si diffonda poco a poco in qualche / casa
del governo e perfino in quartieri militari. È poi certo che il povero direttore del Collegio
Salesiano ha franca entrata in ogni parte ed è circondato di rispetto, come figlio del gran D.
Bosco. Che non si farebbe se arrivasse qui D. Rua il Figlio Primogenito, l’Immagine viva, la
Bella Copia fedele del grande Educatore di questo secolo!! Possiamo noi accarezzare questa
speranza di vederLa un giorno qui fra noi?! Non ho perduto ogni speranza e raccomando
sovente ai Conflli giovani e Benefattori di pregare per ottenere questa grazia al Brasile,
all’America.
Faccio spedire al Rdo D. Lazzero L. 4,000 per facilitare la spedizione dei conflli296
chierici e se fosse possibile di un Prete e di diversi capi d’arte.
Oh La ringrazio anticipatamente della sua paterna premura in soccorrere questi lontani
suoi figli soli qui (per essere distante cinque o sei giorni dalle casa più vicina, Nikteroy) nella
zona torrida, ove il clima non permette tutta l’attività di altre zone, e dove il lavoro (malgrado
ogni sforzo a declinarlo) è sempre crescente.
Al Chco Battistini 297 novizio ancora ne aggiunsi altri due giovanotti / che fin qui
diedero buona prova di se, nell’esattezza dei doveri e nella pietà. Non mi arrischio a metterli
troppo sotto il lavoro. Presto bisognerebbe pensare ad aprire un collegio nell’interiore, un
poco, ove il clima è più mite e come noviziato.
Padre Veneratismo, mi inginocchio a ricevere la sua benedizione. Questa benedizione mi
fortifichi nella buona volontà di essere tutto di Gesù, di Maria SSa Ausce, di D. Bosco, di D.
Rua. Benedica i conflli tutti, i giovani, i Benefattori[.]
Coi sentimenti di figliale affetto e di eterna gratitudine mi dichiaro in corde Jesu
Affmo ed Ubbmo figlio
D. Renzo Giordano

[49]
[Ao P. Miguel Rua]
V J!
Pernambuco, 09 de setembro de 1895
296

Os novos missionários chegaram em 27/11/1895. Eram: Aníbal Lazzari (clérigo), Constantino Omegna
(clérigo), Carlos Garino (Irmão leigo, carpinteiro), José Furlani (Irmão leigo, encadernador).
297 Leão Battistini (1875 - ?). Saiu em 28/03/1902.
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Muito reverendo e amadíssimo Padre,
Faz já bastante tempo que desejava escrever-lhe e a consciência me acusava de não tê-lo
feito. Por diversas vezes cheguei a começar a carta, mas como pensava em mandar-lhe a
prestação de contas de Pernambuco dos seis meses, depois dos sete meses e as coisas eram
muitas e o tempo pouco, na esperança de mais tranqüilidade, deixava para amanhã e o
amanhã chegou hoje.
E para que este não seja um princípio de carta, mas um princípio, um meio e um fim,
tomo a liberdade de substituir
 o balancete histórico [por] vários recortes de jornais que falam do nosso Colégio,
sinal de entusiásticas demonstrações de afeto dos pernambucanos;
 o balancete descritivo substituindo [por] várias fotografias de irmãos, alunos, lugares
etc;
 quanto ao balancete noticiário sobre a saúde[,] conduta etc. dos irmãos e jovens
valem as próprias cartas gerais e particularmente deles. Faço um apêndice a tudo isto,
com os votos mais ardentes de felicidade de minha parte. R. Padre, será como um
presente pelo seu onomástico.
Oh, como aqui em Pernambuco é amado e venerado o nome de D. Bosco. E logo depois
vem o de P. Rua. Não digo apenas da parte dos irmãos, mas dos jovens que gostam tanto de
pronunciar este nome e dos benfeitores que gostariam de conhecê-lo pessoalmente. No dia 29
do corrente teremos um bom número de comunhões (Gerais para os de casa e para muitos
benfeitores). [Serão] oferecidas ao seu Santo Protetor, a fim de que se digne conceder todas as
bênçãos mais desejadas bênção e nos ajude a nós seus filhos a causar-lhe sempre satisfações
na terra e [ser-lhe] de coroa de glória no céu.
Ah, reverendíssimo e amadíssimo Pai, se o senhor pudesse vir a esta cidade e passar
conosco algum dia. Não tenho dúvidas que mandaria para cá, de preferência a muitos outros
lugares, um bom número de escolhidos salesianos. São os ricos e os pobres que nos assediam:
todos têm verdadeira fome de instrução. As autoridades civis, militares [e] eclesiásticas, o
povo, os mesmos meninos nos querem um bem extraordinário, divulgando triunfalmente
nosso nome. Os pedidos [de matrícula] são mais de 400. Os 80 jovens (dos quais 15 semiinternos e 65 internos) progridem visivelmente dia a dia. Não recebemos até agora, senão
grandes alegrias e é isto [que nos] mantém vivos, sendo só cinco Salesianos. Temos excelente
piedade, graças a uma graça particular do S. Coração, comunhão frequente e visita a Jesus
Sacramentado e a Maria SS. A[uxiliadora]. Fizemos alguma pesca milagrosa entre nossos
benfeitores, atraindo-os à frequência dos Santos Sacramentos. Parece até que o espírito
salesiano (de caridade e boas maneiras, tão inculcado por D. Bosco) se difunda pouco a pouco
em alguma casa do Governo e até mesmo em quartéis militares. Acresce ainda que o pobre
diretor do Colégio Salesiano tem franca entrada em todo lugar e é sempre circundado de
respeito, como filho do grande D. Bosco. O que não aconteceria se chegasse aqui P. Rua, o
Filho Primogênito, a Imagem viva, a Bela Cópia fiel do grande Educador deste século!!
Podemos cultivar esta esperança de vê-lo um dia entre nós?! Não perdi a esperança e
recomendo frequentemente aos irmãos[,] jovens e Benfeitores que rezem para conseguir esta
graça, ao Brasil, à América[.]
Mando ao Reverendo P. Lazzero[,] 4.000 Liras para facilitar a vinda dos irmãos clérigos
e se possível um padre e vários chefes de oficina.
Agradeço-lhe antecipadamente pela sua paterna pressa em socorrer estes seus filhos
longínquos. Sozinhos aqui (distantes cinco ou seis dias da casa mais próxima, Niterói) na
zona tórrida, onde o clima não permite todas as atividades de outras regiões e onde o trabalho
(não obstante todo esforço para diminuí-lo) é sempre crescente.
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Ao clérigo Battistini, noviço ainda, juntei outros dois jovens que até aqui não nos
decepcionaram na exatidão dos deveres e na piedade. Não me arrisco a dar-lhes muito
trabalho. Logo precisaria pensar em abrir um Colégio no interior, onde o clima é mais
benévolo e como noviciado.
Veneradíssimo Pai, ajoelho-me para receber sua bênção. Esta bênção me fortifique na
boa vontade de ser todo de Jesus e Maria Auxiliadora, de Dom Bosco, do P. Rua. Abençôe
todos os irmãos, os jovens, os Benfeitores[.]
Com sentimentos de afeto filial e eterna gratidão declaro-me in corde Jesu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano

1896
50
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 220 x 138 mm, papel pautado amarelado, algumas notas do P. Rua: na 1ff, D [Dones] ringr.
Delle b. not. Ecc; 2ff: Sono cont. Cerca di mantener la pace; Ottima idea in [gravi] tempi dà tute le instruz[ioni]
e ...per la sal.; 2ff., Fagli tanti cord risp298. Inédito

Notícias sobre retorno da viagem a Europa – recebidos pela banda dos alunos – visita aos benfeitores – saúde
dos irmãos – problemas econômicos

V G!
Pernambuco 19 Dic. 1896
Molto Revdo ed Amatiso Padre,
Siam giunti dopo un viaggio 299 assai prospero. Il Sr Comandante del “Rosario” Sr
Iginio Ghisolfi ci usò tutte le delicatezze; mi diede ogni autorizzazione per celebrare la Sta
Messa in sala ogni giorno e sopra il ponte nella domenica e mi volle pure una volta
commensale con tutta l’officialità cortesissima verso di noi. Il 27 di buon mattino entravamo
nel porto ed eravamo ricevuti al suono della nostra musica strumentale di ragazzi / dai
confratelli, giovani ed amici impazienti di salutarci[.]
Vi furono due giorni di festa di famiglia coronati dalla solenne distribuzione di premii.

P. [Dones agradeça] pelas boas notícias, etc.; estou contente, procura manter a paz; Ótima idéia – em tempos
difíceis dá todas as instruções e... pela salde. Dá-lhe minhas [respeitosas]saudações.
299
P. L. Giordano tinha ido a Europa para cuidar da saúde. O ano de 1896 começa em Recife envolto em
doenças, do Diretor aos alunos. A família Menezes, em Camaragibe, se desvela no atendimentos aos enfermos.
P. Giordano, esperando melhorar na Bahia, dirige-se a Salvador com o objetivo também de iniciar alguns
contactos para se fundar ali uma obra salesiana. Este era também o desejo do Superior Geral, P. Miguel Rua.
Retorna em fins de abril, trazendo consigo os mesmos achaques do início do ano. Seguindo conselhos dos
médicos, embarca a 3 de maio para a Europa, passando por lá quase o resto do ano. Aos 27 de novembro está de
volta. Cerca de 15 dias após o retorno escreve esta carta ao P. Rua.
298
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Prima sollecitudine mia fu di visitare i Benefattori e salutarli da parte pure del Revmo
Superiore Generale poi di dettare con D. Vellar300 gli esercizi ai Conflli, e aspiranti e novizi.
Pare che la grazia del Signore non sia mancata a renderli fruttuosi e posso assicurarLa della
buona volontà di tutti a farse sempre più degni delle grazie del Signore.
La salute è ottima in tutti i nuovi e in quasi tutti gli antichi, buona in tutti. /
Il Sr Della Valle301 ritornerà presto da Nikteroy ed il Sr Battistini partirà fra pochi
giorni per S. Paulo per rifarsi nel fisico ancora abbattuto ed a meglio formarsi in un centro
maggiore.
Vi fu qualche sbaglio pel lato dell’economia, ma il Signore ci aiuterà a ripararli,
essendovi D. Vellar come prefetto e trovandoci tutti concordi ad entrare in una via di
economie, per quanto ce lo permetterà la salute.
Dimenticava di dirLe che a bordo venne pel primo a nostro incontro l’incomparabile
nostro amico e benefattore Dr Cúrio302, quel eccellente medico che passò al mio capezzale tre
notti / consecutive, quando io stetti infermo di peritonite intestinale e che la fece non solo da
medico per me e per altri confratelli, ma da cuciniere per vari mesi, facendoci preparare in
casa propria quanto credeva più proprio a restituirci la salute. Oh, benedica questo
Cooperatore, la sua Signora, il suo figlio, studente di medicina ed il suo figlio adottivo
Adolfo[.]
Benedica tutti i nostri Benefattori, tutti i cari giovani e particolarmente i conflli antichi
e nuovi. Tutti questi suoi lontani figli La ricordano e pregano Maria SS. Immacolata e
pregheranno Gesù Bambino per Lei per le sue imprese sante, desiderando moltiplicarLe le
consolazioni colle loro virtù, per farLe corona in cielo
In G. Affmo ed Ubbmo figlio
D. Renzo Giordano

[50]
[Padre Michele Rua]
V J!
Pernambuco, 19 de dezembro de 1896
Muito reverendo e amadíssimo Padre,

300

P. Antônio Vellar nasceu 14 de 06 de 1861 em Roana (VI) e faleceu aos 24 de 12 de 1940 em Jaboatão. Em
1895 foi para o Brasil. Trabalhou em Recife e Jaboatâo-Colônia, onde foi diretor e mestre de Noviços. Grande
devoto de Nossa Senhora dedicou-se à construção de seu Santuário em Jaboatão.
301
Della Valle: P. Luiz Della Valle (1872-1914). Nasceu em Albenga (Gênova) aos 10 de novembro. Seu
primeiro Colégio foi Valsalice depois Foglizzo. Em 26 de outubro de 1892, recebeu do P. Miguel Rua a veste
clerical, fazendo a profissão perpétua em outubro de 1893. Ainda clérigo fez parte da comunidade do Recife
voltando a Turim, onde se ordenou sacerdote. Logo após retorna ao Recife (1899), ali, aguarda a fundação do
Liceu Salesiano da Bahia. Em Salvador deveria ser ecônomo porém termina sendo nomeado o primeiro diretor
da obra. P. Domingos Molfino escolhido anteriormente não pode assumir. P. L. Della Valle foi um incansável
desbravador amava a Bahia, seus órfãos e gozava a estima de todos que o conheciam. Juntamente com P.
Lourenço Giordano fundou a Escola Agrícola da Tebaida em Sergipe. P. Della Valle faleceu no Oratório de
Valdocco aos 25 de maio de 1914.
302
Dr. Cúrio: Major Miranda Cúrio, cooperador salesiano do Recife. Em 1896 ofereceu os instrumentos da
primeira banda do Colégio S. Coração de Jesus. Foram também ofertas suas as primeiras máquinas e ferramentas
da marcenaria e ferraria das Oficinas daquela Casa.
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Chegamos depois de uma viagem bastante proveitosa. O senhor Comandante do
«Rosário», Sr. Igino Ghisolfi usou todas as delicadezas. Deu-me toda autorização para
celebrar a Santa Missa no salão, todos os dias e na ponte aos domingos, convidando-me
também uma vez à mesa com toda a oficialidade, cortesíssima para conosco. No dia 27 de
manhã cedo entravamos no porto e éramos recebidos ao som de nossa música instrumental
dos jovens, pelos irmãos, jovens e amigos impacientes por saudar-nos.
Houve dois dias de festas de família coroados pela distribuição dos prêmios.
Minha primeira preocupação foi visitar os Benfeitores e saudar-lhes também em nome
do Reverendíssimo Superior Geral[,] depois de pregar com P. Vellar os exercícios espirituais
aos Irmãos, aspirantes e noviços. Parece que a graça do Senhor não faltou para torná-los
frutuosos e posso assegurá-lo da boa vontade de todos em fazer-se sempre mais dignos das
graças do Senhor.
A saúde é ótima em todos os novos e em quase todos os antigos, boa em todos.
O senhor Della Valle retornará logo de Niterói e o senhor Battistini partirá dentro de
poucos dias para S. Paulo para recuperar-se no físico ainda abatido e para formar-se melhor
num centro maior.
Em termos de economia houve qualquer erro, mas o Senhor nos ajudará a consertar,
tendo P. Vellar como Prefeito e tendo todos concordado em entrar em uma vida de
economias, por quanto o permita a saúde.
Esquecia de dizer-lhe que a bordo veio por primeiro ao nosso encontro o nosso
incomparável amigo e benfeitor Dr. Cúrio, aquele excelente médico que passou três noites
consecutivas à minha cabeceira, quando estive doente de peritonite intestinal. Atendeu-nos
não só como médico, a mim e a outros irmãos, mas também por vários meses como
cozinheiro, fazendo preparar na própria casa a comida que achava que era mais adatada a
restituirnos a saúde. Oh, abençôe este Cooperador, a sua Senhora, o seu filho estudante de
medicina e seu filho adotivo Adolfo.
Abençôe todos os nossos Benfeitores, todos os caros jovens e particularmente os irmãos
antigos e novos. Todos estes seus filhos longínquos lembram-no e rezam a Maria SS.
Imaculada e invocarão Jesus Menino pelo senhor e pelos seus santos trabalhos, desejando
multiplicar-lhes as alegrias com as próprias virtudes, para fazer-lhe coroa no Céu
Em Jesus Cristo
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano

1897
51
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC B 710
Aut. italiano, 3fll., 223 x 180 mm, tinta preta, timbre do Cap. Superior. Na 3f., por falta de espaço, P. Giordano
termina o doc. escrevendo em vertical na margem direita. Inédito

Saúde do diretor do Colégio – falece D. Esberard - em Recife realizam-se grandes funerais - D.
Giordano pensa em ir à Bahia e ao Pará - não obstante os problemas de saúde do diretor, as coisas no Colégio
não vão mal - há piedade e todos cumprem o próprio dever - há alguns problemas disciplinares – Giordano
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deseja que P. Zanchetta venha para o Recife - necessidade de que os irmãos tenham contato com os Superiores preocupação com os doentes - o irmão coadjutor Furlani deseja estudar para ser sacerdote.

VG!
Camaragibe 12. 4. 1897
Molto Rev[eren]do ed Amatis[ssim]o D. Lazzero
Ricevetti la sua amabile per parrucca
Non voglio totalmente scusarmi, ma solo diminuire la responsabilità mia per questo
silenzio. Dal principio di febbraio sentii i precursori della malattia in una debolezza e fatica in
scrivere, studiare e applicarmi a cose serie. Al 22 di Gennajo moriva in Rio l’Arcivescovo D.
João Esberard 303 ed il 28 fecero qui a Pernambuco, con assistenza di tutte le autorità
ecclesiastiche, / civili e militari grandi funerali pel riposo dell’anima di questo grande exVescovo di Pernambuco molto venerato e giustamente pel bene che fece a questa Diocesi,
specialmente per aver fundato il Collegio Salesiano. Vollero questi buoni Pernambucani che il
loro servo Salesiano D Giordano ne facesse l’Orazione funebre e non ho potuto declinare
l’onore e l’onus (sperando qualche bene pure per la casa, perché “chi non risica non rosica”).
Forse un poco di sforzo ed un poco di veglia concorse... poi qualche disgusto inerente a un
povero Direttore... e più di tutto / il clima in queste prime pioggie di questi paesi – breve,
caddi di nuovo ed abbastanza seriamente: vi fu di nuovo consulta di tre medici e poi di un
quarto con intimazione (di N[ostr]o Signore) «tolle grabatum tuum et ambula304» Sto meglio,
sto quasi bene ora, ma il medico sta saldo a non volere che passi la notte in città, ma nelle
vicinanze in qualche altura. Ed ecc
Io che credeva di passare un anno tranquillo lavorando in mezzo ai Conflli e giovani,
eccetto quel poco tempo necessario per una / escursione a Bahia ed al Parà, godendo di salute
e pensando un poco pure a’ miei studi di lingue e di ascetica a’ quali mi sento inclinato!...
Debbo ringraziarvi…Farò la volontà del Signore!! Sento che i miei buoni Conflli
abbiano tardato a scriverle, per non lasciar troppo in pena né Lei né i Superiori che sono veri
Padri per me e per noi.
Malgrado la mia assenza forzata, le cose del Collegio non vanno male. Vi è la pietà
ne’ Conflli e giovani: nei Conflli vi è regolarità negli esercizi di pietà e Sacramenti: tutti
compiono loro i loro doveri di studio, di assistenza, di lavoro e di scuola… (inclusi riceverà i
voti degli esami di teologia, per vederli e trasmetterli pure a chi di ragione).
/ Di male poi vi è l’assenza (o la non presenza continua) del Direttore..., qualche male
umore di tempo in tempo (in alcuno pel cibo) e pel tratto un poco asciutto o laconico dei
comandanti o dei caporali. Piccole nuvolette in confronto dei temporali dello scorso anno. Pur
certo che né D Sironi305 né D. Vellar per qualche tempo non sono adatti a fare da direttori,
quantunque ottimi i due ed avendo doti eccellenti (è tutta questione di prudenza!). Già scrissi
su ciò una lettera a D. Albera e credo che i miei Superiori mi capiranno e faranno quello che
credono meglio.
303

João Fernando Santiago Esberard (1843-1897). Bispo de Olinda e Recife de 1891 a 1893. Arcebispo de Rio
de Janeiro de 1893 a 1897. Trabalhou pela instalação dos salesianos em Recife, escrevendo em 1892 uma
pastoral a seus diocesanos, sobre a fundação de um Colégio Salesiano naquela cidade. Vide ANTENOR DE
ANDRADE SILVA, Os Salesianos e a Educação..., ROMA, 2000, capítulo II, pp. 95 a 97.
304 Tolle grabatum tuum et ambula: pega teu catre e caminha.
305 D. Sironi: P. Clélio Sironi (1869-1915). Um dos fundadores do Colégio do Recife, onde foi Vice-diretor e
por três anos Diretor, quando da escolha do P. Giordano para Inspetor, em 1902. P. Clélio Sironi foi o segundo
diretor do Liceu Salesiano de Salvador (BA) de 1906 a 1914.
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Non è che io voglia che si spogli un Santo per vestirne un altro, mas se D. Zanchetta
potesse venire, com’egli / pure desidera per inspirazione di Dio fissare sua dimora qui, tutto
andrebbe bene. Con lui verrebbe personale, lo spero, per Bahia e per un Noviziato: con
qualche movimento di personale, tutto si aggiusterebbe per la salute e per incoraggiamento
spirituale pure dei Conflli. Alcuni passarono tre anni, senza vedere né Superiori né Conflli,
senza cambiar ambiente né atmosfera..., e gli ammalati bisogna condannarli a una specie di
ostracismo a S. Paulo, a Nikteroy, in casa di stranieri. R.do ed Amatis[sim]o, io non mi
lamento, non mi sento per nulla scoraggiato e son certo che Maria Au.ce ci darà consolazioni.
Mi scusi questo sfogo ci aiuti, preghi per noi, ci scriva sgridandoci, confortandoci. Nel suo
onomastico non potei celebrare, ma pregai per Lei, pel Sr. Dogliani (lo saluti tanto, dicendogli
che ricevetti la sua cartolina, che fa molto bene a mandarci uno o due fogli in bianco). –
Ossequii ai RR. Superiori
In J. tutto suo e sempre Affo ed Ubbo figlio
D. Renzo G
Il nostro Furlani, tranquillizzato sull’affare della leva e vita militare, mi scrisse una letterina esprimendo
il suo desiderio di studiare da prete, se non adesso almeno fra sette od otto anni. Ė proprio il «vir desideriorum».
Credo scriverà a Lei od a D. Rua. Io per me credo che farebbe meglio a fare sempre meglio quello che fa da
legatore..., senza pensare a militarismo o sacerdozio. Basta che non gli salti il ticchio di farsi Minore
Osservante!!
Comandanti] commandanti G

Il nostro [...] Osservante!!] Acrescentou na margem direita de f5 G

[51]
Ao P. [José] Lazzero
VJ
Camaragibe, 12 de abril de 1897
Recebi sua amável admoestação.
Não pretendo desculpar-me totalmente, mas somente diminuir minha responsabilidade
por este silêncio. Desde o início de fevereiro senti os sinais da doença, fraqueza e cansaço ao
escrever, estudar e aplicar-me a coisas sérias.
Aos 22 de janeiro falecia no Rio o Arcebispo Dom João Esberard. No dia 28,
realizaram-se aqui em Pernambuco, grandes funerais pelo repouso da alma deste grande exbispo de Pernambuco, muito venerado, não só pelo bem que fez a esta Diocese, mas
especialmente por ter fundado o Colégio Salesiano. Estiveram presentes todas as autoridades
eclesiásticas civís e militares.
Quiseram estes bons pernambucanos que seu servo salesiano P. Giordano fizesse a
oração fúnebre. Não pude fugir da honra e da responsabilidade (esperando alguma coisa para
a casa pois, quem não arrisca não petisca).
Talvez um pouco de esforço e de vigília concorreu, depois qualquer desgosto inerente
a um pobre Diretor e mais que tudo o clima destes países, durante estas primeiras chuvas –
logo caí de novo e bastante seriamente. Consulta com três médicos e depois novamente um
quarto (diz N. Senhor) tolle grabatum tuum et ambula. Estou melhor, estou quase bom, mas o
médico está firme em não querer que eu passe as noites na cidade, mas nas vizinhanças em
alguma altitude. E eis-me a descer frequentemente para retornar aqui a Camaragibe.
Eu que pensava passar um ano tranqüilo, trabalhando no meio dos irmãos e jovens;
gozando de saúde e pensando também um pouco nos meus estudos de língua e ascética aos
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quais sinto-me inclinado. Exceto aquele pouco tempo, necessário para uma ida à Bahia e ao
Pará.
Devo agradecer-vos. Farei a vontade do Senhor!! Sinto que os meus bons irmãos
demoraram em lhe escrever, para não causar tantas preocupações nem ao senhor nem aos
Superiores, que são verdadeiros pais para mim e para nós.
Não obstante minha ausência forçada, os assuntos do Colégio não estão mal. Existe
piedade nos irmãos e nos jovens. Nos irmãos há regularidade nos exercícios de piedade e
Sacramentos. Todos cumprem o próprio dever de estudo, assistência, trabalho e escola
(inclusive receberá os votos dos exames de teologia, para examiná-los e mandá-los a quem de
direito).
O que há de negativo é pois, a ausência (ou a não presença contínua) do Diretor,
algum mal humor de vez em quando (às vezes por causa do alimento) e ainda pela descortesia
dos comandantes ou cabos [de oficina]. Pequenas nuvens em comparação com os temporais
do ano passado. Certamente que nem P. Sironi, nem P. Vellar, ainda por certo tempo não
estarão prontos para serem diretores. Não obstante sejam ambos ótimos e tendo dotes
excelentes (é tudo questão de prudência). Sobre isto já escrevi uma carta ao P. Álbera e creio
que meus Superiores me compreenderão e farão o que acharem melhor.
Não é que desejo que se descubra um Santo para cobrir um outro, mas se P. Zanchetta
pudesse ser transferido para cá, como ele mesmo desejava. Por inspiração de Deus, tudo iria
bem. Com ele, espero viria pessoal para a Bahia e para um Noviciado. Com algum
movimento de pessoal, tudo se ajustaria para a saúde mesmo também para o encorajamento
espiritual dos irmãos. Alguns passaram três anos, sem verem nem Superiores nem irmãos,
sem trocar ambiente nem atmosfera. E os doentes é necessário condená-los a uma espécie de
ostracismo em S. Paulo, Niterói ... em casa de estranhos! Reverendo e caríssimo, não me
lamento, não me sinto de modo nenhum desencorajado e estou certo que Maria Auxiliadora
nos consolará. Desculpe-me este desabafo[,] ajude-nos, reze por nós, escreva-nos
repreendendo-nos, confortando-nos. Não poderei celebrar no seu onomástico, mas rezarei
pelo senhor, pelo sr. Dogliano cumprimente-o dizendo-lhe que recebi seu cartãosinho, que faz
muito bem em mandar-nos uma ou duas folhas em branco). Saudações aos Superiores
Em Jesus todo seu e sempre afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo G

O nosso Furlani mais calmo sobre o problema do serviço e vida militar, escreveu-me dizendo que
gostaria de estudar para ser padre. É justamente o “homem dos desejos”. Creio que escreverá ao senhor ou ao P.
Rua. Creio que faria melhor, fazer sempre melhor o que faz como encadernador, sem pensar em militarismo ou
sacerdócio. Espero que não lhe apareça o capricho de fazer-se Menor Observante!!

52
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 1f., 225 x 177 mm, papel pautado, na 1ff., P. Rua escreveu: Bahia – Risp[osta] 6/11[.] Si aprirà
nel Novembre 1899. Outras anotações possivelmente do P. Luigi Tavano, 1fv., P. Giordano escreveu as três
últimas linhas na vertical.

Pagamento da viagem dos salesianos para a Bahia – compra da casa – almoço com Dom Jerônimo – artigos de
jornais – grupo de senhoras preparam mobília da casa
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V G!
Pernambuco 9 ottobre 1897
Molto Revdo ed Amatismo Padre,
Con questa riceverà 5.000 Lire 306 per viaggi, spese ecc. dei Salesiani Baiani. Avrà
ricevuto la vigilia della sua festa il mio telegramma partecipandoLe la felice notizia della
compra della casa con vasta e bellissima campagna in un sito saluberrimo e comodo di
proprietà assoluta ed incondizionata de’ confratelli dei quali mi mandò la procura.
Il 30, giorno di S. Gerolamo, pranzai coll’Arcivesco[vo] D. Gerolamo Thomé307 che
mi ricordò Torino, S. Pierdarena308, D. Rua e la sua parola / di mandare Salesiani nella sua
Archidiocesi nei due anni. Il Governatore ci facilitò tutto con denari ci appoggiò presso i suoi
amici.
Le mando pure la traduzione di qualche articoletto di tutti i giornali. Ora si aspettano
ansiosamente i Salesiani che troveranno tutto preparato, giacché la casa è in ottimo stato e un
comité di Signore stanno cercando mobili[?] ed addobbi di chiesa, avendo già ottenuto molto
prima della mia partenza. Non Le so dire con quanto desiderio aspettano l’apertura di quella
casa i carismi Baiani. Anche per noi poveri Salesiani – Pernambucani salutiamo l’aurora di
quel giorno benedetto con vera consolazione. Dopo tre anni di solitudine, senza vedere altri
Superiori e Conflli che il P. Zanchetta!!!
Mi scusi la fretta... e mi benedica
Suo Afo Ubbo
D. Renzo Giordano
Appoggiò] appoggio G

[52]
[Ao P. Miguel Rua]
Pernambuco, 9 de outubro de 1897
Reverendíssimo e Amadíssimo Padre,
Receberá com esta 5.000 Liras para viagens, despesas etc., dos Salesianos baianos. Terá
recebido na vigília de sua festa o meu telegrama participando-lhe a auspiciosa notícia sobre a

306

Estas Liras jamais foram recebidas pela Bahia brasileira. Vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos
...., Cap. III, LAS-ROMA, 2000, cap. III, p 114, nota 23.
307
Jerônimo Tomé da Silva, nasceu na cidade cearense de Sobral, na época diocese de Fortaleza, em 12 de junho
de 1849. Faleceu em Salvador aos 12 de fevereiro de 1924. Sua ordenação sacerdotal aconteceu na cidade de
Roma em 21 de dezembro de 1872. Aluno do Colégio Pio Latino Americano doutorou-se em filosofia pela
Universidade Gregoriana, em 03 de setembro de 1869 e em teologia pela mesma Universidade em 12 de agosto
de 1873. Lecionou filosofia no Seminário de Olinda e italiano no Colégio pernambucano. Sagrado bispo de
Belém em 26 de junho de 1890, em 12 de setembro de 1893 è transferido do Pará para Salvador da Bahia, Sede
primacial do Brasil, criada em 1551.
308 San Pierdarena: Casa salesiana em Gênova, fundada em 1872.
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compra da casa com vasto e belíssimo campo em um lugar salubérrimo e cômodo[,] de
propriedade absoluta e incondicionada dos irmãos dos quais me mandou a procuração.
No dia 30, dia de S. Jerônimo, almocei com o Arcebispo Dom Jerônimo Thomé que me
falou de Turim, San Pierdarena, P. Rua e a sua promessa de mandar Salesianos para sua
Arquidiocese em dois anos. O Governador nos facilitou tudo com dinheiro[e] nos apoiou
diante de seus amigos.
Mando-lhe também a tradução de algum artigozinho de todos os jornais. Agora esperam
ansiosamente os Salesianos que encontrarão tudo preparado, uma vez que a casa está em
ótimo estado e um grupo de Senhoras procuram móveis e adereços para a Igreja, tendo já
conseguido muita coisa antes de minha partida. Não é possível dizer-lhe como os caríssimos
baianos desejam a abertura daquela casa. Também nós salesianos-pernambucanos saudamos
com verdadeira consolação a aurora daquele dia bendito. Depois de três anos de isolamento
sem ver outros Superiores e irmãos, a não ser o P. Zanchetta!!!
Perdôe-me a pressa e abençôe-me
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo Giordano

53
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC B 710
Aut. italiano. Meia folha, papel pautado, 255 x 202 mm, 1fv., em branco. Inédito

Preocupação com a saúde do P. Lazzero – sente sua falta

V G!
Pernambuco 11 Nov. 97
Molto Revdo e Cariso D. Lazzero,
Siamo ansiosi per la sua preziosa salute. Continuiamo a pregare ed aspettiamo un suo
bigliettino, se fosse possibile. Ah, pur troppo mi accorsi che Lei, il nostro Protettore ed
Avvocato, ci mancava! Poche volte mi costò come adesso il dire: «fiat voluntas tua»! Ne ho
sofferto nella salute e tiro avanti del mio meglio.
Tanti ossequiosi saluti ai RR. Superiori e preghi per questo suo
Affo figlio
D. Renzo Giordani

[53]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
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Pernambuco, 11 de novembro de 1897
Muito Reverendo e caríssimo P. Lazzero
Estamos ansiosos pela sua preciosa saúde. Continuamos a rezar e esperamos, se possível,
um seu bilhetinho. Ah, infelizmente percebi que o senhor, nosso poderoso advogado, nos
faltava. Poucas vezes custou-me, como agora dizer: «faça-se a tua vontade»! Sofri na saúde...
e vou adiante como posso.
Muitas recomendações e saudações aos RR. Superiores e reze por este seu
Afeiçoado filho
P. Renzo Giordano

1898
54
[A don Giuseppe Lazzero]
ASC B710
Aut. italiano. 2ff., 200 x 123 mm, 2fv em branco, papel pautado. Inédito

Esperava notícias confortantes – doenças em Recife – prestação de contas enviada e ainda não recebida –
escreveu ao P. Rua não tendo coragem de enviar a carta

V G!
Pernambuco 17/II/98
Molto Revdo ed Amato Padre,
Deo gratias 309 ! Aspettavamo con vera impazienza sue nuove che ci confortassero
dopo tanto tempo di ansietà. Abbiamo pregato molto per la sua preziosa salute, che siamo
certi andrà di bene in meglio. Io pure passai qualche tempo assai critico, avendo avuto un
principio di polmonite, sputando / sangue per alcuni giorni e soffrendo d’insonnia. Quella fu
malattia passeggera e questa mi ritorna ogni tanto.
I conflli stan bene, eccetto il P. Andrea S[ierkiewicz] 310 . che dovemmo mandare a
Nikteroy per consiglio de’ medici e che non va guari bene.
Facemmo gli esercizi spirituali di sei giorni e che andarono bene grazie a Dio.
Le rimetto il reso-conto. Stupisco non avesse ancora ricevuto una / mia lettera col
Reso-conto di 9 e 10bre, prima di scrivermi.
Io scrissi, pochi giorni or sono, una lettera al Revmo D. Rua; la scrissi in ginocchio,
supplicandolo a non voler differire l’apertura della casa di Bahia oltre quest’anno.
Quantunque ben pensata e moderata non osai mandargliela... Sia fatta la volontà di Dio!
Preghi per me sempre Suo in G
309
310

Graças a Deus.
P. Andrea Sierkiewicz (1867-?), deixou a Congregação em 03 de maio de 1908.
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Aff.o Figlio
D. Renzo Giordani

[54]
[Ao P. José Lazzero]
Pernambuco, 17 de fevereiro de 1898
Muito reverendo e amado Pai,
Deo gratias! Esperávamos com verdadeira impaciência suas notícias que nos
animassem depois de tanto tempo de ansiedade. Rezamos muito pela sua preciosa saúde que
estamos certo estará indo sempre melhor. Eu também passei algum tempo bastante crítico,
tendo um princípio de pulmonite, por alguns dias cuspindo sangue e sofrendo de insônia.
Aquela foi uma doença passageira e esta retorna de quando em vez.
Os irmãos estão bem, exceto P. André S[ierkiewicz]. que, por conselho médico,
devemos mandar a Niterói e que não vai nada bem.
Fizemos os exercícios espirituais de seis dias. Foram bem, graças a Deus. Mando-lhe a
prestação de contas de setembro e outubro. Estranho que não tenha ainda recebido uma minha
carta com a prestação de contas de setembro e outubro, antes de me escrever.
Faz poucos dias escrevi uma carta ao Reverendissimo P. Rua. Escrevi-a de joelhos,
suplicando-lhe que não diferisse a abertura da casa da Bahia para além deste ano. Embora
bem pensada e moderada, não tive coragem de mandá-la. Seja feita a vontade de Deus!
Reze por mim sempre em Cristo
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo Giordani

55
A don Giuseppe Lazzero
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 203 x 135 mm, papel amarelado, quadriculado. Algumas notas do P. Rua: 1fv : «Sarà cosa
buona se si potrà indurlo a ritornare in Europa». 2ff: Ho scrito a D. Giordano che procuri fermarsi almeno fino al
termine del corrente anno scolastico. Intanto va a Bahia può godere miglior salute vedremmo se sarà possibile
cominciare qualche opera l’anno prossimo. Na 3fv., em vertical P. Rua escreveu: Caro D. Lazzero, scrivimi
purchè siano sempre volentieri tue lettere Tuo afl D. Rua»1. Inédito

1

«Será uma boa coisa, se puder induzí-lo a retornar a Europa. Escrevi ao P. Giordano dizendo que tenha
paciência, pelo menos até ao fim do corrente ano escolar. Enquanto isso vá à Bahia, onde poderá gozar de
melhor saúde. Veremos se será possível no próximo ano começar alguma obra. Caro P. Lazzero, escreve-me,
contanto que tuas cartas sejam sempre espontâneas. Teu afeiçoado P. Rua»

Descansa em Camaragibe – P. Antônio Vellar encarregado de preparar as prestações de contas

V G!
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Pernco 14 Marzo 1898
Molto Revdo ed Amatiso D. Lazzero,
Sono ancora qui in convalescenza a Camaragibe a un’ ora di distanza da Pernambuco
e non vado troppo bene. Incaricai il Prefetto D. Antonio Vellar a farLe il reso-conto del mese
scorso, avendolo passato in gran parte in letto.
Da lui avrà saputo che il chierico Luigi Fedele311 scomparve un bel giorno, lasciandoci
tutti in pena. Che la testa gli girasse un poco me ne era accorto specialmente pel reso-conto
prima / degli esercizi, ma credeva che fossero state tentazioni e scoraggiamento per non
riuscire nella disciplina coi giovani.
L’aveva messo come segretario a D. Vellar, perché lo animasse con consigli ed
esempi, non avendo più nulla a fare coi giovani. Si mostrava soddisfatto e compiva bene il
suo dovere, mostrandosi solo freddo nella pietà il che io attribuiva a mancanza di salute.
Pochi giorni fa abbiamo saputo che vive qui in città, da una lettera che egli scrisse a D. Sironi,
manifestando idee da empio e da pazzo. Ora, mi sia permesso d’interrogar Lei o pregarLa ad
interrogare chi / ne sa alcuna cosa. Era questo Luigi Fedele, era egli protestante prima di
entrare in Congregazione? In quel reso-conto (nel quale si aprì un poco di più ed al quale io
non diedi tutto il valore che meritava) egli mi disse che aveva preso la veste più spinte che
sponte e che sempre rivenivano al suo spirito le idee antiche.
Ah, se i Direttori sapessero alle volte qualche cosa dei precedenti della vita di certi
confratelli!! Basta, che il Signore ce la mandi buona! Se posso lo indurrò a ritornare in
Europa! Preghi e faccia pregare! Dissi / a D. Sironi che chiamasse un abboccamento con lui e
lo inducesse ad allontanarsi. Le scriverò.
Io sono diventato proprio irreconciabile con questo clima. I medici già mi ripeterono
che mi allontani e non potendo ottener tutto mi obbligano a dormire e passare il più di tempo
fuori di città. Come farla dai Direttore senza essere in casa?! E per quante pillole io prenda e
sacrifizi faccia non riesco a star bene, ed è a stento che Le scrivo questa letterina. Ne informai
il Revdo Superiore D. Rua e ne aspetto una soluzione pronta pel bene mio e della casa. /
Sento il bisogno di riposo... lontano dall’America... e da ogni direttorato... facendola
da assistente o da maestruculo in Londra. Lo chiamai come special favore a D. Rua: mi aiuti
Lei pure per ottenere questa grazia!...
Il mio paese mi bastarà rivederlo fra qualche anno, quando, a Dio piacendo e ad
beneplacitum dei Superiori, ripartirò per nuovi lontani paesi un poco rifatto.
Prima della partenza potrò cantare «vi ravviso, o Luoghi ameni, ove lieti i dì passai...
ma quei dì non sono più».
Mille e un miglione di cose /
Tutto e sempre in G. Ubbo ed Affo figlio
D. Renzo Giordano
P.S. Non arriverò più [in] tempo per augurarLe buone feste. Voti, preghiere e memento tutto
avrà il 19 corrente e in tutto il mese dedicato al suo glorioso Protettore
Vellar] Wellar G

311

Vellar] Wellar G

Clérigo que para alguns tornou-se infiel, pois na época escandalizou muita gente, fazendo-se protestante.

168

[55]
P. [José] Lazzero
V J!
Pernambuco[Camaragibe], 14 de março de 1898
Muito Reverendo e amadíssimo P. Lazzero,
Estou ainda em convalescência, aqui em Camaragibe, a uma hora de Pernambuco e não
estou muito bem. Encarreguei o ecônomo P. Antônio Vellar de fazer o balancete do mês
passado, tendo-o passado em grande parte na cama. Deve ter sabido por ele que o clérigo Luís
Fedele, um dia desapareceu, deixando-nos a todos preocupados. Que não estivesse muito bem
da cabeça sabíamos, especialmente pela conversa antes do retiro. Pensava no entanto que
fossem as tentações e desânimos por não se sair bem na disciplina com os jovens.
Eu o tinha colocado como secretário do P. Vellar, a fim de que o animasse com
conselhos e exemplos, não tendo nada mais a fazer com os jovens. Mostrava-se satisfeito e
cumpria bem seu dever, só mostrando-se frio na piedade, o que eu atribuía à falta de saúde.
Faz poucos dias soubemos que vive aqui na cidade, através de uma carta que escreveu ao P.
Sironi, manifestando idéias de ímpio e louco. Agora, permita-me perguntar-lhe ou pedir-lhe
que pergunte a alguém que conheça alguma coisa. Era este Luís Fiel, protestante antes de
entrar na Congregação? Naquele colóquio (onde se abriu um pouco mais e ao qual não dei
todo o valor que merecia) ele me disse que tinha recebido a batina mais empurrado que
voluntariamente e que sempre voltavam ao seu espírito as idéias antigas.
Ah, se os diretores soubessem, às vezes, alguns precedentes sobre a vida de certos
irmãos!! Basta, que o Senhor nos proteja! Se posso, o induzirei a retornar a Europa! Reze e
faça rezar! Disse ao P. Sironi que o chamasse para um colóquio e o convencesse a ir para
longe. Escrever-lhe-ei.
Tornei-me realmente irreconciliável com este clima. Os médicos já me repetiram que vá
embora daqui e não podendo obter tudo, obrigam-me a dormir e passar a maior parte do
tempo fora da cidade. Como ser diretor sem estar em casa? Quanto mais pílulas tomo e
quanto mais sacrifícios faço, não consigo estar bem e é com dificuldade que lhe escrevo esta
cartinha. Informei ao Reverendíssimo Superior, P. Rua e espero uma solução urgente para
meu bem e o da casa.
Sinto necessidade de repouso longe da América e de qualquer diretorado, sendo
assistente ou professorzinho em Londres. Pedi ao P. Rua como um especial favor. Ajude-me
também o senhor alcançar esta graça!
Minha terra bastará revê-la em alguns anos, quando Deus quiser e ao beneplácito dos
Superiores. Partirei novamente, um pouco refeito, para novos [e] longínquos países.
Antes da partida poderei cantar «vos reconheço, ò aprazíveis lugares, onde passei alegre
os dias...mas, aqueles dias não existem mais».
Mil e um milhão de coisas[.]
Todo e sempre em J[esus]
Obedientíssimo e afetuosíssimo filho
P. Renzo Giordano
P. S. Não chegarei mais em tempo para lhe augurar Boas Festas. Votos, orações,
Memento terá tudo no dia 19 do corrente e em todo o mês dedicado ao seu glorioso Protetor
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56
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC B 710
Aut. italiano. 4ff., 205 x 135 mm, papel amarelado quadriculado, 1fv., 2fv., 3fv., e 4fv. em branco. Inédito
Saúde continua precária – espera pessoal para Recife e Bahia – está fazendo economia para fechar os buracos –
dívidas para com Dogliani – clérigo Luiz Fiel

V G!
Pernco 4 Luglio 1898
Revo ed Amatiso D. Lazzero
La mia salute va meglio ma andrebbe meglio ancora pe’ miei affari se non avessi una
sonnolenza che mi accompagna e non mi lascia al tavolino per scrivere lettere ai Supri ed
amici. Vado sovente a passare un giorno in campagna 312, secondo il consiglio di D. Rua
approvando quello de’ medici, ma... sia fatta la volontà di Dio! Anche i disgusti concorsero e
concorrono ed abbattermi. Spero un qualche conforto nel personale (che verrà con D.
Foglino 313) per qua e spero al fine dell’anno personale scelto / per Bahia. Stiam facendo
eco[no]mie per turare i vuoti fatti specialte per le malattie [.] Sto riunendo un cruzzolo di
denari per mandare al Sr Dogliani: ne ho già in serbo 400 Lire: arrivando a 600, gliele
manderò.
Lo preghi a perdonarmi; ma se sapesse i brutti tempi che passiamo ed i peggiori di
molto che passammo. Ma, tutto passa (inclusive i debiti che si stan pagando). Rimarrà il
merito della pazienza e carità stragrande del Sr Dogliani, più il merito delle preghiere fatte per
lui. Lo saluti caramente.
Da Bahia ricevo sempre buone notizie. In segreto. Favorisca chiamar informazioni sul
conto del disgraziato... Cho Fedele (per mezzo di D. Barberis) al parroco, o ad altri. Chi l’ha
presentato ai Superiori come gli si diede la veste... Mi fece e mi fa spavento il suo cinismo/ in
una empietà di un vecchio volteriano, stupido. Mi ripeteva sovente il lamento che nel mese di
Maggio dell’anno scorso, durante il mio viaggio al Parà314 lo avevano obbligato a discendere
dal dormitorio con 40 g. di febbre, per assistere315 e che da allora aveva principio un desiderio
di lasciar la veste... che soffrendo di mal di testa gli era impossibile studiare.
Non riusciva affatto né in scuole né in assistenze e l’ho tolto, assecondando il più
possibile, il suo volere, dandolo per segretario al Prefetto. Lo sorpresi in relazione per lettera
con uno sconosciuto che seppi essere protestante: una volta sola il Prefetto gli permise di
uscire da solo... ma, voltiamo il foglio... /
312

Com frequência P. Giordano passava dias no interior, na casa do Dr. C. Alberto, em Camaragibe.
P. Miguel Foglino (1858 – 1938). Integrou a quarta expedição missionária, permanecendo no Uruguai, onde
se ordenou. Diretor em Paisandu, S. Paulo e Inspetor das Casas da Venezuela.
314
P. L. Giordano viajara, em maio de 1897 (vide carta 57, § 3°), atendendo insistentes convites do governador e
do bispo do Pará, Dom Antônio de Castilho Brandão.
315 Assistência aos alunos internos e externos.
313
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Tutti stiam bene o passabilmente e speriam bene per l’indomani: la campagna è messa
in ordine i giovani (in tutto 106) non van malaccio. Il 17 corrte faremo la festa del S. Cuore in
famiglia preceduta dagli esercizi spirituali (e preghiere di riparazione per quell’infelice...).
Coi conflli non se ne parla più as[s]olutamente... e credo che la preghiera ed il silenzio
siamo l’unico curativo al cuore profundate ferito di tutti.
Incluso troverà il Reso-Conto. V. Gesù.
Preghi sempre pel tutto suo
Affo ed Ubbo figlio
D. Renzo G
Gruzzolo] cruzzolo G

[56]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Pernambuco, 4 de julho de 1898
Reverendo e amadíssimo P. Lazzero
Minha saúde vai melhor mas estaria melhor ainda para os meus trabalhos, se não tivesse
uma sonolência que me acompanha e não me permite estar na escrivaninha para escrever
cartas aos Superiores e amigos.
Vou freqüentemente passar um dia no campo, segundo o conselho de P. Rua, aprovando
aquele dos médicos, mas faça-se a vontade de Deus! Também os desgostos concorreram e
concorrem para abater-me. Espero algum alívio com o pessoal (que virá com P. Foglino) para
cá e no fim do ano espero pessoal escolhido para a Bahia. Fazemos economia para fechar os
vazios feitos especialmente pelas doenças. Estou juntando um pouco de dinheiro para mandar
ao senhor Dogliani. Já tenho reservado 400 Liras, quando chegar a 600, mandar-lhe-ei.
Peça-lhe que me perdôe, mas se conhecesse os tempos difíceis que passamos e os piores
de muitos que passamos. Mas, tudo passa (inclusive as dívidas que estamos pagando).
Permanecerá o mérito da paciência e extraordinária caridade do senhor Dogliani, mais o
mérito das orações feitas por ele. Saúde-o caríssimamente.
Recebo sempre boas notícias da Bahia. Em segredo. Procure informações com o pároco,
ou outros, (por meio de P. Barberis) sobre a história do infeliz clérigo Fiel. Quem o
apresentou aos Superiores como lhe deram a veste? Seu cinismo com uma impiedade de um
velho volteriano, estúpido, fez-me e me faz medo. Repetia-me freqüente o lamento de que no
mês de maio do ano passado, durante minha viagem ao Pará tinham-no obrigado a descer do
dormitório com 40 graus de febre para assistir [aos alunos] e que naquele momento tenha
iniciado um desejo de deixar a batina, que sofrendo de dor de cabeça era impossível estudar.
Não se saia bem realmente nem nas aulas, nem na assistência e o tirei, atendendo o mais
possível seu desejo, colocando-o como secretário do ecônomo. Surpreendi-o em
correspondência com um desconhecido que eu soube era protestante: uma só vez o ecônomo
lhe permitiu sair só mas, viremos a página.
Todos estão bem ou passavelmente e esperamos o mesmo para a manhã: o campo está
em ordem[.] Os jovens (no total 106) não estão mal. No dia 17 do corrente faremos a festa do
S. Coração em família, precedida pelos exercícios espirituais (e orações de reparação por
aquele infeliz).
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Entre os irmãos não se fala mais absolutamente e creio que a oração e o silêncio sejam o
único curativo para o coração profundamente ferido de todos.
Com esta encontrará o balancete. Viva Jesus.
Reze sempre pelo seu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo G[iordano]

1899
57
[A don Giuseppe Lazzero]
ASC F 091
Aut. italiano. 1f., 228 x 178 mm, papel branco amarelado pelo tempo, tinta preta descolorida. Sem local e data.
Data da carta: calculamos ter sido escrita em Recife, no final de 1898 ou início de 1899 Na carta seguinte (27 de
janeiro de 1899), P. Giordano diz:.«O clérigo Omegna viajou ontem, segundo ordens do P. Rua». Inédito

O clérigo Omegna316 retorna à Itália para prestar serviço militar - os salesianos de Pernambuco desejam que logo
se inicie o funcionamento das Oficinas do Colégio - festas populares da Comunidade colegial

VG!
[Recife, 1898/99]
Molto Redo ed Amato D. Lazzero
Le scrivo in fretta solo per salutar Lei e tutti i Superiori[,] presentando nel portatore il
Sr Chco Omegna.
Spero che, fatto il suo servizio prima della fine dell’anno potrà ritornare col nuovo
personale, secondo me ne fece promessa, per le nuove case. Con questa speranza e promessa
mi è meno doloroso lasciarlo partire. Prego Lei a volersi opporre a mandare per case
d’America chi debba / ritornare in Italia per servizio militare: è troppo doloroso per un povero
Direttore.
Ottenni per mezzo di molta istanza che si fermasse qui il Sr. D. Zanchetta per qualche
giorno per vedere e fare relazione ai Superiori che creda opportuno – e frattanto supplisca a
questa mia mancanza (dovendo continuare a pernottare fuori di città). Son certo del vistoapprovo dai Superiori
Devo partire per imbarcarsi il nostro caris[sim]o Omegna. Tanti saluti, buone feste e
tante cose Figlio Affis
D. Renzo Giordano

316

Constantino Omegna nasceu em 24 de abril de 1877. Professou em outubro de 1895 em Ivreia (Itália),
deixando a Congregação em 31 de dezembro de 1895. Esta data de sua saída não bate com o que afirma P.
Giordano na carta de 27/02/1899, segundo a qual Omegna teria viajado para a Europa no dia 26 de fevereiro de
’99, possivelmente ainda como salesiano.
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[57]
[Ao P. José Lazzero]
V J!
[Recife, 1898/1899]
Muito reverendo e amado P. Lazzero
Escrevo-lhe rapidamente só para lhe saudar, juntamente com todos os Superiores,
apresentando no portador o sr. Clérigo Omegna.
Espero que feito o serviço [militar], possa retornar antes do fim do ano, com o novo
pessoal, segundo me prometeu. Com esta esperança e promessa, ser-me-á menos dolorosa sua
partida. Peço-lhe por favor, oponha-se a mandar para as casas da América quem deve retornar
à Itália para o serviço militar. É muito doloroso para um pobre diretor.
Consegui através de muita instância que o sr. P. Zanchetta se demorasse aqui, por
alguns dias para observar e dar relação aos Superiores [do que] achar oportuno. Ao mesmo
tempo suprisse minha ausência (devia continuar passando as noites fora de casa). Estou certo
da aprovação dos Superiores.
Devo embarcar nosso caríssimo Omegna. Saudações, boas festas e tantas coisas
Filho afeiçoadíssimo,
P. Renzo Giordano

58
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC B710
Aut. italiano. 2ff., 207 x 136 mm, papel pautado. Inédito

Cumprimentos – dores que não deseja aos cães – cartas escrita a Turim e não enviadas – o clérigo Tworz
ecônomo – troca de Blangetti – ordenações

V G!
Camaragibe 27/1/99
Molto Revdo ed Amo Padre,
In primis et ante omnia317 vorrei far eco a quel fragoroso ed unanime battimani al
Cariso D. Lazzero ecc., ecc., ecc.!
Il premio poi Le sarà dato dal Signore.

317

Em primeiro lugar e antes de tudo.
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Io sto meglio, ma la sentenza mi è ripetuta sovente: «se non vuol che la malattia
diventi cronica, non stia a Recife durante l’estate» ed in tre anni otto volte ricaddi... con dolori
che non auguro ai cani / che mi prostra in letto, per settimane e mi lascia abbattuto,
senz’animo; e poi a passar tempi e tempi fuor di collegio che diventa una mezza repubblica.
Di li tutte le irregolarità, dispiaceri, lettere che scrivo a D. Lazzero e a D. Rua e che
non mando perché non oso.
Rendiconti del 99 ne mandai quattro: pregai quel buon uomo di D. Vellar che Le
scrivesse, ma è così lento a scriver lett[e]re come in tutto!
Ho messo il Chco Tworz318 Teofilo a fare da Vice-Prefetto (la fa da Prefetto intiero) / e
spero miglior risultato.
Il Chco Omegna319 partì ieri, secondo ordini di D. Rua.
Credo che sarebbe assolutamente necessario un cambio del Chco Blangetti320 con un
prete o chieco di S. Paulo v. g. il Cho Emilio Pavan321 che io ricevetti e formai e che mi pregò
di accettarlo col consentimento dell’Ispettore D. Peretto.
Blangetti ha il difetto di essere mezzo malignetto e di guardar odio e gelosia. Non va
assolutamente d’accordo con D. Sironi. Ne parli con D. Rua.
Stii certo di ricevere i rendi-conti mensilmente: conto sul chco Tworz come serio / ad
aiutarmi a ricordarli ed a farli.
Per le ordinazioni Tworz ne è degnissimo, Della Valle degno e Blangetti vix
idoneus322 al Suddiaconato. Non ricevetti ancora dall’Arcivescovo di Rio323 (che loro diede i
minori) le dimissorie. Credo avranno ricevuto a Torino lettere ad hoc da D. Sironi (che non
era di parere che Blangetti potesse ricevere il Sudd., pei loro battibecchi) e da D. Vellar[.]
Per ora basta. Preghi per me in G.
Affo figlio
D. Renzo G
Vellar] Wellar G

Vellar] Wellar G

[58]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Camaragibe, 27 de janeiro de 1899
318

P. Teófilo Tworz, polonês (1870-1965), trabalhou em Recife, Corumbá, Campo Grande, Bagé, Lorena, S.
Paulo. Nos inícios dos anos ’60, conheci P. Tworz em Lorena. Ao saber que eu era do Recife, fez-me diversas
perguntas sobre a Inspetoria, sobre os salesianos. Parecia feliz e ao mesmo tempo com certas saudade dos anos
por lá vividos.
319 Constantino Omegna (1877 - ?). Deixou a Congregação em 1895, fizera o noviciado no ano anterior.
320 P. José Blangetti (1873 – 1919). Nasceu na Província de Cúneo (Itália) e faleceu em Campos do Jordão.
Trabalhou em Pernambuco e na Thebaida, onde foi diretor em 1910.
321
Padre Emilio Pavan (1868 - 1921). Ordenou-se em S. Paulo em 01 de abril de 1900.
322
Homem preparado, pronto para determinada posição ou situação.
323
Arcivescovo di Rio: Tratava-se do substituto de D. João Esberard, falecido aos 22 de janeiro de 1897. Vinha
de S. Paulo, onde era bispo (1894-1897). Após a morte de D. Lino em 1894, D. Arcoverde foi feito bispo de S.
Paulo, tomando posse por procuração. Seu nome Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante (1850-1930),
nomeado para Arcebispo do Rio de Janeiro em 24 de julho de 1897. Tomou posse aos 16 de novembro daquele
ano. Será o primeiro Cardeal brasileiro, de 1905 a 1930, quando vem a falecer. Arcoverde era pernambucano e
fora no Seminário de Cajazeiras (PB), colega de estudos do P. Cícero Romão Batista (1844 – 1934).
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Muito Reverendo e Amado Padre
Em primeiro lugar e sobretudo gostaria de fazer eco àquele fragoroso e formidável
aplauso ao caríssimo P. Lazzero etc., etc., etc.!
O prêmio ser-lhe-à concedido pelo Senhor [Jesus].
Estou melhor, mas se me repete frequentemente a frase: «se não queres que a doença se
torne crônica, não estejas no Recife, durante o verão». Em três anos recaí oito vezes... com
dores que não desejo aos cães [,] que me prostram, abatido no leito por semanas, sem ânimo e
a passar tempos e tempos fora do Colégio que se torna uma meio República.
Daí todas as irregularidades, coisas desagradáveis, cartas que escrevo ao P. Rua e ao P.
Lazzero e não mando porque não tenho coragem.
Prestação de contas de ’99 mandei quatro: pedi àquele bom homem do P. Vellar que lhe
escrevesse. Mas é tão lento em escrever, como em tudo!
Coloquei o clérigo Teófilo Tworz como vice-ecônomo (trabalha praticamente como
ecônomo) e espero resultado melhor.
O clérigo Omegna viajou ontem, segundo ordens do P. Rua.
Creio que seria absolutamente necessário uma troca do clérigo Blangetti com um padre
ou clérigo de S. Paulo, por exemplo, o clérigo Emílio Pavan que recebi e formei e que me
pediu para aceitá-lo, com o consentimento do Inspetor, P. Peretto.
Blangetti tem o defeito de ser meio malévolo e de guardar ódio e ciume. Não entra
absolutamente em acordo com P. Sironi. Fale com P. Rua.
Esteja certo de receber os balancetes mensais: conto seriamente com o clérigo Tworz
para ajudar-me, lembrar-me e fazer.
Quanto às ordenações Tworz é digníssimo[,] Della Valle digno e Blangetti apenas
idôneo ao Subdiaconato. Ainda não recebi as demissórias do Arcebispo do Rio (que
administrou-lhes as Ordens Menores). Creio que em Turim receberam as cartas ad hoc de P.
Sironi (que não era do parecer que Blangetti pudesse receber o Subdiaconato pelos seus bateboca e de P. Vellar.
Por agora é suficiente. Reze por mim em Cristo
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo G[iordano]

59
[A don Michele Rua]
ASC 710
Aut. italiano. 2ff., 205 x 135 mm, papel pautado, sem destinatário escrito, 2fv há algumas notas numéricas
referentes à Bahia. O autor das mesmas seria possivelmente o P. Luigi Tavano, secretário do P. Ricaldone e
arquivista nos anos 40-50. Inédito

Terceira carta iniciada e rasgada – obediência até à morte – a doença continúa – espera ordens para abrir a casa
da Bahia – já são dois anos desde que se fez a promessa ao Arcebispo Dom Jerônimo Tomé

V G!
Camaragibe 27/I 99
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Molto Revdo ed Amatiso Padre,
È la terza lettera che ricomincio e straccio per questo o per quel motivo. Ridurro a
resumo (o compendiate) le mie idee perché questa Le arrivi salva.
Fui, sono, e sarò sempre suo figlio obbediente non solo fino al Calvario ma ad mortem
crucis324. Mi scusi e mi perdoni se mi scappa o mi scappò «transeat calix iste325». E così
repugnante sovente il calice! /
Vedermi in mezzo a difficoltà di ogni sorta. Avere la responsabilità ed essere
nell’impossibilità fisica di attendere. Vedere il personale ridotto, abbattuto, di caratteri
impossibili ad armonizzarsi e non disporre di un prete un poco abile ed obbediente! E siam
ora nel quinto anno e mai essere dato di visitare altre case o ricevere visite... in un clima! Io
poi non faccio che udirmi ripetere l’ordine di non fermarmi in Recife326 durante i cinque o sei
mesi di estate.
Io ho paura di scrivere ai Superiori, temendo di / non essere chiaro e temendo di
esserlo troppo e perfin impertinente.
Sr D. Rua, faccia. Subito dopo segnato il contratto di compra di quella casa e terreno di
Bahia (sito ameno e salutevolissimo) io ricevetti e mandai a D. Durando 4.500 £, ed un
telegramma a Lei diretto, dandoLe la notizia e pregandoLa di mandare il personale.
Era nel Settembre del 96: si compivano i due anni segundo la promessa fatta
all’Arcivescovo. Lei sa il resto. Non era mica denaro mio o di Pern.co. Se io mi trovassi nella /
possibilità di disporre di una somma qualunque, a prezzo di sacrifizi, glieli manderei subito,
ma Dio sa in che acque nuoto, in grazia di queste mie malattie! Mi dica quello che devo fare...
ma La scongiuro
Suo Affo figlio
D. Renzo Giordano

[59]
[Ao P. Miguel Rua]

Camaragibe, 27 de janeiro de 1899
Muito Reverendo e amadíssimo Padre,
É a terceira carta que recomeço e rasgo por este ou aquele motivo. Resumo as minhas
idéias para que esta lhe chegue salva.
Fui, sou e serei sempre seu filho obediente não só até ao Calvário mas, até à morte de
cruz. Desculpe-me e me perdôe se me foge ou fugiu «afaste-se o cálice». O cálice freqüente é
tão repugnante!
Ver-me em meio a dificuldades de toda espécie. Ter a responsabilidade e se encontrar na
impossibilidade física de atendê-la. Ver o pessoal reduzido, abatido, de caracteres impossíveis
de se harmonizar e não dispor de um sacerdote um pouco hábil e obediente! Estamos agora no
324

Até à morte de cruz.
Afasta de mim este cálice.
326
Os médicos mandavam-no procurar os ares mais saudáveis do campo.
325
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quinto ano...e sem ter nunca podido visitar outras casas ou recebido visitas... e, em um clima!
Eu outra coisa não faço senão ouvir repetir a ordem de não permanecer em Recife durante os
cinco ou seis meses de verão.
Tenho medo de escrever aos Superiores, receando não ser claro, ou de o ser demais e até
impertinente.
Sr. P. Rua faça [abrir a casa da Bahia]. Logo após assinado o contrato de compra daquela
casa e terreno da Bahia (lugar ameno e salubérrimo) eu recebi e mandei ao P. Durando L
4.500 (quatro mil e quinhentas liras) e um telegrama diretamente ao senhor, dando-lhe notícia
do fato e solicitando que mandasse o pessoal.
Estávamos em setembro de ’96: completavam-se os dois anos, da promessa feita ao
Arcebispo. O senhor sabe o resto. Não era dinheiro meu ou de Pernambuco. Se eu me
encontrasse na possibilidade de dispor de qualquer soma, a preço de sacrifício, mandar-lhe-ia
logo, mas Deus sabe em que águas nado, graças a esta minha enfermidade! Diga-me o que
devo fazer... peço-lhe insistentemente
Seu Aff.o filho
P. Renzo Giordano

60
[A don Giuseppe Lazzero]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 195 x 125 mm, papel quadriculado. Inédito

Teófilo Tworz idôneo para o presbiterato – Della Valle doente - Blangetti não está ainda preparado – partida do
clérigo Della Valle para Turim – lamentos a respeito do pessoal que irá para a Bahia

V G!
Per[nambuc]co 1 de março de 1899
Cariso Revdo D. Lazzero,
Solo per rispondere alla sua.
Il cho Teofilo Tworz diede tutti i Trattati di Dogmatica e stà preparando gli ultimi di
morale. Studiò teologia con una diligenza ed applicazione che non vidi mai ne’ chierici di
case particolari. Ebbe sempre / salute ed ottima condotta. Merita dieci (a mio giudizi[o]) su
tutti i trattati, eccetto su due.
Ne scrissi in questi termini e lo dichiarai idoneus avendo tutti i numeri.
Della-Valle diede solo un Trattato di Dogmatica ma non ebbe mai buona salute, e
malgrado ogni buon volere non poté applicarsi.
Blangetti diede pure tutti i trattati di Dogmatica, ma con minor riuscita [.]/
Io per altro non mi sono affrettato a volerlo ammettere alle ordinazioni per qualche
irresoluzione per motivi di famiglia, e per difetti di carattere (in rotta con D. Sironi) l’ho
dichiarato vir-idoneus. Va meglio ma ci vogliono tutti i riguardi.
Sta preparando diversi trattati di morale. Della Valle partì per Torino (obbedendo io a
un telegramma segnato «D. Rua Torino») stando egli in Spagna!!! /
Altro mistero: mi promisero «un prete, due chierici e un secolare» ...e vengano un
prete, un chierico ed un secolare! per aprire Bahia ed io stanco, disilludito ed abbandonato,
177

dopo tante amarezze debbo lasciare questa casa di Pernambuco con due preti e tre chierici per
andare in mezzo a nuove lotte, nuovi disinganni e nuovi abbandoni!!
In coscienza non lo posso
Preghi per me Affmo ed Afflitto
D. Renzo Giordano

[60]
[Ao P. José Lazzero]
V J!
Pernambuco, 01 de março de [18]99
Carís[sim]o e Rev.do P. Lazzero
Sò para responder a sua.
O clérigo Teófilo Tworz deu todos os Tratados de Dogmática e está preparando os
últimos de Moral. Estudou teologia com uma diligência e aplicação que jamais observei nos
clérigos de casas particulares. Teve sempre saúde e ótima conduta. Merece dez (segundo meu
parecer) em todos os tratados, exceto em dois.
Escrevi nestes termos e o declarei idôneo, tendo obtido todas as notas.
Della Valle deu só um Tratado de Dogmática, mas nunca teve boa saúde, e não obstante
toda a boa vontade não pôde aplicar-se.
Blangetti deu também todos os tratados de Dogmática, mas com menos segurança.
Eu, por outra parte, não estou apressado em admití-lo às ordenações, por alguma
indecisão por motivos de família e por problema de caráter (falta de entendimento com P.
Sironi). Declarei-o pessoa idônea. Está indo melhor, tudo bem, mas é preciso todo o cuidado.
Está preparando diversos tratados de moral. Della Valle viajou para Turim (obedecendo
eu a um telegrama assinado pelo «P. Rua, Turim»[,] estando ele na Espanha.
Outro mistério: prometeram-me «um padre, dois cléricos e um leigo»...que venham um
padre, um clérigo e um secular para abrirem (a obra da) Bahia e eu cansado, desiludido e
abandonado, depois de tantas amarguras devo deixar esta casa de Pernambuco com dois
padres e três clérigos para me jogar no meio de novas lutas, novos desenganos e novos
abandonos!!
Em consciência não posso.
Reze por mim
Affmo e Aflitíssimo
P. Renzo Giordano

61
[A don Giuseppe Lazzero]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 195 x 125 mm, 2ff., papel quadriculado, noventa por cento em branco, 2fv., em branco.
Inédito

178

Reclama falta de pessoal – Della Valle é chamado a Turim – P. Giordano precisa de repouso

V G!
Pernambuco 28/Marzo 99
Revdo ed Amatiso D. Lazzero,
Ma... anche Lei ha buon tempo! Mi trovo sul punto di prendere una buona risoluzione.
Siamo 16 Salesiani ed abbiamo 12 interni!!?? E non mi dice nulla di personale che
debba venire né di noviziato, né di Bahia, né...
Un telegramma chiama / a Torino Della Valle (e partirà presto). Rimango con due
preti e tre chierici con estudanti [sic] interni ed esterni ed artigiani in numero di 115.
Io poi sempre sto aspettando nuove ricadute (sarebbe la nona) nella mia solita
malattia.
Sr D. Lazzero, io ho bisogno di riposo assolutamente per rifarmi delle conseguenze del
molto abbandono nel quale mi lasciarono e continuano a lasciar/mi.
Le scriverò presto
In G. Affo
D. Renzo G

[61]
[Ao P. José Lazzero]
V J!
Pernambuco, 28 de março de [18]99
Rev.do e amadíssimo Padre Lazzero,
Também o senhor não me leva a sério! Estou na iminência de tomar uma boa resolução.
Somos 16 Salesianos e temos 12 internos!!?? E não me diz nada sobre [o] pessoal que
deva sair... nem do noviciado nem da Bahia, nem...
Um telegrama chama Della Valle a Turim (e partirá logo). Fico com dois padres e três
clérigos com estudantes internos e externos e aprendizes em número de 115.
Acresce ainda que estou sempre esperando novas recaídas (seria a nona) na minha
costumeira doença.
Senhor P. Lazzero, preciso absolutamente de repouso, para refazer-me das
consequências do muito abandono em que me deixaram e continuam a deixar-me.
Logo mais escrever-lhe-ei
Em J[esus] afeiçoadíssimo
P. Renzo G

62
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A don [Giuseppe] Lazzero
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 200 x 123 mm, papel pautado, 2fv., em branco. Inédito

Tworz encontra-se em férias com P. Genghini – desejos de boas Festas – tempo de calor – boas notícias da
Bahia, onde se espera o Diretor – gostaria que não se demore muito a inaugurar o Colégio

V G!
Pernambuco 28/Dicembre [18]99
Molto Revdo ed Amatiso D. Lazzero,
Ricevetti la sua letterina. Diedi la nota inclusa, da riempire e rimandargliela, al mio
Economo Tworz. Si trova in questi giorni in vacanza con D. Genghini327. Le manderò presto
il reso-conto mensile.
Per oggi mi limito a venirLe ad augurare le buone Feste, anche da parte di tutti / i
conflli. Tutti stiam bene di salute, malgrado il calore, facendo piccole passeggiate in
campagna. L’affare della casa di campo328 sta ben incamminato.
Da Bahia mi arrivarono buone notizie: solo si stà in aspettativa del Direttore 329
nominato. Per questo ci rivolgemmo a D. Rua ed a D. Cerruti 330 affinché vedano e
provvedano perché non si tramandi a molto / tardi l’inaugurazione di quel Collegio, dovendo
il nostro principal Benefattore il Governatore331 lasciar il Governo fra breve e desiderando
egli e tutti che s’inauguri sotto il suo governo.
Riverisca per me per noi tutti i Sup.ri ed i Conf.lli e per noi e per me preghi sempre
In G
Affo Ubbo figlio
D. Renzo Giordani

[62]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Pernambuco, 28 de dezembro de 1899
327

P. Tiago Genghini (1862-1927). Ordenou-se em Rimini aos 20 de março de 1885, faleceu em Recife.
Estavam tratando de adquirir um local fora do Recife. Conseguiram, a 19 km, a Colônia de Jaboatão. Vide
LUIZ DE OLIVEIRA, Escola Agrícola São Sebastião, Jaboatão – Pernambuco, 1900 – 2000, Escola Dom
Bosco de Artes e Ofícios, Recife, 2000.
329 Esperava-se o diretor nomeado, P. Domingos Molphino (1871 - 1952). Não pode tomar posse, porque o pai,
um imigrante italiano que vivia em S. Paulo, vivia na época muito doente. P. Luiz della Valle o substituiu.
330
P. Francisco Cerruti, (1844- 1917), Inspetor e Conselheiro Escolar Geral. Quando chegou ao Oratório em
novembro de 1856, Domingos Sávio percebendo que Cerruti tinha muitas saudades dos seus, aproximou-se dele
e se tornaram amigos. Por pouco tempo, pois cinco meses depois, Sávio voava para o céu. Cerruti fez parte em
15 de dezembro de 1859 do grupo dos 17, primeiro núcleo da Congregação salesiana.
331
Luiz Vianna, Conselheiro do Império e posteriormente Governador do Estado da Bahia. Trabalhou
eficazmente para a instalação dos salesianos em sua terra.
328
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Reverendíssimo e amadíssimo P. Lazzero
Recebi sua cartinha. Dei a nota incluída, a ser compilada e devolvida ao meu ecônomo
Tworz. Encontra-se nestes dias em férias com P. Genghini. Mandar-lhe-ei logo a prestação de
contas mensal.
Por ora, limito-me a augurar-lhe boas Festas, também por parte de todos os irmãos.
Todos estamos bem de saúde, não obstante o calor [e] fazendo pequenos passeios no campo.
O assunto da casa de campo está bem encaminhado.
Chegam-me boas notícias da Bahia: só estão na expectativa do diretor nomeado. Por isto
nos dirigimos ao P. Rua e ao P. Cerruti, a fim de que vejam e provejam, para que não se deixe
para muito tarde a inauguração daquele Colégio. Nosso principal Benfeitor, o Governador,
deve deixar o Governo brevemente e deseja ele e todos que se inaugure ainda no seu governo.
Cumprimente respeitosamente por mim e por todos nós os Superiores e os irmãos e por
nós e por mim reze sempre
Em J[esus] afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordani

1900
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A don [Giuseppe] Lazzero
ASC F 091

Aut. italiano. 2ff.,178 x 115 mm, papel amarelado, 2fv escrita até à metade, sem data. Inédito
Augura-lhe boa saúde – lista de pessoal em formação – pessoal em férias – excursão em paróquia do interior

V G!
[Recife, janeiro 1900]
Molto Revdo ed Amatis D. Lazzero
Speriamo che la sua salute332 andrà sempre migliorando di modo non solo a passare il
secolo e ad inoltrare fin oltre la metà. Sono i miei voti.
Qui inclusa riceverà la lista del personale più o meno for/mato secondo i bisogni e le
forze ecc. La salute é buona in tutti ed ottima in alcuni.
La condotta é pure ottima in tutti di modo che trovandosi in piene vacanze col
personale qua e là sparso non saprei come farle il Reso-conto. Anche la parte economica va
bene/. Ossequi da tutti a Lei particolarmente ed ai Caris[sim]i Sup[erio]ri e Conflli.
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A partir de 1897 a saúde do P. José Lazzero complicou-se sempre mais, tornando-se um enfermo crônico.
Faleceu em 1910.
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Domani parto con 22 musici e cantori per una grande festa in una parrocchia
nell1interiore situata a 900 m. sul livello del mare. Fummo pure già in altri paesi e sempre con
buon successo per la/ propaganda salesiana.
Nuovi saluti ed ossequi
In J. affo ed ubdo figlio
D Renzo Giordano

[63]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
[Recife, janeiro de 1900]
Esperamos que sua saúde esteja sempre melhorando, de modo a passar não só o
século, mas chegar até à metade do próximo. São os meus votos.
Receberá com esta a lista do pessoal mais ou menos formado, segundo as
necessidades e as forças, etc. A saúde é boa em todos e ótima em alguns.
A conduta é também ótima em todos de modo que (encontrando-se em plenas férias
com o pessoal disperso aqui e ali [,] não sei como fazer a prestação de contas). Também a
parte econômica está bem. Todos lhe saúdam em particular, bem como aos caríssimos
Superiores e irmãos.
Amanhã viajo com 22 músicos e cantores para uma grande festa no interior, em uma
paróquia situada a 900m sobre o nível do mar. Já fomos em outros lugares, sempre com bom
sucesso para a propaganda salesiana.
Novas saudações e agradecimentos
In Jesus, afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho,
P. Renzo Giordano

64
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC F 091
Aut. italiano. 2ff., 180 x 115 mm, papel liso, tinta preta. Inédito

Desejo que goze de saúde – compra da casa de Jaboatão – é um passo para o progresso da Congregação naquela
parte do Brasil – pedidos sobre a inauguração da casa da Bahia – P. Zanella pede ao P. Rua para trocar de casa

V G!
Per[nambu]co 6/Febbraio/1900
Molto Rev[erendissim]o ed Amatis[simo] D. Lazzero
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Speriamo che la sua preziosa salute avrà guadagnato, esaudendo Iddio le nostre
preghiere. Anche noi stiam bene assai.
Abbiamo ottenuto una bella campagna 333 con una casetta vicina a Jaboatão.
L’aria è fresca, l’acqua è eccellente e le viste/ sono magnifiche.
Non par vero che 1 ora e ½ vi si trovi un clima così vario da quello della
capitale.
Sono le colline, i boschi ed i corsi di acqua che formano questa varietà.
Sarà questa casa di salute, di studentato di noviziato e di colonia agricola. È un
passo ben dato nel progresso per la Congregazione in questo benedetto/ Brasile del
Norte. Ci aiuti Lei pure colle preghiere e consigli!
Da Bahia piovono le lettere dell’Arcivescovo, di D Dellavalle, dei Benefattori,
per avere la decisione dell’inaugurazione. Ma dov’è il Direttore?
Aspettiamo, scriviamo, insistiamo e nessuna risposta. Favorisca scrivere anche
Lei a Torino e rispondere e far rispondere qualche cosa. Presto lascerà il Governo/ il
nostro principalissimo Benefattore Dr Luís Vianna, attuale governatore e vorrebbe
assistere all’inaugurazione come tale.
Le mando il reso-conto[.] D. Zanella é mezzo originale. Gli aveva proposto di
andare alla nostra casa de campo per dir messa e predicare e farla da capellano. Non
mi disse chiaramente le sue difficoltà né che non volesse andare, ma scrisse a D. Rua
che lo cambiasse di posto (essendo stato fin qui trattato come principe e mostrandosi
soddisfatto)! Misteri di natura e di grazia! Pillole pei direttori e così sia!!!
Sono e sarò sempre suo, ubbidientissimo figlio
D. Renzo Giordano

[64]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Pernambuco, 06 de fevereiro de 1900
Reverendíssimo e amadíssimo P. Lazzero
Esperamos que sua preciosa saúde tenha ganhado, ouvindo Deus nossas preces.
Também nós estamos bastante bem.
Conseguimos no campo uma bela casa vizinha a Jaboatão. O ar fresco, a água
excelente e as vistas são excelentes. Não parece verdadeiro que a uma hora e meia se
encontre um clima tão diferente daquele da capital. São as colinas, os bosques, os
cursos de água que formam esta variedade.
Esta será casa de saúde, de estudantado, noviciado e colônia agrícola. É um
passo bem dado no sentido do progresso da Congregação neste bendito Brasil do
Norte. Ajude-nos com suas orações e conselhos!
Chovem cartas da Bahia: do Arcebispo, do P. Della Valle, dos benfeitores.
Querem a decisão da inauguração, mas onde está o Diretor? Esperamos, escrevemos,
insistimos e nenhuma resposta. Por favor, escreva também a Turim e responda ou faça
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Trata-se da Escola Agrícola S Sebastião de Jaboatão Colônia, a Sudoeste do Recife, dista 4 km da cidade de
Jaboatão e 19km da Capital pernambucana.
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responder algo. Dr. Luís Vianna, atual governador e nosso principal benfeitor, logo
mais deixará o Governo. Ele gostaria de assistir a inauguração ainda em seu mandato.
Mando-lhe o balancete.
P. Zanella é meio original. Havia-lhe proposto de mandá-lo à nossa casa de
campo para dizer missa e pregar, seria o capelão. Não me falou claramente das suas
dificuldades, nem se queria ir, mas escreveu ao P. Rua para mudar de casa (tendo sido
tratado até agora como um príncipe, mostrando-se satisfeito)! Mistério de natureza e
de graça! Pílulas para os Diretores e assim seja!
Sou e serei sempre seu obediente filho
P. Renzo Giordano
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Envia prestação de contas – em Jaboatão melhora de saúde

V G!
Jaboatão 12/Febbraio/1900
Molto Rev.do ed Amatis Padre
Le mando il piccolo reso-conto334. Non mi rimane più che una foglia avendole divise
pei Conf. Diretori di Bahia e Jaboatão.
Nulla di nuovo. Vado proprio meglio stando qui a Jaboatão e spero rifarmi
affatto passando due mesi nelle vacanze senza ritornare a Pernambuco.
Notizie buone. Mille saluti da tutti i suoi figli che pregano sempre per Lei e pei
Superiori
Aff. e Gr.
D Renzo

[65]
[Ao P. José Lazzero]
V J!
Jaboatão,12 de fevereiro de 1900
Muito reverendo e amado padre
334

Prestação de contas mensais (com respeito ao andamento econômico da casa ou de seus componentes).
Inicialmente era enviada aos Superiores em Turim, posteriormente cada Diretor manda para o próprio Inspetor
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Mando-lhe o pequeno balancete. Não me resta senão uma folha, tendo dividido as
demais com os irmãos Diretores da Bahia e Jaboatão.
Nada de novo. Estou realmente melhor permanecendo aqui em Jaboatão e espero
refazer-me, passando dois meses nas férias sem voltar a Pernambuco.
Boas notícias. Mil saudações de todos os seus filhos que rezam sempre pelo senhor e
pelos Superiores.
Aff e grato
P. Renzo
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Atrazo do rendiconto – falta de formulários – saúde melhora em Jaboatão

V G!
Bahia 13/Marzo/900
Molto Revdo ed Amatis D. Lazzero
Sono in ritardo per reso-conto (che pur aveva cominciato) per troppe occupazioni e
viaggi.
Fu aperto lo studentato e piccola-colonia che mi diede molto da fare. Va bene adesso.
Quello che non va pel personale è questa casa. D Zanella , che accetò volentieri di
venire, ora scrisse a D. Rua che assolutis[simamen]te no ci sta, a nessuna condizione, succeda
quello che succeda.
Le faccio qui il reso-conto di Febbraio
Pernambuco, 8 /I/900

Nome

Salute

Pietà

Studio

Doveri

Condotta

D. Clélio Sironi

10

10

10

10

10

Cons. Scol

D G. Genghini

10

10

10

10

10

Catechista

Ch Teofilo Tworz

10

10

10

10

10

Economo

Ch. G. Blangetti

10

10

10

10

10

Ch. Annib. Lazzari

10

10

10

10

10
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Ch. Pietro Broda

10

10

10

10

10

Ch. Martino Daly

10

10

10

10

10

Ch. Hugo Simon

10

10

10

10

10

Coad G. Furlani

10

10

-

9

10

Coad. Giac. Gasco

10

10

-

10

10

Coad. C. Roasetti

10

10

-

10

10

Coad. Franc. Vai

9

10

-

10

10

*
Casa
Jaboatão

de Student
a

to e Colo nia

Agrícola

D Antonio Vellar

10

10

10

10

10

Ch. Biaggio Musso

10

10

10

10

10

Coad. Urbanowicz

10

10

-

10

10

Coad. Fort. Lualdi

10

10

-

10

10

D Luigi Della Valle 10

10

10

10

10

D Antonio Zanella

notas

sbadato

*Bahia

Não tem

Ch Cons. Zaikowski 10

10

10

10

10

Coad. Enrico Valle

10

10

10

10

10

Carlo Garino

9

10

10

10

10

Giuseppe Garino

9

10

10

10

10

Gli studenti Giovan Batt. de Albuquerque Vasconcelos e Giuseppe Bezerra vano bene in
tutto.
Olavo de Almeida è mancante un poco di pietà.
Stiamo iniziando cinque latinisti.
La festa dell’inaugurazione fu imponente, avendo preso parte tutte le autorità di Bahia,
senza eccezione di partito o di pensiero. Credo che sia l’unica in questo genere.
Abbiamo cominciato una sottoscrizione. Fra pochi giorni ripartirò pel mio
Pernambuco
Mi benedica In G. affo ed ubdo figlio
D Renzo Giordano
Mille e mille felicitazioni pel giorno di sua festa!Viva il P Lazzero!
Viva [P. Lazzero] D Giuseppe Lazzero!!
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[66]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Bahia, 13 de março de 1900
Reverendíssimo e amadíssimo P. Lazzero
Estou em falta com a avaliação (que já havia começado) por causa de muitas
ocupações e viagens.
Foi aberto o estudantado e pequena colônia que me deram muito trabalho. Agora está
bem. No referente ao pessoal, o que não vai bem é esta casa. O P. Zanella que aceitou de boa
mente em vir, mas agora escreveu ao P. Rua, que não permanecerá aqui sob nenhuma
condição, aconteça o que acontecer.
Mando aqui a avaliação de fevereiro.
[Vide testo italiano]
Os estudantes João Batista de Vasconcelos e José Bezerra estão bem em tudo. Olavo
de Almeida falta um pouco na piedade.
Estamos começando com cinco estudantes de latim.
A festa da inauguração foi imponente. Tomaram parte todas as autoridades da Bahia,
sem exceção de partido ou pensamento. Creio que seja única nesta modalidade.
Começamos uma subscrição. Dentro de poucos dias viajarei para meu Pernambuco
Abençôe-me em J.C.
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
Mil e mil felicitações no dia de sua festa! Viva o P. Lazzero!!
Viva [P. Lazzero] P. José Lazzero!!
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Envio de balancetes – imprudência e doença – pessoal rezando pelo P. Lazzero – falecimento do bispo do Recife
– demissórias para o clérigo Aníbal Lazzari

V G!
Pern[ambu]co 11/Maggio/900
Rev[erendissimo] e Cari[ssim]o D. Lazzero
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Grazie della car[issim] a memoria. Le mando i reso-conti.
Il Signore mi vuol provare sovente colle sue visite e così sia. Sto meglio dell’ultima
malattia frutto d’imprudenze mie...quantunque in parte involontarie.
Ci rallegriamo [con] Lei/ della sua miglior salute. Ah vi sono tanti cuori e tante anime
che pregano per D. Lazzero!
Preghi e faccia pregare per noi e per me in particolare.
Per le ordinazioni sappia che morì il nostro Vescovo335 dopo lunga malattia. E quindi
non poterono i [ministri] G. Blangetti e Theof. Tworz prendere il Suddiac[ona]to ed il
Ch[ieri]co Annibale Lazzari deve/ ancora ricevere la Tonsura e i Minori. Favorisca pregare D.
Albera o D Cerruti a farci spedire le dimissorie per la Tonsura e i Minori del Ch[ieri]co
Annibale Lazzari. Li avrei mandati a Bahia (almeno i tre primi per Suddiaconato e Diaconato)
ma converrebbe aver la dispensa degl’interstizi per evitare spesa e perdita de tempo.
Aspetto ordini dai Superiori
Mi creda in G. affo ub figlio
D. R. Giordano

[67]
Ao P. [José]Lazzero
V J!
Pernambuco, 11 de maio de 1900
Rev. e caríssimo P. Lazzero
Obrigado pela cara lembrança. Mando os balancetes.
O Senhor quer provar-me freqüentemente com sua visitas e assim seja. Estou melhor
da última doença, fruto de minhas imprudências, embora em parte involuntárias.
Alegremo-nos com o senhor por sua saúde. Ah, existem tantos corações e tantas almas
que rezam pelo P. Lazzero.
Reze e faça rezar por nós e por mim em particular.
Com respeito às ordenações, saiba que faleceu nosso bispo, depois de uma longa
enfermidade. Daí os minoristas G. Blangetti e Teófilo Tworz não puderam receber o
Subdiaconato. O clérigo Aníbal Lazzari deve ainda receber a Tonsura e as Ordens Menores.
Interceda com P. Álbera e P. Cerruti que enviem as demissórias para a Tonsura e Menores do
clérigo Aníbal Lazzari. Tê-los-ia mandado à Bahia (ao menos os três primeiros para
Subdiaconado e Diaconato), mas conviria ter a dispensa dos interstícios para evitar despesa e
perda de tempo.
Espero ordens dos Superiores
Creia-me em J. Afeiçoadíssimo e obediente filho,
P. R. Giordano
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335

D. Manoel Pereira, substituto de D. Santiago Esberard.
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Recebeu correspondência e agradece orações – bispo da Paraíba confere Ordens – colégio e colônia vão bem –
pede formulário de balancetes – médicos e repouso – sente-se melhor na Colônia

V G!
Pernambuco 2 Luglio 1900

Amat. Molto Rev[erend]o D. Lazzero
Ricevetti la sua. La ringrazio delle preghiere per me. Sto meglio di salute e pare che il
Signore mi voglia pure consolare con qualche felice regalo.
I due ordinandi (Blangetti e Tworz) hanno ricevuto/ dal Vescovo di Parahiba 336 il
Suddiaconato ed il Diaconato, il giorno di S. Pietro e la Domenica seguente (avantieri), D.
Sironi Le manderà la lista.
Il Collegio va bene per tutto. La nostra Colonia337 pure cammina vento in poppa.
Bahia, modo di dire vive nell’abbondanza delle promesse, speranze e realtà/. D DellaValle vuol fabbricare subito con un piano338 e con denari e con architetto.
Gli mandai alcuni foglietti di reso-conto, ma non me ne rimane che uno per me ed uno
per D Wellar.
La prego di spedircene a tutti tre.
Ho passato i mesi di Maggio e buona parte di Giugno fuor di casa ed i medici/ mi
obbligano ancora adesso al riposo. Stando alla Colonia mi sento meglio. Oh quando
riceveremo una visita da un Superiore che veda e conosca questi paesi e s’interessi per essi e
mi consoli, me ed i conflli, Benef[atto]ri, giovani!?
Preghi per me aff ed ubdmo
D. Renzo G

Realtà] realità G

Vellar] Wellar G

[68]
Ao P. [José]Lazzero
V J!
336

D. Adaucto Aurélio de Miranda Henriques (1855-1935), eleito bispo em 1894, promovido a arcebispo em
1914, assistente ao sólio pontifício.
337
Jaboatão Colônia ou Escola Agrícola S. Sebastião.
338
P. L. Della Valle, diretor do Colégio da Bahia, inaugurado aos 11 de março de 1900. Naquele mesmo ano ele
enviou ao P. M. Rua um projeto geral de construção da obra. (Vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos
e a educação..., na parte fotográfica).

189

Pernambuco, de julho de 1900
Amado e muito reverendo P. Lazzero
Recebi a sua e agradeço as orações por mim. Estou melhor de saúde e parece que o
Senhor deseja consolar-me com algum presente.
Os dois ordinandos (Blangetti e Tworz) receberam o Subdiaconato e o Diaconato do
bispo da Paraíba no dia de S. Pedro e no domingo seguinte (antes de ontem). P. Sironi
mandar-lhe-á a lista.
O Colégio vai bem em tudo. Nossa Colônia também vai de vento em popa.
Bahia, por assim dizer, vive na abundância das promessas, esperanças e realidade. P.
Della Valle quer construir logo, com plano, dinheiro e arquiteto. Mandei-lhe algum folheto de
balancete, mas só me resta um para mim e outro para o P. Vellar. Gostaria mandasse um
folheto para todos três.
Passei o mês de maio e boa parte de junho fora de casa. Os médicos me obrigam ainda
agora ao repouso. Sinto-me melhor quando estou na Colônia. Quando receberemos a visita de
um Superior que veja e conheça estas regiões, se interesse por elas e me anime, a mim e aos
irmãos, benfeitores e jovens!?
Ore por mim, aff. e obedientíssimo
P. Renzo G
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Viagem do P. Albera – agradecimentos ao P. Rua e Superiores do Capítulo – saúde melhora

V G!
Recife 17/Se[tte]mbbre/900
Molto Rev.do ed Amati.o D. Lazzero
Grazie della sua letterina colla notizia consolantissima del viaggio del nostro
amatissimo D. Albera.
Ma, perdoni la mia curiositá molto naturale e di dovere: dove si dirige egli? Quando
toccará il Brasile/?
Ringrazi per me il Rev.o ed Amatismo D. Rua ed i Superiori del Capitolo per questo
regalo di una visita: e ne sia ringraziato pur Lei che avrà concorso per questo fausto evento!
La mia salute va visibilmente consolidandosi e spero di rendermi più cauto.

190

Continui a pregare per me a S. Lorenzo e la sua madre Sta Pazienza perché mi
protegono sulla griglia339 e nelle prove. Un mondo di saluti da tutti i suoi figli Pernambucani e
Jaboatãoensi
In G
Affo ed Ubdo figlio
D Renzo G

[69]
Ao P. [José] Lazzero
Recife, 17 de setembro de 1900
V J!
Muito reverendo e amadíssimo P. Lazzero
Obrigado pela sua cartinha com a consoladora notícia sobre a viagem do nosso
amadíssimo P. Álbera. Mas, perdôe minha curiosidade muito natural e de dever. Para onde ele
vai, quando chegará ao Brasil?
Agradeça por mim ao Rev mo e amadíssimo P. Rua [e] aos Superiores do Capítulo por
este presente. E o senhor seja também obsequiado por ter concorrido para esta fausto evento!
Minha saúde está visivelmente consolidando-se, espero ser mais cuidadoso.
Continue a rezar por mim a S. Lourenço e à sua mãe S. Paciência, a fim de que me
protejam na grelha e nas provas. Um mundo de saudações de todos os seus filhos
pernambucanos e jaboatãonenses
Em Cristo, aff. e obedientíssimo filho,
P. Renzo Giordano
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Melhor de saúde – agradece orações – fala de pessoal – ainda sem bispo – deseja saber quando P. Álbera virá

V G!
Pernam[bu]co 5 ott. 900
Molto Rev.do ed Amati.o D. Lazzero
339

Referência a S. Lourenço, seu homônimo, que foi martirizado em numa grelha sobre brasas. Dizem que o
santo teria dito aos seus carnífices que virassem-no, pois um dos lados já estaria bastante assado...
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Deo gratias!Vado di bene in meglio per la mia povera salute.
La ringrazio delle sue preghiere per me: voglia continuare ad aiutarmi con un
particolare memento. Preghiamo che il Signore vorrà esaudire i nostri voti per la sua preziosa
salute/.
Da Bahia sono buone le notizie, eccetto la ritirata di D.---340
Ah! Se avessimo di personale anche per noi delle due case di Pernambuco le cose
andrebbero meglio! La faccia da avvocato nostro davanti ai Superiori. É sempre di urgente
necessità un cucin[i] ere per noi.
Qui siam ancora senza Vescovo e non si sa neppure chi verrà.
Tutti La salutano e/ tutti pregano molto per Lei.
Aspettiamo ansiosamente notizie del quando arriverà la visita del Rev.do D. Albera:
che provvidenza sarà per noi che mai abbiamo ricevuto visite di Superiori!
Mi tenga sempre per suo
Affmo in J[.] figlio
D Renzo Giordano/
P S. Ho ricevuto questa lettera per Furlani, ma mi pare più prudente inviarla a Lei per avere
consigli. Egli desidera sempre studiare il latino per farsi prete, ma il suo portamento esteriore
e la poca serietà non corrispondono in genere, numero e caso coll’idea

[70]
Ao P. [José] Lazzero]
Pernambuco, 05 de outubro de 1900
Muito Reverendo e amado P. Lazzero
Graças a Deus! Minha pobre saúde vai de bem a melhor.
Agradeço suas orações por mim. Queira continuar a ajudar-me com um momento
particular. Rezemos para que o Senhor queira atender nossos votos pela sua preciosa saúde.
As notícias da Bahia são boas, exceto a retirada do P. [D. Molfino].
Ah, se tivéssemos pessoal, também para nós das duas casas de Pernambuco. As coisas
estariam melhor. Seja nosso advogado junto aos Superiores. É sempre urgente a necessidade
de um cozinheiro.
Aqui estamos ainda sem bispo e não se sabe quem virá.
Todos o saúdam e rezam muito pelo senhor.
Esperamos ansiosamente notícias sobre o quando acontecerá a visita do Rev.do P.
Álbera: que providências teremos que tomar, nós que jamais recebemos visita de Superiores!
Tenha-me sempre como seu af. filho em J.
P. Renzo Giordano
P. S. Recebi esta carta para Furlani, mas me parece mais prudente mandá-la ao senhor, para
que me aconselhe. Ele sempre deseja estudar latim para tornar-se padre, mas seu

340

Possivelmente uma referência ao P. Domingos Molfino.
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comportamento exterior e a pouca seriedade não correspondem em gênero, número e caso
com a idéia.
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Tristeza no dia dos mortos – unidos conosco em espírito esperam nossos sufrágios – lembrança da morte de
Dom Lasagna – todos seremos felizes ressuscitados – saúde do P. Lazzero – convida para visitar a América

V G!
Pernambuco 2/ Novembre /900
Molto Rev[eren]do e Caris[simo] D. Lazzero
É giorno dei morti e non so che tristezza mi invade l’anima! É il pensiero dei cari
parenti,
conflli giovani amici che più non vedremo in questa vita, che pure stano uniti con noi in
spirito, che aspettano forse i nostri suffragi e che rivedremo nella gloria.
Io mi sento tutto penetrato dell’impressione avuta alla vista degli scheletri di Mn.
Lasagna e
dei sette caduti in Juiz de Fora!/
Povera umanità nostra! Ma, tutto passerà ed in anima e corpo risusciteremo, gli amici,
conflli, superiori e saremo felici.
Ricevetti le sua ultime lettere. Io le scrivi l’ultima lettera da Bahia di ritorno da Minas.
S. Paulo e Rio per Pernambuco.
Spero che la sua salute continuerà a migliorare fino a ritornare quel D. Lazzero con
quella voce robusta che io udii nel 69 in Mra. Aux.ce per la prima volta.
Quanto volte parlando con D. Albera e D. Gusmano io diceva: “se D. Lazzero venisse
a trovarci/ qua in America si rifarebbe per l’aria marina, per viste maestose dei panorami, e
sopratutto per le accoglienze cordialissime che qui riceverebbe dai suoi conflli e figli”!
Venga e vedrà se non abbiamo ragione in relazione alla sua salute. Venga e ci farà un bene
immenso solo colla sua presenza come ce lo fece il nostro veneratis[simo] D. Albera341.
Che provvidenza questa visita straordinaria! Che buon sangue! Che nuovo spirito! Io
poi aspettava D. Albera perché conoscesse le cose de viver e sperava che, libero da/ disgusti
di debiti o compromessi per motivo di salute, mi assegnasse qualche posto fuori della zona
torrida. Io non dissi nulla né a lui né ad altri ed accettai la croce, animato dalla speranza in
Dio e ne’ miei Superiori. Lei, Amatiso e Veneratissimo D. Lazzero, mi abbia sempre qual suo
discepolo e figlio: mi aiuti i suoi consigli, e preghiere, aumentando così la gratitudine e
l’amore che Le nutro vivissimo
Mi benedica
341

P. Álbera visitou o Brasil em 1901. Vide: ANTENOR DE ANDRADE SILVA, Os Salesianos..., pp 160 ss.
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In corde Jesu aff e ubd figlio
D Renzo Giordano

[71]
Ao P. [José]Lazzero
V J!
Pernambuco, 2 de novembro de 1900
Reverendíssimo e caríssimo P. Lazzero
É dia de finados e não sei que tristeza me invade a alma! É o pensamento dos caros
parentes, irmãos jovens e amigos que não veremos mais neste vida e que estão unidos a nós
em espírito, esperando talvez nossos sufrágios. Ver-nos-emos na glória.
Sinto-me ainda impressionado à vista dos restos mortais de D. Lasagna e dos sete
falecidos em Juiz de Fora.
Pobre nossa humanidade! Mas, tudo passará e ressuscitaremos em alma e
corpo, amigos, irmãos, superiores e seremos felizes.
Recebi suas últimas cartas. Escrevi a última da Bahia, retornando de Minas, S.
Paulo, Rio e Pernambuco.
Espero que a saúde continuará a melhorar até que volte aquele P. Lazzero com
aquela voz robusta que ouvi pela primeira vez. Quantas vezes falando com P. Álbera e
P. Gusmão eu dizia: “se P. Lazzero viesse se encontrar conosco aqui na América, se
refaria com o ar marinho, as vistas maravilhosas e sobretudo com a recepção
cordialíssima que receberia de seus irmãos e filhos”!
Venha e verá se não temos razão, em relação à sua saúde. Venha e nos fará um
bem imenso, só com sua presença, como o fez o nosso Veneradíssimo P. Álbera.
Esta visita extraordinária, que providência! Que bom sangue! Que novo espírito! Eu
esperava P. Álbera, para que conhecesse as coisas na realidade. E esperava que livre de
mágoas ou compromissos, por motivo de saúde, me colocasse em qualquer lugar fora da zona
tórrida. Não disse nada, nem a ele nem a outros e aceitei a cruz, animado pela esperança em
Deus e nos meus Superiores.
O senhor amadíssimo e veneradíssimo P. Lazzero, tenha-me sempre como seu
discípulo e filho. Ajude-me seus conselhos e orações, aumentando assim a gratidão e o
amor que lhe tenho
Abençôe-me in corde Jesu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. L. Giordano

72
A don [Giuseppe] Lazzero
ASC F 091
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Aut. italiano. 3ff., 180 x 111 mm, papel liso, tinta preta. Inédito
Primeiro dia de férias, todos cansados – Governador e Prefeito assistem festa de final de ano – autorização para
votos de irmãos – casa de “Jaboatão Colônia” faz parte da casa do Recife – salesianos destinados à Bahia – sua
linha de conduta em relação à Bahia – convite para ir a Niterói

V G!
Pernambuco 10/Dicembre/1900
Molto Revdo ed Amatismo D. Lazzero
Ho ricevuto la sua letterina. Non risposi subito per trovarmi realmente ingolfato in un
mare de occupazioni. Oggi è il 1° giorno di vacanze ed approfitto per scriverle, ringraziarla e
rispondere
Siamo tutti stanchi ma non ammalati. Io ebbi a fare qualche predicazioni in questa
scorsa settimana che mi prostrò/, dandomi peraltro maggior animazione.
La festa di ieri riuscì benino con grande concorso, intervenendo il Vicario
Capitolare342 (sede vacante) il Governatore ed il Prefetto della città e gente scelta.
Fu come una festa a Gesù Redentore (parte profana) come due domeniche facemmo la
parte sacra.
Io aspetto ansiosamente da Lei o dal P. D. Rua l’autorizzazione per ammettere ai voti/
diversi confratelli come il Ch[ieric]o Dagli – gli studenti [Vasconcello[s]], Olavo, Bezerra e il
Coadj343.
Diventane pure previamente il consentimento dei conflli formanti il Capitolo delle due
Case di qui.
Mi chiama se la Casa della “Colonia S. Sebastião in Jaboatão” forma parte di questa
casa di Recife. Io rispondo che si
1° perché le lettere devono avere l’indicazione del Collegio Sale[sian]o Pernambuco e
di qui le mandiamo loro, mancando colà la posta.
2° il Direttore attuale D. Vellar, ubbidisce, tutto protestando che non è per questa
carica[.]
3° I medici giudicano bene che io non rimanga molto tempo di seguito qui in
Pernambuco ma che procuri l’aria balsamica dell’interiore fino a completo restabilmento di
salute (quello che ho fatto e faccio).
D. Sironi la fa da Vice-Diretore come la fece durante la mia assenza in Europa,
essendo per altro confessore dei conflli e giovani D. Genghini/.
Ricevetti dal Sr. D. Barberis una lettera col lieto annunzio di 5 conflli che partiranno
di Torino per Bahia, passando qui il 29 corr[ente]. Deo gratias!
Io non so quale deve essere la mia linea di condotta per Bahia. Mi dissero i Superiori
di pensare per aprirla e fui. D. Albera mi aveva detto, nel mattino del giorno della partenza,
che facessi un poco da vice-inspettore o [f. f.], ma aspetto da Lei schiarimenti.
Il Sr D Zanchetta mi invitò ad andare per le grandi feste dell’8 dic. A Nikteroy dove
intervengono D Borghino e D Rota ecc ecc, ma io aveva il compromesso della predicazione in
una cittadina qui vicina e poi la festa della distribuzione e poi fui troppo obbligato ad essenze
342

Mons. Marcolino Pacheco do Amaral.
Na época faziam parte da comunidade do Recife os Coadjutores: José Furlani, Paulo Gasco (1875-1948);
Carlos Roasetti, 1859 e morto em Salvador em 1909 e Francisco Vai. Furlani e Vai deixaram a Congregação.
343
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per malattie e poi (aggiungerò) sono annoiato dei viaggi, feste e mondo. Oh la mia cara
solitudine di Jaboatão, tu mi dai vita al corpo e all’anima e mi sei di consolazione e di
conforto! Sei il mio Nazareth/!
Rev[erendissim]o e Caris[sim]o D. Lazzero, non sarà l’ultima volta che Le scrivirò in
quest’anno ed in questo secolo, ma già fin d’ora Le faccio il cordialissimo augurio a Lei ed a
me “che ci possiamo vedere tra cinquent’anni in questo mondo e per tutta l’eternità nell’altro.
In questo e per tutti i secoli sono e sarà tutto in G.
Aff.mo e Ubd.o figlio
D. R. Giordano

[72]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Pernambuco, 10 de dezembro de 1900
Muito reverendo e amadíssimo P. Lazzero
Recebi sua cartinha. Não respondi logo por me encontrar realmente engolfado em um
oceano de ocupações. Hoje é o primeiro dia de férias e aproveito para lhe escrever, agradecerlhe e responder.
Estamos todos cansados, mas não doentes. Na semana passada, tive que fazer alguma
pregação que me prostraram, dando-me por outro lado mais animação.
A festa de ontem foi boa, com grande concurso, estando presente o Vigário Capitular
(sede vacante), o Governador, o Prefeito da cidade e gente escolhida.
Foi como uma festa a Jesus Redentor (parte profana), como há dois domingos fizemos
a parte sacra.
Espero ansiosamente do senhor ou do P. Rua a autorização para admitir vários irmãos
aos votos: o clérigo Dagli – os estudantes Vasconcelos, Olavo, Bezerra e o Coadj. O Capítulo
das duas casas daqui deve dar previamente o consentimento aos irmãos em formação.
Pergunta-me se a Casa da “Colônia S. Sebastião em Jaboatão” faz parte desta casa do
Recife. Respondo que sim.
1o Porque as cartas devem ser endereçadas ao Colégio Salesiano Pernambuco e daqui
mandamos para eles, pois lá não existe Correio.
2o O Diretor atual P. Vellar, obedece, protestando que não foi feito para este cargo.
3o Os médicos acham que eu não deve permanecer muito tempo de seguida, aqui em
Pernambuco, mas que procure o ar balsâmico do interior, até ao completo restabelecimento da
saúde (é o que fiz e faço).
P. Sironi atua como Vice-diretor, como o fez durante minha ausência na Europa. P.
Genghini é por outro lado o confessor dos irmãos e jovens.
Recebi do sr. P. Barberis uma agradável carta com a notícia de cinco irmãos que vêm
de Turim para a Bahia. Passam por aqui no dia 29 do corrente. Graças a Deus!
Não sei qual deva ser minha linha de conduta, com respeito à Bahia. Os Superiores
disseram-me que pensasse em abri-la e fui. P. Rua me havia dito, na manhã do dia da partida
que atuasse um pouco como Vice-Inspetor, o [fiz], mas espero do senhor esclarecimentos.
O sr. P. Zanchetta convidou-me a participar das grandes festas do dia oito de
dezembro em Niterói, onde estarão presentes P. Borghino, P. Rota etc, etc. Eu porém tinha o
compromisso de uma pregação em uma cidade vizinha. Acresce ainda a festa da distribuição e
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as muitas ausências a que fui obrigado por causa das doenças. E depois, (acrescentarei) estou
enjoado de viagens, festas e mundo. Oh, a minha querida solidão de Jaboatão, tu me dás vida
ao corpo e à alma. És para mim alegria e conforto. És a minha Nazaré!
Rev[erendissim]o e caris[si]mo P. Lazzero, não será a última vez que lhe escrevo neste
século, mas desde logo faço o cordialíssimo desejo ao senhor e a mim “que nos possamos ver
em cinquenta anos neste mundo e por toda a eternidade no outro”.
Neste em todos os séculos sou e serei todo em J
Affmo e obedientíssimo filho
P. R. Giordano

1901
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A don [Giuseppe] Lazzero
ASC F 091
Aut. italiano. 1f., 200 x 125 mm, papel pautado. Inédito

Abertura do Colégio do Recife – adoece após pregação em Camaragibe

V G!
Camaragibe 4/Febbraio/1901

Molto Revdo ed Amatismo D. Lazzero
Le mando qui inchiusa la lista del personale. Oggi si aprì il collegio in Pernambuco.
Io venni qui per predicare gli esercizi spirituali di tre giorni a una associazione di
signore, ma, essendo sudato uscendo dopo la prima istruzione mi sono preso un colpo di
vento e di acqua che mi obbligò a guardare il letto. Mi sento meglio ma non sto ancor bene ed
aspetto l’ordine del medico per ritornare a Pernambuco o alla Colonia/.
Aspetto la lista completa dei postulanti ai voti per mandargliela.
Preghi molto per me affinchè nella salute e nelle malattie, ne’ felici e ne’ contrari
eventi faccia sempre e in tutto la santa volontà del Signore.
Riverisca per me tutti gli amatissimi Superiori e Conflli, raccomandandomi alle
preghiere di tutti.
Mi abbia sempre in corde Jesu per suo
Affo ed ubdo figlio
D Renzo Giordano

[73]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
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Camaragibe, 4 de fevereiro de 1901
Reverendíssimo e amadíssimo P. Lazzero
Mando-lhe em anexo a lista do pessoal. Hoje abriu-se o Colégio de Pernambuco. Vim
aqui para pregar os exercícios espirituais de três dias a uma associação de senhoras. Saindo
suado da primeira instrução, apanhei um golpe de vento e chuva que me obrigou a ir para a
cama. Sinto-me melhor mas ainda não estou bem. Espero ordem do médico para ir para
Pernambuco ou Colônia.
Espero a lista completa dos postulantes aos votos para mandar-lhe.
Reze muito por mim, a fim de que na saúde e nas doenças, nos acontecimentos felizes
e indesejáveis eu faça sempre e em tudo a santa vontade do Senhor.
Cumprimente por mim todos os amadíssimos Superiores e irmãos, recomendando-me
às orações de todos.
Tenha-me sempre in corde Jesu como seu
Affmo obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
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A don [Giuseppe] Lazzero
ASC F 091
Aut. italiano. 2ff., 178 x 110 mm, papel liso, amarelado. Inédito

Próximo do onomástico de P. Lazzero – desculpas pelas cartas escritas, lamentando-se e ressentindo-se

V G!
Colonia S Sebastiano Jaboatão 2/3/1901
Molto Rev[erendissim]o ed Amatis[sim]o Padre,
Il 19 s’avvicina che si risveglia in molti più forte l’affetto e la gratitudine verso D.
Lazzero. Sì, S. P. Giuseppe! Entrambi (colla debita distanza) “serve bonis et fidelis”.
Il primo già in paradiso e vicino alla Madonna ed al suo Gesù: il 2° che vi arriverà
dopo una lunghissima vita d’amore a Gesù ed a Maria/.
Io le auguro per me e per parte di tutti i carissmi Conf.lli, suoi figli di Pernambuco e di
Jaboatão, un senza fine di benedizione, di auguri.
Ma oggetto di questa mia è pure di compiere un dovere pel bene dell’anima mia e per
risarcire un male fatto che certo ha potuto disgustare il suo cuore.
Sa come da molto tempo io abbia cominciato una linea di condotta poco conveniente
per troppa confidenza con il mio Superiore D. Lasagna, lagnandomi e risentendomi. Io
chiamai al Signore che mi facesse scomparire quel residuo di sensibilità ferita. Ora in questi
giorni leggendo la Biografia di Mr. Lasagna conobbi appieno i miei errori. Scrissi già a
diversi conf.lli chiamando loro senso pel cattivo esempio. Scrissi a D. Albera, pregandolo
d’imporre, qualora lo credeva, una penitenza e riparando del mio meglio il mal fatto/.
Le ho mandato già la lista del personale.
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D. Sironi Le manderà la lista e il reso-conto di Recife (perché il medico mi disse
essere per me più prudente non rimanere per ora nella città) ed io mancai tutto febbraio.
So che tutti stan bene assai e vanno bene. Qui tutti pure vanno eccellentemente.
Io accettai di predicare gli esercizi di tre giorni a buone signore di una Società e caddi
ammalato il 2° giorno, colto da pioggia e venti nell’uscire dopo la 1a. predica. Predicai poi gli
esercizi nel gran Seminario nei tre giorni di Carnevale
Sto meglio: grande prudenza per evitare nuove ricadute. Ossequi da tutti ed a tutti
Affmo e Ric. Figlio
D. Renzo Giordano

[74]
Ao P. [José] Lazzero
V J!
Colônia S. Sebastião, Jaboatão 02 de março de 1901
Muito Rev.do e amadíssimo padre
Aproxima-se o dia 19 o que me desperta o mais forte afeto e gratidão para com P.
Lazzero. Sim Sr P. José. Ambos (com a devida distância) “servos bons e fiéis”.
O primeiro já no Paraíso e vizinho à N. Senhora e seu Jesus, o segundo que também
chegará lá, depois de uma vida de amor a Jesus e a Maria.
Desejo-lhe por mim e por parte de todos os caríssimos irmãos, seus filhos de
Pernambuco e de Jaboatão, infinitas bênção e bons desejos.
O objeto desta minha é porém, cumprir um dever para o bem de minha alma e para
reparar um mal feito e que pode ter magoado seu coração.
Sabe como há muito tempo eu tenha começado uma linha de conduta pouco
conveniente pela muita confiança com meu Superior P. Lasagna, lamentando-me e
ressentindo-me. Pedi ao Senhor que me fizesse desaparecer aquele resíduo de sensibilidade
ferida. Nestes dias, lendo a biografia do D. Lasagna, percebi plenamente meus erros. Já
escrevi a diversos irmãos, penitenciando-me pelo mal exemplo. Escrevi ao P. Álbera pedindo
que me impusesse, se julgasse por bem, uma penitência, reparando-me do melhor modo
possível o mal cometido.
Já lhe mandei a lista do pessoal.
P. Sironi fará o mesmo e enviará a prestação de contas do Recife (porque o médico me
disse que era mais prudente ficar por ora ausente da cidade) e eu faltei todo o mês de
fevereiro.
Sei que todos estão bastante bem. Aqui também todos estão excelentes.
Aceitei pregar o retiro de três dias para boas senhoras de uma Sociedade e fiquei
doente no segundo dia, tendo apanhado vento e chuva ao sair da pregação. Preguei depois os
exercícios espirituais no Seminário nos três dias de Carnaval.
Vou melhor de saúde: grande prudência para evitar novas recaídas. Obséquios da parte
de todos e para todos.
Affmo e reconhecidíssimo filho,
P. Renzo Giordano
1902
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Carta iniciada em Jaboatão e terminada na Bahia, onde P. Giordano chega com alguns salesianos – espera
pessoal para o final do ano – o clérigo Daili deve retornar à Inglaterra

Bahia 24 Gennaio 1902
Questa lettera cominciata in Jaboatão sarà finita qui, dove giungemmo avantieri in
[cinque] Ch. Daili, Ch[ieri]co Simon[a], Sr Furlani, Sr Vaia ed il sottoscritto.
I conflli Baiani ci accolsero a braccia aperte – Stan tutti bene eccetto due dei tre ultimi
arrivati di Europa (D. Graia e Ch. Bruno minacciati nei polmoni).
Ah ci aiuti anche Lei per ottenere personale pel fine dell’anno. Il Ch. Daili deve
ritornare in Inghilterra quest’anno per avere finito i suoi tre anni [patristici] ed avendone
bisogno per la sua salute, servendo i medici.
[Un nuovo ...] S. Giuseppe!! [...] P. Lazzero!!
Aff. ed ubd. figlio
D[.] Renzo Giordano
Patristici] patuitici G

[75]
[Destinatário ignoto]
Bahia, 24 de janeiro de 1902
Esta carta começada em Jaboatão será terminada na Bahia, onde chegamos antes de
ontem em cinco: clérigo Daili, clérigo Simona, sr. Furlani, sr. Vaia e o sobrescrito.
Os irmãos baianos nos acolheram de braços abertos. Estão todos bem, a não ser dois dos
três que chegaram por último da Europa (P. Graia e o clérigo Bruno, ameaçados nos
pulmões).
Ah, ajude-nos também o senhor para obter pessoal no final do ano. O clérigo Daili deve
retornar à Inglaterra no final deste ano. Terminou seus três anos de patrística e segundo os
médicos, precisa cuidar da saúde.
[Um novo ]. Sr. Giuseppe!! [...] P. Lazzero!!
Sempre in corde Jesu
Afeiçoado e obediente filho
P. Renzo Giordano

1903
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A don [Giulio] Barberis
ASC F 091
200

Aut. italiano. 2ff., 176 x 113 mm, papel pautado, tinta preta, 2fv., algumas linhas escritas na vertical da margem
esquerda; 1ff., à direita na parte superior, encontra-se em vermelho o carimbo do Arquivo do Cap. Superior. No
mesmo local, à esquerda uma mão desconhecida escreveu: Giordano D. Renzo. Inédito

Desejo de boas festas para o ano de 1903 – momentos de consolação e provas em dois meses de visita a
Pernambuco e Sergipe. Aprovada pelos irmãos de Pernambuco e Sergipe a escolha do estudantado e futuro
noviciado em Sergipe

V G!
Bahia 3 Gennaio 1903
Molto Rev.do ed Amato D. Barberis
Buone ed ottime feste per questa entrata di anno di grazia 1903.
Arrivai, preparai le incluse lettere e gliele mando. In questi due mesi e mezzo di viaggi
e di visita a Sergipe ed a Pernambuco provai / momenti di grandi consolazioni, ma non mi
mancarono prova e cause di tristezza
Come benedice il Signore i Salesiani, facendoli istrumenti (sic) di sue grazie! Le case
di Sergipe e di S. Joaquim in Pernambuco ne sono una prova.
Tante grazie degli ottimi conf[rate]lli speditrici a Lei, al Revmo D. Rua / ed a tutti i
Superiori. È poco aiuto numerico ma l’è molto pel nuovo sangue rimesso nelle vuote vene.
Ritornai con loro a bordo del “Panamá” da Pernambuco.
Tutti i conf[rate]lli di Pern[ambu]co del Sergipe e de Bahia appoggiarono la soluzione
del problema sulla scelta dello Studentato (futuro Noviziato344) in Sergipe / la questione era
economica, fisica-morale-direttiva e guadagno per tutti i lati. Così possiamo aumentare il
numero dei latinisti senza entrare in debiti ed averli più lontani dai pericoli e più consacrati
alla pietà ed allo studio. Le manderò presto notizie per avere da Lei consigli e precetti.
Per ora La ringrazio, La saluto e Le auguro ogni bene da Dio, raccomandando le sue
preghiere questo suo in corde Jesu
Aff. Alunno
D. Renzo Giordano
Domani cominciano gli Esercizi qui
In Pernambuco ebbero ottimo successo

[76]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
Bahia, 3 de janeiro de 1903

Boas e ótimas Festas por esta entrada de ano da graça de 1903.
344

Sobre as vicissitudes do Noviciado em Sergipe (Thebaida), vide ANTENOR DE ANDRADE, Os
Salesianos..., LAS-ROMA, 2000, Cap. IX, pp 314 ss.
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Cheguei, preparei as diversas cartas e lh’as mando. Nestes dois meses e meio de
viagens e de visitas a Sergipe e Pernambuco experimentei momentos de grandes alegrias, mas
não me faltaram provas e motivos de tristeza.
Como o Senhor abençôa os Salesianos, fazendo-os instrumentos de suas graças! As
casas de Sergipe e de S. Joaquim em Pernambuco, são disto uma prova.
Muito obrigado pelos ótimos irmãos que nos foram mandados, ao senhor, ao Rev. P.
Rua e a todos os Superiores. É pouco a ajuda numérica, mas torna-se muito em relação ao
novo sangue introduzido em nossas veias.
Retornei de Pernambuco com eles, a bordo do “Panamá”.
Todos os irmãos de Pernambuco, de Sergipe e da Bahia apoiaram a solução do
problema sobre a escolha do estudantado (futuro Noviciado) em Sergipe O problema era
econômico, físico-moral-diretivo e [assim] ganhamos em todos os sentidos. Deste modo
poderemos aumentar o número dos latinistas sem contrair dívidas e tê-los mais afastados dos
perigos e mais dedicados à piedade e aos estudos. Logo enviar-lhe-ei notícias para ter do
senhor conselhos e normas.
Por agora agradeço-lhe, saúdo e lhe desejo todo bem de Deus, pedindo-lhe suas
orações in corde Jesu
Afeiçoadíssimo aluno
P. Renzo Giordano
Amanhã começam aqui os exercícios
Em Pernambuco tiveram ótimo sucesso
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A don [Giulio] Barberis
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Aut. italiano. 2ff., 178 x 110 mm, papel pautado, tinta preta amarelada pelo tempo, 1ff., à direita, carimbo com
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1

No interior de dois círculos concêntricos encontra-se a inscrição latina: «Inspector Provinciae Sept. Pia Societas
S. Francisci Salesii». No interior do primeiro círculo: «Santi Protettor»

Pedidos para os votos perpétuos de José Bezerra e Inácio Wasilewski - o pároco de Conceição do Coité deseja
ceder seus bens e paróquia aos Salesianos

V G!
Bahia, 22 Gennaio 1903

Molto Rev.do ed Amato D. Barberis
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Le invio qui inchiuse le domande per l’ammissione ai voti perpetui dei S[ignori]
Chierici Ignacio345 e Bezerra346.
Avrei voluto far segnare come esaminatori ispettoriali D. Dellavalle 347 e D.
Simona348, ma mi dissero che era inutile, non avendo effetto senza la nomina / dai Superiori
di Torino.
Qual iscrizione latina mettere sul sygillum349 inspettorial del Brasile del Nord350?
Aspetto da Lei e dai Rv. Superiori il da scriversi. Abbisogno poi per l’archivio ispettoriale di
tutti i singoli libbri trovandoci qui all’ablativo assoluto.
Ricevetti i registri per intermezzo del P. Andrea e chierici venuti. Ricevemmo ieri
notizie poco / buone di D. Graglia che ebbe un nuovo smosso sbocco di sangue, trovandosi in
Conceição de Coité, cittadina a un giorno de ferrovia punto saluberrimo di questo Stato e
dove il parroco desiderebbe avere i Salesiani cedendo loro i suoi averi e la sua parrochia. Non
potendo per questi giorni allontanarmi di quá (neppure il Direttore D. Luiz Della Valle)
mandai D. Oriti351 / per visitarlo ed assisterlo per alcuni giorni fin il mio arrivo.
Poveretto, ha già sofferto tanto ed abbiamo così poca speranza di guarigione!…Forse
il clima di Pernambuco più mite e meno esposto variazioni di temperatura (quantunque più
caldo) gli sarebbe più conveniente, secondo dicono i medici. L’avevo promesso ai Conflli di
Recife, rifacendosi un poco.
Ossequii: ringraziamenti e saudades dal suo
Affmo Alunno
D. Renzo Giordano

[77]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
Bahia, 22 de janeiro de 1903
Envio-lhe com esta os pedidos para admissão aos votos perpétuos dos senhores
clérigos Inácio e Bezerra.
Gostaria de ter escolhido como examinadores inspetoriais P. Della Valle e P. Simona,
mas disseram-me que era inútil, pois seria inválido, sem a nomeação dos Superiores de
Turim.
Que inscrição latina colocar no escudo inspetorial do Brasil Norte? Espero uma
resposta do senhor e dos Reverendos Superiores. Preciso de livros para o arquivo inspetorial.
Aqui nos encontramos no ablativo absoluto, não temos nada.

345

P. Inácio Wasilewski (1882-1951). Lituano, trabalhou no Nordeste do Brasil e em Rio dos Cedros (SC).
P. José Bezerra (Palmares, 1877 - Niterói, 1965).
347 Dellavale ou Della Valle, nos documentos encontram-se ambas as formas.
348 P. Carlos Simona (1879-1972). Nasceu em Locarno (Canton Ticino) Suissa de língua francesa. Trabalhou na
Bahia, retornando posteriormente à Itália. Faleceu em Bagnolo, Piemonte.
349 Sigilo, marca, carimbo, selo.
350 A Inspetoria do Brasil do Norte começou em 1902. Seu primeiro Inspetor foi P. Lourenço Giordano. Em
1912 houve nova divisão: vide ANTENOR DE ANDRADE SILVA, Os Salesianos e a educação na Bahia...,
cap. IX, p 309, nota 29.
351 P. Caetano Oriti (1869 - ?), ordenou-se na Bahia em 21/12/1901. Deixou a Congregação em 01/01/1913.
346
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Recebi os registros por meio do P. André e dos clérigos chegados. Recebemos ontem
notícias pouco boas do P. Graglia que teve uma nova hemoptise, encontrando-se em
Conceição do Coité, cidadezinha a um dia de trem, ponto salubérrimo deste Estado e onde o
pároco gostaria de ter os salesianos, cedendo seus bens e sua paróquia. Não podendo ausentarme daqui nestes dias, nem o Diretor P. Luiz, mandei P. Oritti visitá-lo e assisti-lo por alguns
dias, até à minha chegada. Coitado, já sofreu tanto e temos pouca esperança de seu
restabelecimento! Talvez o clima de Pernambuco mais suave e menos exposta a variações de
temperatura (embora mais quente) ser-lhe-ia mais conveniente, segundo dizem os médicos. O
havia prometido aos irmãos do Recife, refazendo-se um pouco.
Homenagens, agradecimentos e saudades do seu
Afeiçoadissimo aluno
P. Renzo Giordano
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A don [Filippo] Rinaldi
ASC F 091
Aut. italiano. 6ff., 178 x 112 mm, papel pautado, tinta preta, 1ff., Inédito
Uma mão desconhecida escreveu: “Bahia Brasile Giordano D. Lorenzo”

Saudações de boas Festas Natalinas – fundações da Bahia e Sergipe (Thebaida) – “Cidade D. Bosco”

V G!
Jaboatão 24 Dicembre 1903
Molto Revdo D. Rinaldi
Buone, ottime feste natalizie «in primis et ante omnia». Il Signore Le conceda la
pazienza necessaria per la sua utilissima e spinosissima incombenza di Prefetto Generale e
quindi le consolazioni ed i meriti corrispondenti in questo mondo e nel cielo. Ecco il mio
voto.
Ricevetti la gradita sua (tutta di suo pugno) del 11/11/903./ Farò il possibile per avere i
rendi-conti, esigendo “cum omnia patientia et doctrina" e li riceverà ve[ra] brevemente mente,
quantunque non sia capi d’opera di amministratori.
1. Ricevetti quanto desiderava da D. Gusmano e mi dirigerò a lui per coserelle
necessarie.
2. Aspettiamo ansiosamente i nostri quattro chierici: pel resto Deus providebit.
3. Grazie della lista pei testamenti: me ne servirò e le manderò il mio rinnovato 352 ,
secondo consiglio di un eccellente avvocato da me consultato ad hoc/.
4. Per le proprietà, desidero parlare con D. Peretto 353 ed esporgli il piano che io, col
consentimento di D. Rua, ho realizzato qui per la casa di Bahia. Possiamo estendere
352
353

Vide Anexo II.
P. Carlos Peretto (1860-1923), na época estava no oitavo ano como Inspetor da Inspetoria do Sul do Brasil
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queste diverse società sia per proteggere le case sia per ricevere legalmente i legati pii
lasciati alle opere salesiane. Spero di vederlo nel febbraio e quindi di ragguagliare Lei di
quello che si fará.
5. Per riguardo a Sergipe, fu tutta una storia che mi diede molto da fare e molto da
soffrire. Eccolo in succinto: / Mon. Olimpio cedette la sua proprietà per 5.000 fr., per
quel prezzo che aveva comperata, senza farci pagare i benefici (cioè spese da lui fatte in
benefizio). Comprò in nostro nome una seconda proprietà. Vi fu in questa compera dei
fini politici e meglio sarebbe stato che non ce l’avesse comperata, perché lontana e fu
causa di molti disgusti. Una terza 354 comperammo noi per 100fr. (cento fr) di molta
utilità, godendo dell’indipendenza del fiume Pitanga per bagni, acqua e terra – e per
mettere in un pezzo di questa proprietà, lontana da noi delle casette dei viccini sulla strada
davanti / alla nostra casa, che è Scuola Agricola355, Studentato e futuro Noviziato. Erano
necessarie delle condizioni all’alta impresa: 1. comprare la proprietà in faccia a noi e
limitrofe per allontanare la strada. 2. cedere un pezzo di terra con certa prudenza. Fin da
principio io insistetti presso M. Olympio356 de comperare quella proprietà ma egli, per
politica (rovina di questi paesi) non voleva e consenti dopo qualche tempo che io lo
facessi, ma non diede denari ed io, per non mettermi in debiti, differii. Oltre l’immenso
vantaggio di avere un buon terreno / vicino alla casa e con una posizione bella
esteticamente parlando vi erano due vantaggi che imponevano un dovere alla nostra
coscienza fisico e morale. Bisognava asciugare una specie di palude di acqua stagnata con
fossi nella proprietà in faccia a noi. Bisognava allontanare case e persone pericolose,
trasportando la strada più lontana di questa citata proprietà ed offrendo (non più nella
strada ma) al di lá del fiume un luogo sano e bello per nuove abitazioni, facilitando loro la
costruzione / e con prudenza diminuire la pena dell’espulsione.
Io passai due mesi e mezzo e, grazie a Dio, riuscimmo a far quasi tutto.
D. Rua volli sua prudenza e bontà (cioè fiducia in questo suo povero figliuolo e servo
inutile)[.] Mi scrisse, prima chiamando l’attenzione in non fare compere inutili, poi
autorizzandomi a realizzare questa ultima. Io (chiamato il giudizio dei confratelli) era
persuaso del dovere di questa compra, tanto più che un signore nostro vicino, ci chiamava
per vendita una buona parte della seconda / proprietà lontana da noi e causa de disgusti. Il
negozio stava per essere conchiuso a giorni, quando questi, ritornando a cavallo, il 20
Novembre, ad Aracaju attraversando il fiume Poxim357 cadde e fu trovato cadavere.
Aspettiamo un’altra occasione per vendere quel terreno. Eccole spiegato il caso di
avere alcuni estranei edificato in terreno nostro. – Fu un liberarci da pericoli gravi da
offese del Signore, dicerie e disgusti. Del passaggio debbo dirle che un confll [confratello]
secolare dovette essere spedito in una altra casa, per imprudenza commesse di parole con
quella gente troppa vicina e libera.
/Impossibile era il Noviziato senza quella pulizia di vicinati. Fu un cedere un pezzo di
terreno, che può esserci costato cinque franchi (nella compra di 100 fr., sul tutto).
Crederei imprudente lo stendere scritture per far valere i diritti nostri di proprietarii, oltre
354

Nota do P. Giordano: “Delle compre fatte accennate proprietà ottivemo le scritture figurando il mio nome e
D. Luigi Pasquale.
355 A Escola Agrícola São José da Thebaida, fundada pelo P. L. Giordano em 1902 e fechada em 1922.
356 Mons Olimpio: Olímpio de Souza Campos, governador do Estado de Sergipe, um dos políticos famosos da
época. Foi juntamente com o Arcebispo da Bahia, D. Jerônimo Tomé de Silva, um dos que muito fizeram para
levar os salesianos a Srgipe Mons. Olímpio foi assassinado por inimigos políticos, aos 9 de novembro de 1906,
no Rio de Janeiro. Sobre a atuação do Monsenhor em favor dos salesianos vide: ANTENOR DE ANDRADE, Os
salesianos e a educação...LAS-ROMA, 2000, cap. IX.
357 Juntamente com o rio Pitanga banhavam as terras da Escola Agrícola.
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l’averci feriti questi poveri compaganuoli coll’espulsione e coll’obbligarli a riedificare le
loro casatinne. Prudentemente il direttore chiamava loro qualche servizio od una limosina
per fare loro conoscere la sudditanza. Non coinciderà suoi il diritto di pose (così
chiamato) o di proprietà a nessuno di loro.
/Vi entra pure in gioco la suscettibilità di Mr. Olimpio (manso politico e popolare). Vi
sarebbe in gioco l’onore Salesiano, mostrandosi troppo stretti nei diritti ed averi quindi
poco popolare.
Se mai il Signore volesse fare sorgere vicino alla Thebaida una borgata ed una futura
città, questa avrebbe il nome augusto di «D. Bosco». Il certo vi è che i Salesiani sono
chiamati a rinnovare la faccia della terra in questo Sergipe (materialmente e
spiritual[men]te parlando). / Ed ora mi permette una libertà?!Non sarebbe male per capire
indirettamente o direttamente al caro D. Della Valle che 1o parli a viva voce con chi di
ragione 2o che s’informi bene delle ragioni per comperare terreni e per permettere, non
senza previdenza del futuro in danno della Congregazione ed in favore, di edificare in
terreno nostro, prime di scrivere ai Superiori. Non é con una visita alla spicciolate e con
una semplice impressione che si conosce il bene da farsi e il come ed il quando!!
/ Non è che io non desideri che i Superiori sappiano tutto e che da ognuno si possa
manifestare quello che si crede a bene della Congregazione ma vi sono eccessi da evitare
e cose da pensare e trattare prima di scriverle e poi vi sono già tante spine nel sentiero de’
Superiori di costi e dei conf[rate]lli di qui, senza prendersi il divertimento di spargerne
ancora, sia pure con tutta la purità di intenzione!!
- E tutto questo fra di noi.
Ed ora rinnovo tutti i ringraziamenti, i voti (colle espressioni) fraterni nel 1903 cogli
auguri di felicità pel 1904, fino al 2.000 e poi penseremo. Mi creda sono suo
Affo ed obb [obbedientissimo] figlio, confllo (confratello) e servo
D. Renzo Giordano

[78]
Ao P. [Felipe] Rinaldi

V J!
Jaboatão, 24 de dezembro de 1903
Muito Reverendo P. Rinaldi
Em primeiro lugar e sobretudo boas, ótimas festas de Natal. «O Senhor lhe
conceda a paciência necessária para seu utilíssimo e espinhosissimo cargo de Prefeito
Geral; bem como as consolações e méritos correspondentes neste mundo e no céu», eis o
meu voto.
Recebi a sua desejada (toda de próprio punho) de 11 de novembro de 1903.
1. Farei o possível para ter os balancetes, exigindo “com toda paciência e doutrina” e os
receberá brevemente, embora não seja obra prima de administradores.
2. Recebi quanto desejava do P. Gusmano e me dirigirei a ele para pequenas coisas
necessárias.
3. Esperamos ansiosamente os nossos quatro clérigos: quanto ao mais Deus
providenciará.
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4. Obrigado pela lista para o testamento. Usarei e mandarei o meu renovado358, segundo
os conselhos de um excelente advogado por mim consultado para isto.
5. Para as propriedades desejo falar com P. Peretto e expor-lhe o plano que eu, com o
consentimento do P. Rua, realizei aqui para a casa da Bahia. Podemos estender estas
pequenas sociedades seja para proteger as casas, seja para receber legalmente as pias
doações deixadas para as obras salesianas. Espero vê-lo em fevereiro e então polo-ei a
par do que se fará.
6. Com respeito a Sergipe, foi uma história que me deu muito trabalho e sofrimento. Eis
resumidamente: Monsenhor Olímpio cedeu sua propriedade por 5.000 francos, pelo
preço que tinha comprado, sem pagar os benefícios (isto é, despesas feitas por ele no
imóvel). Comprou em nosso nome uma segunda propriedade. Existiam nesta compra
fins políticos e teria sido melhor se não a tivesse comprado, porque ficava longe e
motivo de muitos dissabores. Compramos uma terceira por 100 francos. [Esta] muito
útil, gozando de independência do rio Pitanga para banhos, água e terra. Útil também
para construirmos, longe de nós, casas para vizinhos... na estrada diante de nossa casa
que é Escola Agrícola, Estudantado e futuro Noviciado.
Eram necessárias outras condições para outra empresa: comprar a propriedade
diante de nós e a limítrofe para afastar a estrada e ceder, com certa prudência, um pedaço
de terra.
Desde o início insisti com Mons. Olímpio que comprasse aquela propriedade, mas
ele por política (ruína destes países) não queria e consentiu após certo tempo que eu o
fizesse. Mas, não me deu dinheiro e eu, para não contrair débitos, não aceitei. Além da
imensa vantagem de possuir um bom terreno vizinho à casa e com uma bela posição
esteticamente falando havia duas outras vantagens que impunham um dever à nossa
consciência físico-moral. Precisava drenar uma espécie de paul de águas estagnadas com
canais na propriedade diante de nós. Era necessário afastar casas e pessoas perigosas,
transportando a estrada para mais além desta citada propriedade e oferecendo (não mais
na estrada mas) além do rio um lugar são e adaptado para habitações. [Assim] se
facilitaria a construção das habitações e com prudência se diminuiria a problemática da
transferência.
Passei dois meses e meio e graças a Deus, conseguimos fazer quase tudo.
P. Rua quis sua prudência e bondade (isto é, confiança neste seu pobre filho e
servo inútil). Escreveu-me, primeiro chamando a atenção para não realizar compra inúteis,
depois autorizando-me a fazer esta última. Eu (pedindo o parecer dos irmãos) estava
persuadido desta última compra, tanto mais que um nosso vizinho chamava-nos para
vender uma boa parte da segunda, propriedade longe de nós e causa de problemas. O
negócio estava para ser fechado dentro de dias, quando este, retornando no dia 21 de
novembro de Aracaju, a cavalo, atravessando o rio Poxim, caiu e foi encontrado morto.
Esperamos uma outra ocasião para vender aquele terreno. Eis a explicação de ter
alguns estranhos construído em nosso terreno. Foi um livrar-se de graves perigos de
ofensas a Deus, fuxicos e desgostos. Devo dizer de passagem que um irmão secular deveu
ser mandado para outra casa, por imprudência cometida com palavras, com aquela gente
muita vizinha e livre.
O Noviciado era impossível sem a transferência dos vizinhos. Cedeu-se um
pedaço de terreno que pode ter custado cinco francos (na compra de 100 francos no total).
Acharei imprudente não se ter escritura para fazer valer nossos direitos de proprietários,
além de ter ferido estes pobres camponeses, pagando-lhes com a expulsão e obrigando358

P Felipe Rinaldi tornou-se prefeito ou ecônomo geral a partir de 1901.
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lhes a reedificar os próprios casebres. Prudentemente o diretor dava-lhe algum trabalho ou
uma esmola para fazer-lhes compreender a dependência. Nenhum deles possuirá o direito
de propriedade.
Entra também a susceptibilidade de Mons. Olímpio (político manso e popular).
Estaria em jogo a honra salesiana, mostrando-se muito restrita nos direitos e horários,
portanto pouco popular.
Se por ventura o Senhor quisesse que surgisse um vila, vizinha à Thebaida e uma
futura cidade, esta teria o nome de “D. Bosco” 359 . O certo é que os Salesianos são
chamados para renovar a face da terra neste Sergipe (material e espiritualmente falando).
E agora me permite uma liberdade?! Não seria mal para compreender indirecta ou
diretamente ao caro P. Della Valle que, antes de escrever aos Superiores, em primeiro
lugar fale de viva voz com quem de direito, segundo que se informe bem sobre as razões
de se comprar terrenos[; e] para permitir, edificar em nosso terreno não sem previdência
do futuro, a dano da Congregação ou a favor. Não é com uma rápida visita e com uma
simples impressão que se conhece o bem que deve ser feito, o como e o quanto!!
Não é que eu não deseje que os Superiores saibam tudo e que cada um possa
manifestar-se a respeito do que acha bom para a Congregação, mas existem excessos que
devem ser evitados e coisas que devem ser pensadas e tratadas antes de serem escritas...
Acresce ainda que já existem tantos espinhos no caminho dos Superiores daí e dos irmãos
daqui. Não precisamos acrescentar mais problemas, mesmo que seja com toda pureza de
intenções!!
E tudo isto entre nós.
E agora renovo todos os agradecimentos, os votos (com expressões) fraternos para
1903 com os desejos de felicidades para 1904, até ao 2.000 e depois pensaremos.
Creia-me seu,
afeiçoadíssimo e obedientíssimo irmão e servo
P. Renzo Giordano

1904
79
[A don Michele Rua]
BS 4 (1905) 14-18
Texto impresso em português. Carta publicada no Boletim Salesiano em português. Não foi encontrado o
original manuscrito
Missões do Pará

Thebaida (Aracaju), 8 de Junho de 1904
Venerado e querido Padre,
359

Procurei “in loco” notícias sobre a existência da tal “Cidade ou Vila Dom Bosco”, mas nada de concreto me
informaram.
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Acho-me há dias nesta Thebaida Salesiana de volta da minha viagem ao Pará. Com o
ar balsamico dos bosques e com as innúmeras consolações que recebo dos jovens desta
nascente e já tão florescente “Escola Agrícola S. José,” estou-me restabelecendo
perfeitamente.
Depois de ter pregado no Jaboatão o retiro espiritual aos bons irmãos das tres
casas360 de Pernambuco, preparei-me a partir para o Pará em principias de Março a bordo
do “Planeta”. Apezar da lenta marcha do vapor e do calor equatorial, que tanto mais
crescia, quanto mais nos approximávamos da linha [equatorial]. Passei felizmente bem os
oito dias de viagem, graças ás delicadas attenções do Ex.mo Sr. Comandante e á boa
companhia dos passageiro, com os quaes não tardei a travar relações de verdadeira
amizade.
Chegamos no dia 23 e tivemos que nos sujeitar á desinfecção, por ter o nosso vapor
tocado de passagem o porto de S. Luiz, capital do Maranhão, infecto de peste bubônica.
Fui acolhido paternalmente por S. Ex. Rev.ma o Sr. D. Francisco do Rego Maia361,
douto e pio bispo diocesano, o qual me prodigalizou uma cordialíssima hospitalidade.
Pude assim gozar por 28 dias do exemplo edificante, piedade e actividade do Ex.mo e R.
mo Vigarizo Geral e de diversos eclesiásticos, os quais transformaram o palácio episcopal
num como convento de observancia religiosa.
Sua Ex. a tinha-me mandado um diluvio de cartas e telegrammas pra apressar a
minha chegada, que ele esperava anciosamente havia tres mezes. Apear da boa vontade de
360

RECIFE – Colégio Salesiano do S. Coração (1894). JABOATÃO – Colônia S. Sebastião (Escola Agrícola,
fundada em 1900). FREI CANECA (perto do Recife) – Instituto Orfanológico São Joaquim (1902).
O Instituto Orfanólogico São Joaquim foi aberto em 1897 pelos Administradores do hospital da cidade do Recife
(Santa Casa de Misericórdia). Em 1902, com a morte do padre encarregado, a pedido dos Diretores do hospital,
P. L. Giordano aceitou a direçção e administração do Instituto. O primeiro diretor foi o P. José Blangetti. O
professor Olavo de Almeida Águeda (nasceu em Pesqueira, PE, 29/07/1872 e faleceu em Recife, 18/06/1949.
Filho de Joaquim e Maria Águeda da Fonseca – ASC, Anaric:Registro biográfico), o auxiliava. O prédio não
oferecia boas condições de saúde aos residentes, de modo que em 1905, o Orfanotrófio com os SDB passou a
funcionar em uma escola industrial fechada e comprada pelo governo, situada a cerca de 180 km do Recife. Nos
tres primeiros anos da década de 1940, os religiosos de D. Bosco foram forçados a abandonarem aquele Instituto.
As águas e os ventos tornaram-se poluídos. Em janeiro de 1944, aqueles religiosos retornaram, por insistência da
S. Casa de Misericórdia e do sr. bispo de Garanhuns, D. Mário de Miranda Vilas Boas (04/08/1903 –
23/02/1968). As dificuldades não puderam de todo ser solucionadas, com referência à S. Casa e os religiosos
tiveram que mais uma vez deixarem o trabalho com os órfãos. O fato aconteceu em fevereiro de 1961, durante o
inspetorado do P. Agenor Vieira Pontes. P. Luiz Sávio Prata (o último diretor tinha sido P. Luiz Cinciripini) foi o
encarregado de ultimar as tratativas sobre o desligamento dos salesianos do S. Joaquim. (Vide L.
MARCIGAGLIA, Os Salesianos no Brasil, Vol I,....S. Paulo, 1955, p 110. Também LUIZ DE OLIVEIRA,
Centenário da presença salesiana ..., Vol II, pp111-112; 120; 184-185). Em fevereiro de 1952, recém entrado no
Colégio do Recife, passei cerca de 13 dias de férias em S. Joaquim, conhecendo o velho sobradão colonial.
Gostava de observar as serras em torno, o ronco rouco dos trens e o apito estridente da catita que transportava
cana para a usina Frei Caneca, bem abaixo de nós. Para mim uma experiência chocante, mas positiva. Nunca
tinha convivido com meninos de minha idade (eu tinha cerca de 13 nos), que não conheciam pai, mãe, parentes.
Jovens adolescentes filhos de mulheres da rua, alguns tanto perigosos. Um deles com quem fiz uma certa
amizade dizia-me que tinha sido encontrado quase morto em uma das ruas do Recife. Alguém o havia deixado
numa calçada, dentro de uma caixa de sapatos. Chamavam-no orelhinha, pois tinha uma orelha cortada a
dentadas, em uma briga de rua. Naquele Orfanotrófio passava-se fome. Justamente um dos sérios problemas
entre os administradores e a Santa Casa do Recife era o fornecimento do necessário para a manutenção dos
internos. Não obstante, aqueles meninos gostavam dos padres, sobretudo do seu Diretor o P. Francisco
Pinkowsky e do P. Carlos Pederzini. Eu também comecei a gostar deles e tive saudades quando os deixei para
retornar ao Recife com o P. Osias Teixeira, aos 13 de fevereiro de 1952.
361 D. Francisco do Rego Maia (1849-1928) foi o primeiro bispo de Niterói, de 1893 a 1901. Esteve na diocese
de Belém do Pará de 1901 a 1906.
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S. Ex. a, até agora nada se pôde resolver a respeito da aceitação da obra da “Providencia”,
que também depende do Governador do Estado e do Núncio362.
Permitta Deus que os seus vivíssimos desejos sejam coroados de exito feliz! Já em
1884363 Dom Lasagna de saudosa memória, tinha visitado aquella capital concebendo as
mais lisonjeiras esperanças de lá fundar algum dia alguma casa salesiana.
Para lhe dar melhor a conhecer o campo que Deus nosso Senhor nos offerece aos
salesianos, permitta que lhe faça um ligeiro esboço da cidade de Belem e do Estado do
Pará. Dir-lhe-ei alguma coisa sobre o seu passado, presente e futuro, intercalando entre as
minhas impressões de viagem, algumas noticias historicas e geographicas.
Belém – O Estado do Pará – O Amazonas
Fundou-se esta cidade em 1616 e tirou o nome de Belem da sua protectora, Nossa
Senhora de Belem. Pará em lingua tupy quer dizer grande rio, fazendo-se assim
referencia ao Amazonas, “do oceano rival ou rei dos rios” em cuja foz se acha a referida
cidade.
E Belém como a cabeça de uma grande serpente absorve e concentra em si toda a
actividade do commercio e industria da região Amazonica. Do palacio episcopal
contemplava eu muitas vezes aquelle vai-e-vem continuo de canoas, barcos, vapores
fluviaes e transatlanticos de todas as dimensões e nacionalidades, singrando as tranquillas
aguas daquele immenso porto.
Constatei com muito prazer o notavel progresso, que se effectou durante a minha
ausencia de sete annos nas ruas que se multiplicaram, nas novas avenidas e jardins; e tudo
isto apezar da crise financeira que paralysa quasi todo o movimento.
Este povo intelligente e activo teve epocas de grandeza religiosa sob a influencia de
valorosos missionarios Beneditinos, Carmelitas, Franciscanos e Jesuitas: e está ainda hoje
profundamente arraigado o sentimento religioso, revocado nestes ultimos tempos pelo
zelo do clero secular, infelizmente pouco numeroso dos RR. PP. Capuchinhos,
eminentemente populares, dos Irmãos Maristas para a educação dos jovens estudantes,
dos Barnabitas para a formação dos seminaristas e dos Agostinianos para a cura d’alma
em geral. As irmãs de Sant’Anna são verdadeiros anjos da caridade nos hospitaes,
recolhimento de velhos, manicomio e orphanato para meninas. As irmãs Dorotheas
dirigem habilmente um grande internato e um externato para meninas da fidalguia e do
povo. A estas uniram-se tambem as de Santa Catharina de Sena.
Visitei todas as comunidades. Fazem todas votos sinceros para a breve entrada dos
Salesianos. Servirá as obra de D. Bosco como corpo de retaguarda no exercito da Santa
Egreja, para a instrucção e educação dos jovens operarios, artistas e colonos e para a
abertura de oratorios festivos. Apresentei-me aos Ex. mos Srs. Prefeito da cidade,
Governador do Estado e mais autoridades civis e ecclesiasticas, todas optimamente
dispostas em favor da nossa obra.
O nucleo dos Cooperadores vai crescendo de numero e de favor. Tive occasião de
lhes fazer uma breve conferencia na cathedral, na tarde precedente ao primeiro domingo
de Março.
O Estado chama-se do Grão-Pará ou simplesmente do Pará. Excede em extensão
qualquer nação europea, menos a Russsia, de que é a terça parte; mas a população
conhecida e calculada não excede um milhão de habitantes. Pode-se chamar uma vasta
362
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Nuncio: Dom José Macchi.
Leia-se: 1882.
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planicie cortada de innumeros e espaçosissimos canaes, com ondulações telluricas a
formar collinas e planaltos. O clima equatorial é suavizado pela briza do mar e pelas
chuvas frequentes, mas de curta duração.
O calor é menos intenso (dizem que de 10 graus do que os dos paizes de egual
latitude da Asia e Africa, excedendo raras vezes os 34o centigrados.
As noites são frescas e agradaveis e o clima não é tão ingrato e insalubre como
julgam e dizem. A famosa febre amarella não é de casa: foi importada. As outras febres
acomettem como em toda a parte, os que não se sabem ou não se querem valer das
prescrições hygienicas tão simples e tão faceis. Evitar o sol forte, não fazer indigestões e
sahir sempre de casa armado de guarda-chuva...
Proximo de Belem fica Monte Alegre, um dos lugares mais deliciosos do Estado e
muito rico de aguas sulphurosas. Prestar-se-á optimamente para uma fundação salesiana;
está distante de Belem tres dias de viagem pelo Amazonas.
O Amazonas!! Eis uma das maiores maravilhas da Criação! Eis a origem de
immensas riquezas para a agricultura, como canal de irrigação: para a industria e
commercio, como canal de viação! Nasce nos Andes do Perú e de cascata em cascata
despenha-se nos valles e serpeia nas planicies. Engrossa-se com as aguas de mil
tributarios e depois de um percurso de cerca de 7000 kilometros, despeja no Atlantico 250
milhões de metros cubicos por hora fazendo remar as aguas do Oceano centenares de
kilometros, de modo que como diz esculptoriamente o poeta brazileiro Gonçalves de
Magalhães:
O Amazonas c’o oceano furioso
Luta renhida trava interminavel
Para roubar-lhe o leito...
É navegavel pelos vapores transatlanticos até ao meio do seu curso; d’ahi em deante
sobem por elle os vaporzinhos asté ás primeiras cascatas, passando por um labyrintho de
canaes, ora estreitos a ponto de poder o passageiro tocar a terra com a mão, ora tão largos
que com grande difficuldade se podem divisar as duas margens. Milhares de ilhas cobertas
de verde relva estão disseminadas pelo leito irregular. A maior e a mais bella é a de
Marajó. Que panoramas encantadores! Que riqueza de productos!
Alma e vida do movimento agricola-industrial é a sophonia elastica, chamada
seringueira. Os cultivadores ou extractores da gomma 364 elastica, acodem dos varios
estados do norte do Brasil e se enriquecem, não só a custo de immensas fadigas, mas até
com sacrificio da vida temporal e, infelizmente também da eterna, attrahidos para lá, não
pela verdadeira necessidade, mas pela auri sacra fames365, porquanto a sophonia elastica
é uma verdadeira mina de ouro. Entre as poucas cidades e as muitas aldeias disseminadas
ao longo das margens do grande rio, veem[-se] muitissimas casas edificadas sobre as
aguas para servirem de deposito de gomma e gêneros alimenticios áquelles pobres
trabalhadores. Como se hão de socorrer as necessidades espirituaes de tanta pobre gente
num campo tão vasto, sendo o clero insufficiente mesmo para as urgentes necessidades
dos grandes centros? O que mais porém, nos dá profunda pena é pensar no abandono dos
pobres Indios daquellas inexploradas florestas virgens.
Com os Indios Miranhas – O zelo dos PP. Capuchinhos – Recepção affectuosa - Outro
oasis feliz
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Latex, borracha extraída da seringueira.
Fome sagrada do ouro.
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V. Rev.a, Rev.mo Sr. D. Rua, há de se lembrar de uma relação que lhe fiz de uma
visita feita por mim aos Indios Miranhas a 150 kilometros de Belem. Ora aquella missão
que nós, por falta de pessoal, não pudemos aceitar, foi occupada pelos RR. PP.
Capuchinhos.
Receberam em Outubro de 1898 um terreno de 480km de circumferencia, para
reunirem num só grupo colonial as diversas tribus de indios dos arredores, dando-lhes o
Governo o dinheiro necessario, com a promessa de subsidios mensaes. Muito tiveram que
trabalhar e muitissimo que soffrer; mostraram-se porém, dignos irmãos daquelles ultimos
martyres do seculo XIX[,] os cinco capuchinhos cruelmente trucidados a 14 de Março de
1900 em Alto-Alegre do Maranhão. Conforme fui informado pessoalmente e por cartas,
Deus N. S[enhor]. abençoou visivelmente as suas fadigas apostolicas. Eu, que tinha
deixado o meu coração no meio daquelles queridos Miranhas, ao saber que estavam já
crescidos em numero e já filhos obedientes da Nossa Santa Egreja, não pude privar-me da
consolação de os tornar a ver. O tempo que naquella occasião estava muito ennevoado e
ameaçador, não convidava de certo a fazer semelhantes viagens, mas eu estava decidido, e
no dia 8 de Março tomei o trem para Bragança. Junto do Igarapé-Assu, puz-me a caminho
para atravessar uma floresta virgem, que separa esta estação da aldeia ou Colonia de Santo
Antonio. O meu guia era um rapaz. Logo no princípio fomos refrescados por um grande
aguaceiro; ao chegarmos porém a cerca de uma hora da nossa meta, desencadeou-se sobre
nós um temporal como nunca vi. Entre o sibiliar do vento por entre aquellas arvores
seculares, que ameaçavam esmagar-nos na sua queda, o roncar continuo do trovão e o
fuzilar dos raios, começou a cahir uma chuva impetuosa não a cantaros, mas a torrentes.
Os cavallos, instinctivamente receiosos de servirem de pára-raios se apressassem o passo,
caminhavam lentamente com agua até aos joelhos; eu, com o terço a mão e o meu guia
pallido e taciturno, encommendava-me ao Senhor no intimo do coração. Cessou porém a
chuva; amainou o vento; sumiram-se os coriscos e os raios; reappareceu o sol, e mais
sereno se mostrou o ceu.
Sahindo pouco depois da floresta lobrigámos na raia do horizonte a suspirada aldeia.
Apressamos o passo e começamos a distinguir a ermida, as casinholas e por ultimo,
deante do frontal da casa, que serve de collegio, uns sessenta indiozinhos de carinhas
bronzeadas, olhos vivos e oblongos. Que festas me fizeram!
Saudei antigos e novos amigos e particularmente o cacique Tuchawa, Capitão
Thomaz Braz com a sua numerosissima familia e a sua primeira mulher de mais de 70
annos, Rainha Catharina (ambos estes titulos conferidos pelo Governo in modis et
formis366 em papel sellado e com as competentes firmas). Depois da ceia bem provida
pelos presentes do Tuchawa, levantou-se a mesa ao som da banda de uns vinte Indios, e,
embora as harmonias não fossem as dos discipulos do Dogliani, contudo não imagina
como me agradaram. Agradeci do intimo d’alma áquelles bons musicos, premiando-os
com medalhas. Eram incansaveis! Só a alta noite conseguiram reprimir a custo o seu
enthusiasmo, tomando elles e concedendo aos outros um descanço bem merecido. Pobres
indios! Até os mais selvagens são levados por meio da caridade, á vida civilizada e
christã; em vez de tributarem culto a Tupan e a Jurupary (o bom e o mau genio na crença
delles), adoram o Deus verdadeiro e ouvem os seus enviados. Como se affeiçoam –
pobrezinhos! – a quem lhes faz bem e procuram mostrar a gratidão que sentem com
presentes, respeito e docilidade! É verdade que os de edade mais avançada, com os seus
habitos inveterados, mostram-se refractarios ao trabalho, á santa moral e aos mais
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rudimentares elementos de civilidade; mas os meninos aproveitam docilmente da
instrucção e boa educação que se lhe dá.
Passei a note dormindo na maca, isto é, rede, único leito que naquelles sitios está em
voga. Celebrei de madrugada a Santa Missa, a que assistiram com devoção aquelles bons
amiguinhos, rezando e cantando. Dirigi-lhes algumas palavras, abençoei-os e...
commovido voltei ao caminho do Igarapé-Assú e Castanhal, onde pernoitei hospedado na
casa do excellente Vigario. No dia seguinte voltava a Belem.
Esta visita instruiu-me e animou-me muito, pois, deu-me occasião de ver o fructo de
cinco annos de fadigas de tres zelosos filhos de S. Francisco de Assis. Não são porém, só
elles que se dedicam a estas missões.
Subindo o Tocantins e o Araguaya com uma viagem de mais de um mez em canoa
acha-se, nos confins do Pará com Goiaz, uma aldeia de 1500 Indios completamente
civilizados, com a sua ermida, onde assistem á S. Missa e ás vesperas367, rezam as orações
e recebem os santos Sacramentos. É um oasis no deserto. É o fructo – não único do zelo
de Frei Gil de Villa Nova dominico, pelo qual eu e todos os que tem a dita de conhecel-o
nutrimos particular veneração. Formado em direito, encetou em Marselha, sua terra natal,
a carreira de advogado; abandonou-a porém, logo depois para dedicar-se a outra mais
conforme ao seu magnanimo coração, o de religioso dominicano: da cathedra de
Theologia na celebre universidade de Salamanca passou, depois de reiteradas instancias,
ás missões de Goyaz, mostando em todo o seu esplendor talentos e caridade de verdadeiro
apostolo. Eis os dous nuclelos civilizados dos Indios do Pará: um ás portas da capital,
outro nos confins do Estado; entre estes dous pontos extremos há um quasi inteiro mundo
alheio, quasi por completo, á civilização. Que immenso campo para cultivar physica e
moralmente! Com as missões em grande escala, abrir-se-iam verdadeiros thezouros á
agricultura e ao commercio, attrahindo para o gremio civil e religioso tantos pobres filhos
da floresta.
Antes de deixar o Pará tive uma grande consolação. Convidado pelas RR. Irmãs
Dorotheas, celebrei a Sta. Missa na egreja do seu collegio. As devotas orações, os cantos
suaves e os centenares de communhões fervorosas, tudo foi offerecido ao Coração de
Jesus para a fundação e triunpho da missão salesiana no Pará. Comovi-me e chorei.
Depois da Missa agradeci ás Irmãs, ás meninas e ás numerosas pessoas que tinham
occorrido; falei em seguida de D. Bosco, do passado e do presente da nossa Pia Sociedade
e das lisonjeiras esperanças do futuro, como auxilio das orações perseverantes e da activa
cooperação dos parentes daquellas boas educandas. O mesmo pude fazer no Orphanto das
Imãs de Sant’Anna e noutras communidades. Resolvi pedir para um fim tão santo, o
auxilio de orações por onde quer que passasse; porquanto não faltam no Brazil corações
puros e magnanimos, que desejam a verdadeira grandeza da sua patria, a gloriosa Terra de
Santa Cruz. Não faltam corações inflamados do santo affecto pelo adveniat regnun
tuum368 de Deus e da Igreja, pela fiel execução do programma do grande Pio X: instaurare
omnia in Christo369.
A nossa Celeste Auxiliadora invocada com fé, apressará a realisação de tantos
ardentissimos votos. Oh! Como será feliz o dia em que os Salesianos do Pará, subindo
pelo Amazonas e seus affluentes, poderem abraçar os queridos irmãos que descerem do
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Matto Grosso, da Bolivia do Peru, da Colombia, do Equador e da Venezuela...portantes
manipulos suos370, convertidos todos os indios!
Deixei o Pará, mas lá ficou o coração. Fui só na ida; na volta, porem, tive a bordo do
Maranhão, a companhia de dous religiosos Maristas, com os quaes nós particularmente os
Salesianos do Norte do Brazil, estamos unidos pela mais intima e franca amizade. Um
deles era o Irmão Luiz, delegado para as fundações do Norte do Brazil. Tive o prazer de o
apresentar aos zelosissimos Bispos do Pará 371 , Rio Grande do Norte 372 e Parahiba 373 ,
Pernambuco374, Alagoas375 e ao Arcebispo da Bahia376.
Passando pelo Ceará senti immenso ao ouvir as pias queixas daquelle santo Prelado,
D. Joaquim Vieira, que depois de tantas esperanças, teve que renunciar por enquanto ao
desejo de ter uma casa salesiana. Como teria ido de bom grado a Aracaty377, onde há dous
annos que uma Comissão está trabalhando para a fundação de uma obra salesiana. Outras
muitas propostas me fizeram bispos e cavalheiros no Ceará, Maranhão378, Rio Grande do
Norte e Bahia.
Nos confins da Bahia com Sergipe o Dr. Nicolau Tolentino dos Santos offerece-nos
terreno e auxilios para uma pequena colonia agricola. Que hei de responder?
Peço-lhe querido Padre, a sua bençâo para todos os seus filhos do Norte do Brasil,
Salesianos, alumnos e cooperadores e para quem se professa in corde Jesu.
De V. Revma aff[eiçoadíssi]mo e obrig[adíssi]mo filho
P. Lourenço Giordano

Jaboatão] Joboatão BS

Gêneros] generosos BS
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Tratativas com o bispo do Pará – escolha de um Mestre de noviços para o Norte do país
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Levando seus manípulos.
D. Francisco do Rego Maia (1849-1928).
372 Provavelmente o bispo do Ceará, pois a diocese de Natal somente foi criada em 1909.
373 D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques (1855-1935). Primeiro bispo da diocese da Paraíba, criada aos 27
de abril de 1892.
374 D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante (1850-1930).
375 Dom Antônio Manoel Brandão de Castilho, nasceu em Mata Gande, Alagoas em 1849.
376 Dom Jerônimo Tomé da Silva.
377 Os SDB não têm obras naquela cidade da fronteira Oeste Cearense com o Rio G. do Norte. As Filhas de
Maria Auxiliador têm um Colégio.
378 O bispo do Maranhão era Dom Antônio Albano Xisto, faleceu em Dublin aos 09 de março de 1946.
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Roma il 12 ottobre 1904
Molto Rev.do ed Amato D. Albera,
Sono ancora qui in Roma per quel benedetto Vescovo del Parà, arrivato solo ieri da’
suoi viaggi in Svizzera ed Italia. Si rivolgerà ad altre Congregazioni per la direzione del
“Providenza”[.] Noi ci riserberemo per un’opera più modesta in un futuro che non sia molto
remoto (anche per onore della firma).
/Ora quello che proprio mi stà a cuore è il Noviziato. Credo che avrà già dato i passi
per farlo erigere canonicamente. Spero che, nella sua paterna bontà verso il Brasile del Nord,
avrà già scoperto un Maestro dei Novizi sullo stile di quelli di Lisbona, Ivrea, Foglizzo,
Genzano ecc.
Abbiamo bisogno, per nostra animazione, di questo presente…, fosse anche necessario
un sacrificio da imporsi a quelle case di qui. Avremo almeno dieci Novizi tra chierici e
coadiutori e, spero, di buone disposizione.
/Io poi voglio essere corpo ed anima per le vocazioni più che mai ed animare i miei
conflli a questo fine. Lo ripeto per altro, sento grande necessità di una prova di ottima volontà
da parte dei Superiori.
Anticipatamente La ringrazio di questo suo nuovo atto de affetto al Brasile…che
molto Le deve.
Mi creda in corde Jesu in aeternum et ultra
Affs ed ubb. Del suo Scuolaro
D. Renzo Giordano

[80]
Ao P. Paulo Álbera
V J!
Roma 12 de outubro de 1904
Muito Reverendo e amado P. Álbera
Estou ainda aqui em Roma por causa daquele bendito Bispo do Pará, que chegou
somente ontem de suas viagens à Suíça e Itália. Agora procurará outras Congregações para a
direção da “Providência”. Nós nos reservaremos para uma obra mais modesta em um futuro
que não esteja muito distante (também para honra da firma).
Agora o que me preocupa é o Noviciado. Creio que já terá dado os passos para erigi-lo
canônicamente. Espero que em sua paterna bondade para com o Brasil do Norte, já terá
descoberto o Mestre de Noviços de acordo com o figurino daqueles de Lisboa, Ivrea,
Foglizzo, Genzano etc.
Temos necessidade deste presente para nossa animação, talvez seja também necessário
algum sacrifício das casa daqui. Teremos pelo menos dez Noviços entre clérigos e coadjutores
e espero de boa disposição.
Eu quero ser mais que nunca, corpo e alma pelas vocações e animar meus irmãos para
este fim. Por outro lado, repito, sinto grande necessidade de uma prova de boa vontade por
parte dos Superiores.
Antecipadamente agradeço-lhe por este novo ato de afeto em favor do Brasil que muito
lhe deve.
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Creia-me eternamente in Corde Jesu.
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo
De seu aluno
P. Renzo Giordano
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Aut. italiano. 1f., 200 x 135 mm, papel pautado tinta preta. Um arquivista observa que foi respondida em
97/12/1905. Inédito

Mandará algumas fotos da Esc. Agrícola de Jaboatão para o Boletim Salesiano – pede orações para que se faça
bem o Exercício Espiritual – está melhor de saúde

V G!
Jaboatão 7 Novembre 1905
Caris[sim]o D. Calogero Gusmano
Grazie delle sue lettere rispondendo alle consulte. Ne diedi lettura (s’intende dei brani)
per schiarire la nostra posizione, nella riunione dei Consiglieri, per camminare più
francamente e coscienziosamente.
Farò spedire qualche fotografia ai RR Superiori del Capitolo, pregando Lei di farle
passare pure ai RR conflli del Bollettino per tirare un cliché della Casa / Scuola Agricola di
Jaboatão, se lo crederanno fattibile ed opportuno.
Preghi perché possiamo fare bene gli Esercizi Spirituali nelle prossime vacanze. La
mia salute si è di molto fortificata, quantunque io abbia sempre qualche acciacco…compagno
inseparabile fino alla tomba.
Perché rida un poco sulle mie spalle manderò un foglietto cincumcirciter:«a
Agricultura no Brasil»380
Preghi per me in G
Ubb. aff. conf[rate]llo
D. R Giordano

[81]
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Portador da beleza, do belo.
“A Agricultura no Brasil”: Vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos e a educação..., Anexo XI.
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Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 7 de novembro de 1905
Caríssimo P. Calógero Gusmão
Obrigado pela sua carta, respondendo às consultas. Li (entende-se alguns tópicos) para
esclarecer nossa posição, na reunião dos Conselheiros, para caminhar mais franca e
conscientemente.
Mandarei alguma fotografia aos RR. Superiores do Capítulo, solicitando-lhes que façam
passar também aos RR. irmãos do Boletim para escolherem um clichê da Casa Escola
Agrícola, caso julguem factível e oportuno.
Reze para que possamos fazer bem os Exercícios Espirituais nas próximas férias. Minha
saúde fortificou-se muito, embora tenha sempre algum achaque, companheiro inseparável até
à tumba.
Para que possa rir um pouco por minha causa, mandarei um folheto relativo «à
Agricultura no Brasil».
Reze por mim
Obedd. e aff. Irmão em J. Cristo
P. R. Giordano
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Relacionamento entre os irmãos – outras dificuldades com os irmãos Andrea, Gasparoli, Furlani e Piani

V G!
Jaboatão 12/Novembre/1905
Caris[simo] D. Gusmano
Le scrivo per pregarLa di un atto, anzi di più atti di carità; cioè, di leggere l’ultima
lettera di D. Simona ed il brano di quella di D. Sironi – e di darle a leggere il RR. D. Rua, D.
Albera e se crede bene, pure a D. Cerruti o ad altri Superiori del Capitolo, perché si facciano
un idea più chiara non dico tanto di D. Simona, socialista sfegatato, / quanto del suo scuolaro
D. Dellavalle che, sotto apparenza di zelo per proteggere vocazioni fa molto e molto del male
seminando zizzanie. Benedetto l’uomo! Vuol lavorare e far il bene a modo suo, soffre e fa
soffrire.
Vorrei poter persuadere i Superiori ossia pregarli a scrivergli …«a circoscrivere la sua
azione nel suo campo, dove lo mette il dovere ed a lasciare / di scrivere e parlare e proteggere
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D. Andrea , D. Gasparoli e Furlani381, atteggiandoli a vittime, accarezzando il loro amore
proprio contro i Superiori vicini e lontani e lasciar agire chi di dovere, consigliando solo
l’ubbidienza religiosa»[.]
Bisognerebbe che gli parlassero chiaro con ordini, perché d’altro modo o non capisce o
non vuol capire. Abbiamo già tante difficoltà e disgusti. /
Le inchiudo in questa pure una letterina pubblicata per rispondere a certe dicerie protestanti
riguardo a Pampana ed a Suzzi.
Continua il carteggio con Piani 382 il quale desidera avere libbri di apologistica
cattolica. Se Lei potesse farmene avere per rimetterglieli di quelli più persuasivi e
caritatevoli. Dice che non si sente per ora di andare a Montevideo od in Europa e che continua
nell’insegnamento in Pernco. Mi scrisse un lunga / lettera (chiamandomi il segreto de tutto)
parlandomi della morte di quella povera protestante oggetto del suo cuore. Mi prega di
continuare a scrivergli dicendomi tra l’altre cose «Faccia conto di essere il mio Direttore
Spirituale, ma non in tutto; e se un giorno dovessi voltare, la gloria sarebbe prima di Dio,
dopo sua!!! Ma io ho i miei forti dubbi! So che mi ama e La rin/grazio, so che procura il mio
bene e zela la Religione, ma penso io come Lei? Quando penserai differentemente da quello
che penso, non mancherò di dirglielo come ad amico sincero».
Chiama Pampana383 uomo di poca convinzione, poco carattere. Chiama D. Simona di
coscienza sospetta (nel senso di volersi fare anche lui protestante!!!) volendo mettere me ed i
Su/periori sull’avviso.
Dice pure: «preghi, preghi sempre, perché il Signore mi illumini - » Finisce: «Non si
inponga con me, ma mi ami sempre, ma mi ami ancor più perché anch’io sempre Le voli bene
e Le voglio ancora, quantunque separato in molte cose. Mi consideri sempre il suo amico».
Mi chiama il segreto. La prego quindi di prudenza, per non parlarne se non ai Superiori
perché preghino e mi diano consigli/.
Nessuno più ha relazioni con lui né gli dica più che fu Salesiano.
Che dire? - li conviene sperare – «contra spem in spem credidit384 (Abramo)»!! e pregare
molto.
È sempre una spina nel cuore per me l’averlo mandato, così com’era. Senza nulla
palesarmi di lui e diretto al Collegio S. Cuore (guai parlare con P. Sironi di toglierlo di li).
Perdere la fede? Qual mistero di corruzione di mente e di cuore. Preghi per me
Aff. Conf. D. L. Giordano
P. S. Mi rimandi le lettere del D. Simona e D. Sironi

[82]
V J!
Jaboatão, 12 de novembro de 1905
Ao P. Calogero Gusmano

381

José Furlani (1875-?). Saiu em 01/01/1914. Trabalhou na Bahia.
Piani: José Piani (1880-?). Saiu da Congregação em 30 de julho de 1903.
383 Osvaldo Pampana: (1878-?). Deixou a Congregação em 17/09/1907.
384 Acreditou contra a esperança.
382
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Caríssimo P. Gusmano
Escrevo-lhe para pedir-lhe um obséquio, ou seja, vários atos de caridade, isto é ler a
última carta de P. Simona e o trecho daquela de P. Sironi – e de dá-las aos RR. P. Rua, P.
Álbera para que possam lê-la e se achar por bem, ao P. Cerruti ou a outros Superiores do
Capítulo; para que façam uma idéia mais clara, não tanto do P. Simona, socialista apaixonado,
quanto de seu aluno P. Della Valle, que sob a aparência de zelo para proteger vocações, faz
muito e muito mal semeando cizânia. Bendito! Quer trabalhar e fazer o bem ao seu modo,
sofre e faz sofrer.
Gostaria de poder convencer os Superiores, ou seja pedir-lhes que lhe escrevam...«a
circunscrever a sua ação no seu campo, onde o coloca o dever e deixar de escrever e falar e
proteger P. Andrea, P. Gasparoli e Furlani, fazendo-os vítimas, incentivando-lhes o amor
próprio contra os Superiores vizinhos e remotos e deixar agir a quem de direito, aconselhando
somente a obediência religiosa...».
Precisaria que lhe falasse claro, com ordens, porque de outro modo ou não compreende
ou não quer compreender. Já temos tantas dificuldades e aborrecimentos.
Incluo nesta uma pequena carta publicada para responder a certas calúnias protestantes
com respeito a Pampana e a Suzzi.
Continua a correspondência com Piani que deseja receber livros de apologética católica.
Se o senhor pudesse enviar-me para remetê-los, daqueles mais persuasivos e piedosos. Diz
que não pretende por ora ir a Montevideu ou à Europa e que continua ensinando em
Pernambuco. Escreveu-me uma longa carta (pedindo-me segredo de tudo), falando da morte
daquele pobre protestante objeto de seu coração. Pede-me que continue a escrever-lhe,
dizendo-me entre outras coisas «Faça de conta que é meu diretor espiritual, mas não em tudo;
e se um dia deva voltar, a glória seria primeiro de Deus, depois sua!!!. Mas eu tenho minhas
fortes dúvidas! Sei que gosta de mim e lhe agradeço, sei que deseja meu bem e tem zelo pela
Religião. Mas, penso eu como o senhor? Quando pensar diferente daquilo que penso, di-lo-ei
como a um amigo sincero».
Chama Pampana homem de pouca convicção, pouco caráter. Chama P. Simona...de
consciência suspeita (no sentido de também ele querer tornar-se protestante!!!) querendo
colocar a mim e aos Superiores sob advertência.
Diz ainda: «Reze, reze sempre, afim de que o Senhor me ilumine». Termina: «não se
indisponha comigo, mas sempre me queira, sobretudo agora porque também eu sempre lhe fui
afeiçoado e o sou ainda, embora afastado em muitas coisas. Considere-me sempre seu
amigo». Pede-me segredo. Por conseguinte peço-lhe prudência, para não falar senão aos
Superiores para que rezem e me dêem conselho.
Nenhum mais tem relação com ele[frase, no original, com caracteres difíceis de serem
decifrados], nem lhe diga que foi salesiano.
Que dizer? - Convém esperar - «Esperei contra a esperança (Abraão)»!!! E rezar muito.
E sempre um espinho no coração por tê-lo mandado assim como era. Sem me dizer nada e
direto ao Colégio Sagrado Coração (ai de mim falar com P. Sironi para tirá-lo de lá). Perder a
fé? Que mistério de corrupção, de mente e de coração. Reze por mim
Afeiçoadíssimo irmão
P. L. Giordano
P. S. Mande-me as cartas de P. Simona e P. Sironi

1906
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. Cartão-convite 135 x 100 mm, aos ex-alunos e amigos (26/12/1907) tinta preta. Inédito

Boas festas- -envio de formulários de votos de irmãos – paulatinamente as coisas estão se ordenando, entre mil
quebra-cabeças – sessenta ex-alunos em reunião – exercício espiritual – salesianos reduzidos

V G!
Jaboatão 14 Gennaio 1906
Molto R.do D. Gusmano
Le mando con mille e mille espressioni di buone feste le inchiuse pagelle. Poco a poco si
mettono le cose in ordine, fra mille rompicapi. Gli antichi alunni vennero in numero di
sessanta. Siamo in esercizi spirituali prima muta giacché in così poco il personale in questa
Ispettoria, fosse almeno tutto di buon spirito! Preghi per me in J. C. Af. Conf.
Rispettosi saluti ai RR. Superiori tutti
D. R. Giordano

[83]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 14 de janeiro de 1906
Mando-lhe as inclusas planilhas com mil e mil expressões de boas festas. Paulatinamente
as coisas se colocam em ordem, entre mil quebra-cabeças. Os antigos alunos vieram em
número de sessenta. Estamos fazendo os exercícios espirituais primeiro grupo. Já que é tão
pouco o pessoal nesta Inspetoria, fossem ao menos todos de bom espírito! Reze por mim,
Afeiçoadíssimo Irmão.
Respeitosas saudações a todos os reverendíssimos Superiores
P. R. Giordano

84
[A don Michele Rua]
ASC B 710
Aut. italiano. 4ff., 178 x 110 mm, papel pautado, tinta preta. Inédito
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Na Bahia há uma oferta de 45 Contos de réis para a obra com o compromisso de se aceitar alguns alunos
gratuitos, internos e externos – contrato estudado e enviado ao P. Rua

V G!
Bahia, 9. 6. 1906

Molto R.do Amatissimo Padre,
Le scrissi diverse lettere dicendole che qui in Bahia stavamo trattando di: «ricevere la
somma rotonda di 45 contos, ma col compromesso di ammettere un certo numero di ragazzi
gratuiti interni ed esterni»[.]
Il contratto si doveva / passare tra il Sr. Aurelino Leal385 e me e P. Sironi. Questo
signore (mezzo incredulo, ma d’intelligenza, attività e cuore e ci vuol bene special[men]te
dopo che passò di qua Il Rev.mo D. Albera) riunì questa somma chiesta a suoi amici pel fine
di fondare laboratorii in diverse parrocchie, come se fossero scuole parrochiali, ma trovò
gravi ostacoli e si rivolse a noi.
Ebbi diverse conferenze / con lui, io da solo e con D Sironi, prima di andare a P.pe
Ricevetti da lui un lungo telegramma ed arrivato qui trattai con lui di finire il contratto.
Aggiungo che in conferenza coi due consiglieri D Pasquale386 e D Della Valle, e tutti i tre
fummo di parere: 1. di non lasciare che l’affare fosse trattato come cosa del governo; 2. di non
lasciare / oneri indefiniti, ma circoscritti da un numero di anni.
Il caso era urgente: 1) noi avremmo l’autorizzazione di aprire un debito, 2) l’edificio
minacciava rovina, 3) eravamo riusciti nell’intento di togliere di mezzo ogni idea di governo e
di perpetuità, 4) stavamo e stiamo ricevendo la soma di denaro di 45 contos, avendosi già
spesi 18: io quasi stava / per mettere la firma ma, provvidenzialmente il nostro contrattante
seguendo lo stile brasiliano, di mettere molto tempo in tutti i negozi, non venne ancora
all’ultima decisione (decisiva della firma).
In questo interim di cose, io ebbi dei dubbi, rileggendo il capítolo IV dove parla delle
facoltà (d) dell’ispettore: «di accettare oblazioni e legati in / benefizio dell’Ispettoria che non
vincolino oltre il proprio sessennio (il mio sessennio finisce l’anno venturo) senza
l’autorizzazione del Cap. Superiore».
Aver scritto che dovevamo far un contratto più o meno in queste condizioni: aver
avuto l’autorizzazione per cercare denaro ad imprestito (sic): essere il caso urgente
basterebbero queste ragioni per poter agire liberamente in coscienza?!
/ Mi voglio attenere il sicuro: Le mando il contratto e le lettere del Sr. Aurelino
indirizzato agli amici. Lei capirà che egli, riformando il progetto e dando a noi il denaro…egli
e noi dobbiamo seguire più o meno l’idea, egli esigendo e noi aprendo l’esternato pel lavoro.
Una volta che funzione bene il Lyceo io non dubito ad affermare che verra/ no le elemosine
pei 20 ragazzi da mantenersi. L’oratorio festivo, le Conferenze (civiche, metodo D. Bosco) e
385

Cooperador salesiano da Bahia, Chefe de Polícia do Estado. Faleceu em 06 de junho de 1924 no Rio de
Janeiro. Vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos e a educação..., Cap. VI, pp 254-255.
386 P. Luigi Dionisio Pasquale nasceu em Coresetto, província de Alessandria, Itália, em 9 de abril de 1873.
Faleceu em Barcelos aos 84 anos, no dia 28 de maio de 1957. Estudou no Colégio de Navarre, onde conheceu
Dom Bosco, quando este passou pela França. No final de dezembro 1899, chegava à Bahia e em 02 de março de
1903 e passava para a Thebaida, onde foi o primeiro Diretor daquela fundação, ocupando o cargo por dois
sexênios. Quando se referia aos tempos em que trabalhou na Escola São José da Thebaida sempre dizia: «aqueles
sim, é que foram tempos heróicos». Trabalhou em S. Joaquim, Jaboatão, São Gabriel, Barcelos, Manaus. Em
1929, foi eleito delegado inspetorial ao Capítulo Geral. Sua maior tristeza nos timos meses de vida era não poder
celebrar, pois ficara completamente cego. Faleceu em Barcelos aos 28 de maio de 1957.
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la collocazione di alunni saranno vento in poppa per l’opera nostra con qualche aiuto di
personale da Torino.
Questo è l’unico e pressante motivo che mi obbligò a scriverle oggi, dichiarandomi,
come sempre di suo,
Aff.o ed Ubb.o figlio
D Renzo Giordano

[84]
[Ao P. Miguel Rua]

V J!
Bahia, 09 de junho de 1906

Muito reverendo amadíssimo Padre
Escrevi-lhe diversas cartas dizendo-lhe que aqui na Bahia estávamos tratando de
«receber a importância de 45 contos, com compromisso de receber um certo número de
rapazes gratuitos, internos e externos».
O Contrato deveria ser passado entre mim, o senhor Aurelino Leal e Padre Sironi. Este
senhor, (meio incrédulo, mas de inteligência, atividade e coração... especialmente depois que
passou por aqui o Rev.mo P. Álbera) conseguiu esta soma, pedida a seus amigos com a
finalidade de fundar oficinas em várias paróquias, como se fossem escolas paroquiais.
Procurou-nos após encontrar diversos obstáculos.
Antes de ir a P.pe, encontramo-nos diversas vezes com ele, eu só ou com o P. Sironi.
Recebi dele um longo telegrama e chegado aqui tratei com ele de terminar o contrato.
Acrescento que abordei o assunto com dois Conselheiros, P. Pasquale e P. Della Valle. Todos
fomos do mesmo parecer: 1. Não deixar que o problema fosse tratado como coisa do governo.
2. Não deixar obrigações indefinidas mas circunscritos por alguns anos.
O caso era urgente:
1. Nós teríamos autorização de fazer uma dívida;
2. O edifício ameaçava desabar;
3. tínhamos conseguido eliminar todas as clausulas referentes a governo ou
perpetuidade;
4. Estávamos e estamos recebendo a importância de 45 contos, tendo gastado já
18. Eu já estava para assinar, mas providencialmente o nosso contratante,
seguindo o estilo brasileiro de demorar muito em todos os negócios, ainda não
veio à última decisão (decisiva da firma).
Neste ínterim eu tive certas dúvidas. Relendo o capítulo IV, onde se fala da faculdade
do Inspetor: (d) «de aceitar ofertas e legados em benefício da Inspetoria que não ultrapasse o
próprio sexênio (meu sexênio termina no ano próximo), sem autorização do Capítulo
Superior».
Ter escrito que devíamos fazer um contrato mais ou menos nestas condições: ter a
autorização para procurar recursos e empréstimos: ser o caso urgente... bastariam estas razões
para poder agir livremente, em consciência?!
Quero ficar seguro e tranquilo: mando-lhe o contrato e as cartas do senhor Aurelino
aos seus amigos. O senhor compreenderá que ele, reformando o projeto e dando-nos o
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dinheiro ele e nós devemos seguir mais ou menos a idéia, ele exigindo e nós abrindo o
externato para o trabalho. Uma vez que o Liceu funcione bem eu não tenho receio de afirmar
que virão muitas esmolas para os 20 rapazes que devemos manter. O oratório festivo, as
Conferências (cívicas, método D. Bosco) e a matrícula de alunos serão vento em popa para
nossa obra com alguma ajuda de pessoal Turim.
Este é o único e premente motivo que me obriga a lhe escrever hoje, declarando-me,
como sempre do seu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano

1907
85
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano, 2ff., 200 x 120 mm, pautadas tinta preta, 4fv., as últimas linhas escritas na horizontal de dificil
compreensão por estarem sobrepostas às horizontais. Inédito

P. Della Valle não está bem de saúde: física e emocionalmente – é possível que deseje retornar para a Itália

V G!
Thebaida, Aracaju, 7 Agosto 1907
Rev.mo e Caris[sim]o D. Gusmano
Ricevetti ieri la sua pregiata del [1°] Luglio e ne le ringrazio di cuore. Farò tesoro dei
suoi consigli. Mi parla del D. Della valle. Cose vuole che le dica? Francamente egli non si
adatta a fare altro se non da direttore o da maestro di Novizi ed, a voce comune e mia intima
persuasione non può farlo. La sua malattia è locale ossia [...] di qui.
I medici (uno special/ mente) mi dissero che essi cercano le cause materiali e trovano
che dev’essere il clima, cattiva nutrizione, troppa occupazione e ecc. Io le ammetto tutte
perché tutte concorsero. Per riguardo alle malattie locale, del cuore, del fegato, dello stomaco
si contraddissero.
L’ultimo che lo visitò a Bahia trovò che aveva nulla. Egli (D. Dellavalle – sia detto tra
di noi) volle o fermarsi come Diret/ tore di Bahia od andare in Europa. Venne persuaso di
aver nulla se non una debolezza generale fisica e morale. Mi vengono i sudori freddi solo
pensare (solo a pensare) di avere D. Dellavalle Direttore, ed anche come Maestro di Novizi
colle sue irregolarità, colle sue protezioni troppo visibili senza avere né testa, né cuore, né
obbedienza, pensando (e dicendolo) che i Superiori di Torino lo sti/mano e egli danno ragione
(non so in che, non so come e quando e dubito molto da chi).
Su questo scrissi io stesso al Re.mo S. D. Albera con una schiettezza e libertà spinta ai
confini (come solo mai poteva usare col Re(verendissi)mo S. D. Albera che mi sopporta da
troppo buon padre). Dunque malgrado il bisogno di personale nessuno desidera per quei due
uffizi.
Li scrisse del chierico dei natali illegittimi ma son due. Francamente non ne accetterò
più se non dei legittimi.
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Le farò mandare le domanda scritta da loro. Aspettiamo qualche aiuto di personale. Ci
aiuti anche Lei per non rimanere illusi. Che tristezza! Da tre anni col lavoro raddoppiato!!
Preghi pel suo Afmo e gratis[si]mo
Conf[rade]. D. R. Giordano

[85]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Thebaida[,] Aracaju, 07 de agosto de 1907
Recebi ontem a sua prezada [carta] de [1o ] de julho e agradeço de coração. Farei
tesouro de seus conselhos. Fala-me do P. Della Valle. Que deseja que lhe diga? Francamente
ele não se adapta a não ser como diretor e como Mestre de Noviços, [e] é voz comum e minha
íntima convicção, não tem condições. Sua enfermidade é local, isto é, [moral, psicológica]
daqui.
Os médicos (um de modo especial) me disseram que eles procuram as causas materiais
e julgam que deve ser o clima, má alimentação, muito trabalho etc. Eu admito todas, porque
todas concorrem. Com respeito às doenças locais, coração, fígado, estômago se
contradisseram.
O último que o visitou na Bahia, disse que ele não tinha nada. Ele (P. Della Valle,
diga-se entre nós) quer ou fircar como diretor da Bahia ou ir para Europa. Tentou-se
convencê-lo de que não tem nada, a não ser uma fraqueza geral física e moral. Suo frio só em
pensar tê-lo como Diretor e mesmo como Mestre de Noviços. Com suas irregularidades, com
suas proteções muito visíveis sem ter nem inteligência, nem coração, nem obediência,
pensando (e dizendo) que os Superiores de Turim o estimam e lhe dão razão (não sei em que,
nem como e quando e duvido muito de quem).
Sobre isto escrevi ao Revmo P. Álbera com a máxima clareza e liberdade (como só
podia usar com o Rev.mo S. P. Álbera que me suporta como pai bondoso). Então malgrado a
necessidade de pessoal, ninguém deseja aqueles dois encargos [sentido obscuro].
Escrevi-lhe a respeito do clérigo filho ilegítimo, mas são dois. Francamente não
aceitarei mais senão legítimos.
Mandar-lhes-ei os pedidos escritas por eles. Esperamos alguma ajuda de pessoal.
Ajude-nos também o senhor para que não fiquem iludidos. Que tristeza! Há três anos que o
trabalho está duplicado!!
Reze pelo seu afeiçoadíssimo e gratíssimo
Irmão P. R. Giordano

86
Aos ex-discípulos e amigos
ASC B 710
Texto impresso tipograficamente. Cartão 135 x 100 mm
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Convite aos ex-alunos e amigos para Missa e pic-nic

Recife, Collegio S. Coração 26 de Dezembro de 1907
Amadíssimos ex-discípulos e amigos
Sou feliz. Sou feliz de poder renovar-vos, com os votos de felicidade para o novo ano,
o cordial convite para o nosso pic-nic fixado para o dia 12 de Janeiro, 1.o Domingo depois da
Epiphania, na Escola S. Sebastião em Jaboatão.
Chegando pelo trem das 7.15 e pelo troly gentilmente cedido pelo Ex.mo Sr. C.el
Lima, podereis ouvir a Missa celebrada na Gruta de Lourdes.
As nossas Casas do Norte do Brasil far-se-ão representar nesta festa campestre de
família.
Peço-vos uma resposta ao presente convite, antecipando-vos os meus sinceros
agradecimentos
Vosso Dedic.o Amigo,
P. L. Giordano

1908
87
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 200 x 120 mm, pautadas, tinta preta, 4fv., com Post Scriptum. Inédito

Votos de Feliz Ano Novo – vestição clerical – diaconato de Lourenço Gatti – subdiaconato de Henrique
Pallottini – apresentação de Conselheiros Inspetoriais – mudança de pessoal – retiros

V G!
Jaboatão 1 Febbraio 1908
Molto Re[verendissi]mo ed Amat. D. Gusmano
Le scrivo per aver l’onore di salutarla ed augurarle un ottimo principio d’anno.
Approfitto poi anche dell’occasione per darle diverse notizie.
1.
Abbiamo fatto la vestizione clericale dell’aspirante ossia Novizio Giuseppe
Giulio Cavalcanti (che era venuto chierico dal Seminario, indossando l’abito
senza cerimonie) il 29 Dic. 1907.
2.
Ricevettero D. Lorenzo Gatti387 / il presbiterato e D. Enrico Pallottini388 il
suddiaconato in Bahia il 21.12.1907 dal Arcivescovo Mr. Geronimo Thomé
da Silva.
387

D. Lorenzo Gatti: P. Lorenço Gatti (1882-1955). Trabalhou em Salvador, Manaus, Belém, Recife, Juazeiro
do Norte.
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3.

Presentai al Re.mo Sr. D. Rua per consiglieri Ispettoriali (per facilitare le
reunioni mando la circolare ricevuta) i nomi di D. Giacomo Genghini, D.
Teofilo Tworz, D. Annibale Lazzari389 e D. Antonio Vellar. Così potremo
avere le cose più regolare pel futuro.
4.
Aspetto la dispensa / per i due Novizi per difetto di legitimitá di natali.
5.
Aspetto la nomina del Maestro dei Novizi, approvate – dei Consiglieri – dei
Direttori scaduti – nec non dell’Ispettore[.]
6.
Desiderando uniformizare le cerimonie nelle case vorrei sapere quale è
l’autore preferibile per farla adottare, mutatis mutandis di qualche uso del
paese. Questo è il mese dei rompi capi per eccelenzza. / Oltre gli Esercizi
coi resi-conti dover disporre del personale così scarso, coi Direttori che
pretendono, Dio me la mandi buone!
Preghi per me e mi creda in questo anno, in questo secolo e nell’eternità suo servo [in
G.]
Aff. Conf[rate]llo
D. Renzo Giordano
PS. Mille espressioni di felicità ai RV. Superiori. Si potrebbero usare il libro dei regolamenti
1906 per ogni Salesiano? Ne faria spedire per ogni casa un numero[…]

[87]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 01 de fevereiro de 1908
Reverendíssimo e amadíssimo P. C. Gusmano
Escrevo-lhe para ter a honra de saudar-lhe e augurar-lhe um ótimo início de ano.
Aproveito também da ocasião para dar-lhe diversas notícias.
1. No dia 29 de dezembro de 1907, fizemos a vestição clerical do aspirante, isto é do
noviço José Júlio Cavalcante (que tinha vindo como clérigo do Seminário, vestindo o
hábito sem cerimônia).
2. Na Bahia, em 21 de dezembro de 1907 o Arcebispo Dom Jerônimo Tomé da Silva
concedeu a Lourenço Gatti o presbiterato e a Henrique Pallottino o subdiaconato.
3. Para Conselheiros Inspetoriais apresentei ao Rev.mo Sr. P. Rua (para facilitar as
reuniões mando a circular recebida) os nomes de P. Tiago Genghini, P. Teófilo Tworz,
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D. Enrico Pallottini: P. Henrique Pallottini (1879-?). Trabalhou na Bahia, deixando a Congregação em
10/01/1915.
389 D. Annibale Lazzari: P. Aníbal Lazzari veio ao mundo no dia 30 de novembro de 1875 em Pieve Delmona
(hoje, Gadesco Pieve Delmona CA'DE' Mari, Cremona, Itália). Falece em Lavrinhas, Brasil, no dia 07 de
fevereiro de 1938. Estava com 63 anos, dos quais 45 de profissão e 36 de sacerdócio. Em 1895, chega ao Recife,
deixando a comunidade em 1913, para ser diretor em Aracaju. Em 1920, P. P. Rota pede sua presença na direção
do Colégio do Recife. Atacado pela malária troca de ares, passando a residir em Lavrinhas. Ali trabalhou
também no Oratório da cidade de Cruzeiro. Nos dois últimos anos a enfermidade o castigou duramente. Na
ocasião do féretro compareceu entre numerosos ex-alunos o Dr. Abreu e Lima seu antigo aluno do Recife. Falou
em nome dos ex-alunos e Cooperadores.
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P. Aníbal Lazzari e P. Antônio Vellar. Assim poderemos ter as coisas mais regulares
no futuro.
4. Espero a dispensa para os dois Noviços por ilegitimidade de nascimento.
5. Espero a nomeação do Mestre de Noviços, aprovadas – dos Conselheiros – dos
Diretores, cujos prazos terminaram – bem como do Inspetor.
6. Desejando uniformizar as cerimônias nas casas, gostaria de saber qual é o autor
preferível para poder adotar, mutatis mutandis conforme algum uso do país. Este é o
mês das dores de cabeça por excelência. Além dos Exercícios com os balancetes,
dever dispor de pessoal tão reduzido, com os Diretores com tantas pretensões!
Reze por mim e me tenha seu em Cristo, nestes anos, neste século e na eternidade
Afeiçoadíssimo irmão
P. Renzo Giordano
PS. Mil desejos de felicidades ao Reverendíssimos Superiores. Poderíamos usar o livro dos
regulamentos [de] 1906 para cada um dos Salesianos? Poderia mandar para cada casa um
número?
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 200 x 123mm, papel branco pautado, tinta preta, 2fv., parte em branco. Inédito

Envio dos formulários para os votos dos irmãos – visita à Bahia e Sergipe – pedido de Presbiterato de Henrique
Pallottini – em Recife reunião dos bispos que visitarão Jaboatão

V G!
Jaboatão 13 Marzo 1908
Rev[eren]do [e] Car[issim]o D. Calogero Gusmano
Scrissi avanti ieri al Rev.mo D. Albera. Ora scrivo a Lei, rimettendoLe in ritardo le
inchiuse pagelle. Partirò dopo domani per Bahia e di lá per Sergipe. Mi vedo ormai obbligado
a portarmi dietro tutti i registri dell’Ispettore perché vi è una difficoltà poi ad averli, caso / li
abbisognarsi. Scrissi al Rev[erend]o D. Albera, domandandogli per favore, l’ammissione al
Presbiterato, quanto prima del nostro D[iacono] Enrico Pallottini 390 in nome di lui, del
Direttore391, dell’Arcivescovo392 e mio. Per la riunione dei membri della Comissione aspetto
ancora delle carte che mancano. Forse dovremmo farla solo in Maggio, come l’anno / scorso.
Mio Dio, quante difficoltá! Ed il peggio sarebbe prendersela!!!
La salute va bene in tutti, ecceto incommodi passeggeri o di vecchiaia.

390

Henrique Pallottino [Pallottini], na época fazia parte da comunidade da Bahia.
P. Clélio Sironi.
392 D. Jerônimo Tomé da Silva (Bahia).
391
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In principio di Giugno avremo in Recife 393 la riunione dei Vescovi in questo
Arcivescovato. Verranno a visitare pure Jaboatão, cioè la nostra Casa, secondo promessa del
Vescovo. / Io ritornerò dal mio viaggetto a Sergipe.
Mi salutti tutti in G
Suo Aff. Con[fratello]
D. R. Giordano

[88]
Ao P. [Calogero]Gusmano
V J!
Jaboatão, 13 de março de 1908
Antes de ontem escrevi ao Rev.do P. Álbera. Agora escrevo ao senhor remetendo-lhe,
em atraso, as planilhas inclusas. Depois de amanhã irei à Bahia e de lá a Sergipe. Vejo-me já
obrigado a carregar comigo todos os registros do Inspetor, porque há dificuldade depois para
obtê-los, caso precisasse deles. Escrevi ao reverendo P. Álbera, perdindo-lhe por favor, a
admissão ao Presbiterato, quando antes, do nosso Diácono Henrique Pallottini. Faço-o em seu
nome, do diretor, do Arcebispo e o meu. Para a reunião dos membros da comissão, espero
ainda alguns papéis que faltam. Talvez devamos fazê-la só em maio, como no ano passado.
Meu Deus, quantas dificuldades! E o pior seria enervar-se!!!
Todos vão bem de saúde, exceto problemas passageiros de velhice.
No início de junho teremos em Recife a reunião de bispos deste Arcebispado. Virão
também visitar Jaboatão, isto é, a nossa Casa, segundo promessa do bispo. Retornarei da
minha viagemzinha a Sergipe.
Saudações a todos em Cristo
Seu afeiçoadíssimo Irmão
P. R. Giordano
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A don [Calogero] Gusmano
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Aut. italiano. 1f., 205 x 135 mm, papel pautado tinta preta. Obscuro o ano em que foi escrita, parecendo ter sido
em 1905. Inédito

Formulário de votos e elencos de salesianos – reuniões de Inspetores no Rio – festa de S. Luiz em Recife e
Noviciado (Thebaida) – Visitas do Arcebispo da Bahia, Recife e Alagoas – mandará fotografias

Jaboatão, 30 [agosto] de 1908
V G!

393

O bispo de Olinda e Recife na época era Dom Luiz Raimundo da Silva Brito (1840-1915).
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M. Revdo e Cariss. D. Gusmano
Ricevetti la lettera e rispondo che Le manderò subito la pagella de’ voti appena la
facciamo. Dall’elenco por ora ricevuto vedo che sono proprio infelice nelle mie lettere a
Torino, perché il personale non fu quale io misi nella lista spedita in febbraio al Rev.mo D.
Cerruti. Guinse qui solo oggi D. Solari394 al luogo di D. Gasparoli395, partito il 2 Febbraio per
Cuyabà.
Domani partirò per Rio dove vi sarà una riunione di Ispettori Brasiliani.
Ricevetti una commovente lettera del Rev.mo D. Albera alla quale desidero rispondere
in un momento di / tranquillità. Abbiamo festeggiato S. Luigi domenica 21 nel Collegio S.
Cuore e domenica 28 qui nel Noviziato colla maggiore solennità.
La visita del 17 corrente 396 dell’Arcivescovo di Bahia 397 e dei due Vescovi di
398
Olinda e di Alagoas399 produsse ottima impressione in questi chierici e novizi. Manderò le
fotografie ed alcune notizie al Bollettino
Preghi per me
Drenzo Giordano
D. Renzo] Drenzo G

[89]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 30 de [agosto] de 1908
Muito reverendo e caríssimo P. Gusmano.
Recebi carta e respondo que lhe mandarei em seguida a planilha dos votos, logo que a
fizermos. Quanto ao elenco por ora recebido, vejo que realmente não tenho sorte nas minha
cartas a Turim, porque o pessoal não foi o que eu coloquei na lista enviada em fevereiro ao
Rev.mo P. Cerruti. P. Solari chegou aqui só hoje no lugar de P. Gasparoli, que no dia 2 de
fevereiro foi para Cuiabá.
Amanhã irei ao Rio, onde haverá uma reunião de Inspetores do Brasil.
Recebi uma carta comovente do Rev.mo P. Álbera. Desejo respondê-la em um
momento de tranquilidade. Domingo 21, festejamos S. Luiz [Gonzaga] no Colégio S. Coração
e domingo 28, com maior solenidade, aqui no Noviciado
A visita do dia 17 do corrente, do Arcebispo da Bahia e dos dois bispos de Olinda e de
Alagoas produziu ótima impressão nestes clérigos e noviços. Mandarei algumas fotografias e
algumas notícias para o Boletim [Salesiano]
Reze por mim
P. Renzo Giordano

394

P. José Solari (1861-1935). Trabalhou no Uruguai e no Brasil.
P. João Gasparoli (1866-1941). Trabalhou no Brasil, Argentina, Equador e El Salvador.
396 Agosto de 1908, segundo LUIZ DE OLIVEIRA. A Crônica do ASC F 818, não revela nada a respeito. O
mesmo se diga de ASC F 460, Pasta Jaboatão-Colônia.
397 D. Jerônimo Tomé da Silva.
398 Dom Luís Raimundo da Silva Brito (1840-1915).
399 D. Antônio de Castilho Brandão.
395
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P. Blangetti passa férias no campo – problemas com Aubert – P. Dolce não se entende com o diretor de Sergipe
– espera notícias sobre ordenação do Minorista Serrão

V G!
Jaboatão, 8. 10. 1909
Molto Reverendo ed Amatissimo D. Albera
Colle domande400 incluse, unisco una letterina per salutarLa e dirle che ho avuto dei
gratta-capo.
D. Blangetti con due chierici (un suo fratello e l’altro novizio) stá in una campagna in
vacanza. Dovetti sostituirli il meglio possibile. Aubert 401 , confratello ortolano di S.
Gioachino402 fu accusato di seduzione e lo dovetti ritirare qui in Jaboatão provvisoriamente/.
D. Dolce 403 continua a dar disgusto [al] Direttore in Sergipe. Abbiamo dovuto
mandare in casa un novizio chierico (che ultimamente mostrava poca buona volontà) alla sua
mamma vedova. Io poi sto aspettando una risposta per le ordinazione del minorista Serrão che
sospira per la Messa, scrivendomi sovente ansioso di venire alle vacanze in Jaboatão per gli
Esercizi.
Non ho ancora ricevuto una parola / del S. Furlani dacché parti né sò se riceveremo un
poco di aiuto da Torino. Altri fastidi non mancano ma sono secondari. Sia tutto ad D. G404. e
bene della mia povera anima.
Fra giorni debbo andare a predicare gli Esercizi Spirituali alle ragazze del Collegio
delle Buone Dorotee in Recife
Preghi per me
Affo ubb figlio
D. Renzo Giordano

[90]
Ao P. Paulo Álbera
400

Pedido para ordenações.
Aubert Adrien (França, 1875-?). Foi noviço em 1907, abandonou a Congregação em 07/06/1911.
402 José Joaquim (?-?). Noviço em 1900, saiu em 01/01/1907.
403 D. Dolce: P. Bartolomeu Dolce (1878-?). Abandonou a Congregação em 06/06/1912.
404 Tudo seja para a glória de Deus.
401
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V J!
Jaboatão, 8 de outubro de 1909
Muito reverendo e amadíssimo P. Álbera
Com os pedidos inclusos, vai uma cartinha para cumprimentá-lo e dizer que tive alguns
quebra-cabeças.
P. Blangetti com dois clérigos (um seu irmão e outro um noviço) está no campo, em
férias. Tive que substituí-los do melhor modo possível. Aubert, irmão hortelão do S. Joaquim
foi acusado de sedução e tive que retirá-lo provisoriamente, aqui em Jaboatão.
P. Dolce continua criando problemas para o diretor de Sergipe Tivemos que mandar para
a casa de sua mãe viúva, um noviço clérigo (ultimamente mostrava pouca boa vontade). Estou
esperando uma resposta para a ordenação do minorista Serrão, que suspira pela Missa.
Frequentemente escreve-me ansioso por vir passar as férias em Jaboatão [e] para os
exercícios.
Não recebi ainda uma palavra do senhor Furlani desde que partiu, nem sei se
receberemos um pouco de ajuda de Turim. Outros problemas não faltam, mas são
secundários. Sejam todos para glória de Deus e bem de minha pobre alma. Dentro de alguns
dias devo pregar os Exercícios às jovens do Colégio das Boas Dorotéias no Recife
Reze por mim
Afeiçoadíssimo [e] obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
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Dificuldade com o P. Dolce em Sergipe – o mesmo está sentido com os Superiores que lhe pedem humildade –
P. Pasquale deveria deixar o diretorado, está cansado – para o Colégio S. Joaquim poderia ir P. Pedro Broda

V G!
Jaboatão, 13 Ottobre 1909

Molto Rev[eren]do ed Amat[issi]mo D. Albera
Ricevetti ieri tre lettere da Sergipe con cattive informazione di D. Dolce. Fa il matto e
non si può dir molto perché non sopporta avvisi o consigli. Dubita che io mi lagni coi
Superiori e così basta per sentirsi irritato. Dice che conserva amore ai Superiori e alla
Congregazione e minaccia frattanto di uscire dalla Congregazione secondo / mi scrisse D.
Costantino confidenzialmente ed in segreto.
Si indispetì molto perché il Rev.do D. Rua in una letterina gli scrisse che si mostrasse
umile.«Dunque l’Ispettore (disse lui a D. Costantino) si lagnò di me? Dunque i Superiori non
hanno più stima di me. Dunque sono perduto».
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Favorisca scrivergli lei stesso animandolo alla pietà perché malgrado i consigli miei e
di tutti non ha che un briciolo/.
Gli scriva senza fargli accorgere che io le scrissi, suggerendolo questo. Io gli proposi
di metterlo come confessore in qualche parte per suo riposo e perché mi manifestò una volta
un desiderio.
La prego di rimandarmi la lettera di D. Pasquale.
Credo poi necessario ritirare D. Pasquale da Direttore perché è stanco, perché chiama
questo favore [paz] pace perché passò gli otto anni e perché (poveretto!) non è di tanto,
crescendo le / difficoltà. Credo che sarebbe bene mettere D. Blangetti al posto.
Per il Collegio S. Gioachino vi è come Direttore interino D. Broda Pietro405. Potrebbe
essere lui stesso Direttore oppure essere nominato D. Lazzari Annibale (sepure non mi fa
come sempre difficoltà). Spero che verrà qualche soccorso di persone dabbene
La speranza mi tiene in vita.
Preghi per me
Affo figlio
D. Renzo Giordano

[91]
Ao P. [Paulo] Álbera
V J!
Jaboatão, 13 de outubro de 1909
Muito reverendo e amadíssimo P. Álbera
Ontem recebi três cartas de Sergipe com más informações sobre P. Dolce. Faz-se de
doido e não se pode reclamar muito porque não suporta avisos e conselhos. Duvida que eu me
lamente com os Superiores e isso é suficiente para que perca as estribeiras. Diz que ama os
Superiores e a Congregação, enquanto ao mesmo tempo ameaça sair da Congregação,
segundo me escreveu P. Constantino, confidencialmente e em segredo
Irritou-se muito porque o Reverendo P. Rua em uma carta pediu-lhe humildade. «Então
o Inspetor (disse ele ao P. Constantino) criticou-me? Os Superiores então, não mais me
estimam. Quer dizer que estou perdido».
Queira escrever-lhe o senhor mesmo, animando-o à piedade, porque malgrado os meus
conselhos e os de todos, não tem senão uma leve poeira [de piedade].
Escreva-lhe sem lhe informar que eu lhe escrevi, sugerindo isto. Propus que fosse
confessor em algum lugar. Para seu descanso e porque em certa ocasião manifestou este
desejo.
Peço-lhe que me retorne a carta do P. Pasquale.
Creio pois, que P. Pasquale deve deixar a diretoria, porque está cansado, porque chama
este favor paz, porque passou os oito anos e porque (coitado), aumentando as dificuldades,
não está à altura. Creio que seria bom colocar P. Blangetti no seu lugar.

405

P. Pedro Broda (barba em polonês), nasceu em 07 de fevereiro de 1872, em Chorzow, Alta Silésia, Polônia.
Faleceu em 05 de novembro de 1938. P. P. Broda foi diretor em S. Joaquim de 1909 a 1914 e o terceiro diretor
da Bahia, de 11 de novembro de 1914 a 21 de dezembro de 1921. Chegou ao colégio aos 02 de fevereiro de
1915. Foi Mestre de noviços em Jaboatão-Colônia de 01 de setembro de 1928 a 09 de janeiro de 1934.
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No Colégio S. Joaquim está como Diretor interino P. Pedro Broda. Ele mesmo poderia
ser o Diretor, ou ser nomeado P. Aníbal Lazzari (se é que, como sempre não me faça
dificuldades). Espero que virá alguma ajuda de pessoal.
A esperança conserva-me a vida
Reze por mim
Afeiçoadíssimo filho
P. Renzo Giordano

1910
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 208 x 133 mm, papel quadriculado, 4fv., parte em branco. Inédito
Agradece formulários recebidos – lamenta falta de pessoal – aumento de trabalhos – enfermidade dos salesianos

V G!
Jaboatão 5 Febbraio 1910
Caris[sim]o D. Gusmano
Grazie dei moduli ricevuti in tempo: e grazie cordialissime per l’onore e la
consolazione della nomina a membro della Lega Sacerdotale Eucaristica. Oh, ne aveva
bisogno di una consolazione in questi giorni di disgusti profondi da parte dei Superiori e dei
Confra[te]lli; dei Superiori che / ormai conosco che poco s’interessano per questa povera
Ispettoria che va sminuendo di personale, aumentando di lavoro (e questo solo lo scrivo a Lei
e vorrei che neppure l’aria lo sapesse); dei Confra[te]lli che mormorano contro la mia inerzia
a scrivere ed a venire in persona in Italia per / dire in che punto siamo ridotti. Oltre i due
morti abbiamo D. Sironi che, se più tarda a riposare, diventerà cronaca la sua malattia: D.
Gatti colle febbri prese in un viaggio nell’interiore; D. Genghini disfatto per una ricaduta in
un’antica malattia abbisognando presto o tardi di una operazione; / D. Teofilo Tworz
domanda di essere esonerato dalla direzione del Collegio406. Non dico di altre miserie.
L’arrivo di D. Fiorini solo senza il Ch[ieri]co Vincenti e senza Furlani (e senza lettere
dei Superiori che schiarissero la posizione) disanimò a tutti. Io animai i Conf[rate]lli e mi
animo colla speranza che non tarderanno a venire. Favorisca parlare al R[everendo] Superiore
/ special[men]te al R.mo D. Cerrutti. Possibile che sia necessario venire proprio in Italia per
strappare personale! Lo voleva forse me il Rm. S. D. Rua alla mia domanda sospesa che
manderebbero il personale lo stesso. Povero Brasile al Nord?
Almeno ci rimandino il S. Furlani che ebbe la licenza fino a Dicembre. In Recife /si
contava su Furlani per qualche lavoro per l’esposizione. Bahia e Colonia fecero qualche cosa.
406

P. Teófilo Tworz substituiu em inícios de 1905, ao P. Clélio Sironi, segundo Diretor do Colégio do S.
Coração do Recife.
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Da Jaboatão manderemo solo fotografie. Da Aracaju vennero spighe di grano ma rimasero
solo la paglia e due bottiglie di vino di cajù [e] genipapo. Raccomandai al nuovo Direttore D.
Blangetti di / fare prendere qualche fotographie. D. Dolce che poteva far molto ha fatto il
pazzo (ou coisa semelhante) nella seconda metá dell’anno. Spero che si metterà di buon
volere adesso.
Ho dovuto fare molti cambiamenti quest’anno special[men]te in Aracajù,
assecondando il più possibile i desideri dei Conf[rate]lli/.
Mi perdoni questo sfogo
Scriverò presto al R[everendissi]mo S. D. Albera restandomi più calmo
Preghi per me
Aff. C[onfratello]
D. Renzo Giordano
Lettere] lettera G

fotografie] fotographie G

[92]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 5 de fevereiro de 1910
Caríssimo P. Calogero Gusmano
Obrigado pelos módulos recebidos em tempo e [um] obrigado cordialíssimo pela
honra e a alegria da nomeação como membro da Liga Sacerdotal Eucarística. Oh, tinha
necessidade de uma alegria nestes dias de profundos desgostos da parte dos Superiores e dos
irmãos. Dos Superiores que já conheço que pouco se interessam desta pobre Inspetoria que
vai diminuindo de pessoal, aumentando o trabalho (e só escrevo isto ao senhor e gostaria que
nem mesmo o ar o soubesse); dos irmãos que murmuram contra minha inércia em escrever e
ir pessoalmente à Itália para dizer a que ponto estamos reduzidos. Além dos dois mortos
temos P. Sironi, que se demora a repousar, sua doença tornar-se-á crônica. P. Gatti, com
febre, adquirida em uma viagem ao interior. P. Genghini abatido por uma recaída em uma
antiga doença, precisando logo ou mais tarde de uma operação. P. Teófilo Tworz pede para
ser exonerado da direção do Colégio. Não falo de outras misérias.
A chegada do P. Fiorini, só, sem o clérigo Vicente e sem Furlani (e sem carta dos
Superiores que esclarecesse a posição), desanimou a todos. Eu encorajei os irmãos e me
animo com a esperança que não tardarão a chegar. Queira falar ao reverendo Superior,
especialmente ao reverendíssimo P. Cerruti. Será possível que seja preciso eu ir pessoalmente
à Itália para arrancar pessoal? Pobre Brasil do Norte.
Pelo menos nos retornem o Furlani que teve a licença até dezembro. Em Recife
contava-se com Furlani para ajudar na exposição. Bahia e Colônia fizeram alguma coisa. De
Jaboatão mandaremos só fotografias. De Aracaju vieram espigas de milho mas sobraram
somente a palha. Vieram também duas garrafas de vinho de cajú e genipapo. Recomendei ao
novo diretor, P. Blangetti que tirasse alguma fotografia. P. Dolce que podia fazer muito, deu
uma de doido (ou coisa semelhante) na segunda metade do ano. Espero que se coloque de boa
vontade agora.
Tive que fazer muitas mudanças neste ano, especialmente em Aracaju, satisfazendo o
mais possível o desejo dos irmãos.
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Perdôe-me este desabafo
Logo mais escreverei, com tranquilidade, ao Reverendíssimo P. Álbera, ficando um
pouco mais calmo
Reze por mim
Afeiçoadíssimo irmão
P. Renzo Giordano
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Responde informações solicitadas – saída do cl. João Bartolomeu e Coad. Pedro Ivo da Silva – noviços –
renovação de votos

V G!
Jaboatão 13 Giugno 1910
Molto Rev.do ed Amato D. Gusmano
Le spedisco colla risposta alle osservazioni del R. mo Capitolo Superiore, un lettera
coi dati che mi domanda per le correzioni dell’irregolarità.
I. Il Chierico Da Silva Giov. Bartolomeu fini il tempo dei voti triennali[.] Non fu
ammesso alla professione perpetua e non volle rinnovare i triennali per difficoltà personali e
di famiglia.
II. Il coadiutore Da Silva Pietro Ivo407 avendo finito il triennio e posto ad una prova
ultima ci tolse ogni speranza di correggersi e fu congedato.
III. Il coadiutore Schneider Ettore 408 essendo addetto ai lavori del Santuario, (a
richiesta dell’architetto S. Del Piano ammalato ad una gamba dirigendo personalmente per il
mese di gennaio i lavori), lasciò di fare gli esercizi. Lo farà in questo mese per la preparazione
/ dell’emissione dei voti perpetui.
IV. I chierici Del Britto409 Luigi e Bianor De Britto410 ed Ernesto411 [Da Costa Primo]
debbono continuare il Noviziato, non avvendo ricevuto le carte in tempo.
V. I due coadiutori Canuto Giuseppe412 e Vieira Giovanni stanno facendo il 2.o anno
cioè il vero anno di Noviziato.
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Não há informações. Não se trata do Irmão leigo Pedro Ivo Calíope (BRE), 1904-1995.
Schneider Ettore: Morto em 1984 em Pindamonhangaba, SP.
409 P. Luiz de Brito, morto em 17 de janeiro de 1931. Trabalhou no Sul do Brasil e na Thebaida.
410 Em 1916 o presidente do Centro dos Ex-alunos da Bahia chamava-se Bianor Bezerra de Brito.
411 Ernesto Primo da Costa (1890-?). Noviço em 1909, saiu em 1964. Não conseguimos informações se era
sacerdote ou irmão leigo [10b165].
412 José Canuto de Oliveira, irmão leigo (S. Cristóvão, Sergipe, 1892 – Jaboatão, 1916).
408
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Il coad. Iberti Edoardo 413 rinnovò i triennali in Bahia il 17 dicembre 1909[.] Il
suddiacono Borra Giuseppe prese il Diaconato il 2 febbraio del corrente anno per mano di Mr.
Luigi Raymondo Di Britto in Recife.
Coi sentimenti di stima ed affetto mi dichiaro come sempre
Di Lei
Aff. Confllo
D. Renzo Giordano

[93]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 13 de junho de 1910
Reverendíssimo e amado P. C. Gusmano
Mando-lhe com a resposta às observações do Capítulo Superior, uma carta com os
dados pedidos para as correções da irregularidade.
1. O clérigo João Bartolomeu da Silva terminou o tempo dos votos trienais. Não
foi admitido à profissão perpétua e não quis renovar os trienais por
dificuldades pessoais e familiares.
2. O coadjutor Pedro Ivo da Silva tendo concluido o triênio e colocado em uma
última prova, não apresentou nenhuma esperança de corrigir-se. Foi
despachado.
3. O coadjutor Heitor Schneider, adido aos trabalhos do Santuário (a pedido do
arquiteto Sr. Del Piano, doente de uma perna [e] no mês de janeiro dirigindo
pessoalmente os trabalhos, deixou de fazer os exercícios. Fará neste mês para a
preparação dos votos perpétuos.
4. Os clérigos Luiz de Brito, Bianor de Brito e Ernesto Primo da Costa devem
continuar o Noviciado, não tendo recebido em tempo o documento.
5. Os dois coadjutores José Canuto e João Vieira fazem o segundo ano, isto é, o
verdadeiro ano de Noviciado.
6. O coadjutor Eduardo Iberti renovou os trienais na Bahia, no dia 17 de
dezembro de 1909. O Subdiacono José Borra recebeu em Recife, o Diaconato
em 2 de fevereiro do corrente ano das mãos de Dom Luiz Raimundo de Brito.
Com sentimentos de estima e afeto declaro-me como sempre
Seu afeiçoado irmão
P. Renzo Giordano

1911
94
[A don Paolo Albera]
413

Eduardo Iberti, irmão leigo (1885-?). Noviciado em 1903, saiu em 10/10/1923.
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Terminado o Retiro, visita as casas de Pernambuco – as febres na Thebaida fazem com que o pequeno Colégio
seja transportado para Aracaju – o Oratório N. Senhora Auxiliadora passou a chamar-se Colégio N. Senhora
Auxiliadora – ajudas governamentais – limpeza das fossas e pagamento dos débitos – incremento da agricultura
– a estação ferroviária a 1 ½km da Casa – saúde dos padres Sironi e Blangetti – os pais deste último celebram
bodas de ouro – situação do P. Dolce – escolha de diretor – esperança de bênçãos e boas vocações

V G!
Aracaju 12 Febbraio [19]11
Reverendissimo ed Amatis[si]mo Padre
Solo adesso sono in grado di scriverla informandola con una tal qual esat[t]ezza.
Finiti gli esercizi visitato le case di Pern[ambu]co disponendo del personale potei
venire a Sergipe In vista delle febbri che vi erano state qua, in Thebaida414 e del desiderio di
tutti ma special[men]te / del Vescovo nominato M. Gomez 415 , decidemmo in consiglio
inspettoriale che il colleggetto di studenti sarebbe trasferito in Aracaju.
Sarebbero invertiti i termini: Thebaida sarebbe succursale con una microscopica
scuola agricola ed Aracaju da «Oratorio Festivo N. Sra. Ausiliadora» sarebbe «Collegio N.
Sra Aus[siliado]ra416». Come vi dissi in Capitolo nel mio resoconto che avremmo avuti dal
Governo, oltre i sei contos dallo stadoale/ abbiamo quest’anno quatro dal federale. Avremo
dunque il denaro per fare i lavori di pulizia dei fossi (ragione delle febbri) e dei cessi
(raggione principalissima) – per pagare i debiti, ridoti ora alla metà – e svolgere l’agricoltura
in piantagione di alberi fruttiferi che danno ottimo risultato.
La ferrovia417 è ormai un fatto compiuto e la stagione «Thebaida» è alla distanza/ di un
K e mezzo dalla nostra casa. Scomparirá in questo modo la difficoltà della strada. Caso
singolare è poi che mentre alunni prendono le malattie o febbri in un luogo solo cambiando di
luogo, anche di migliore in peggiore guariscono: il Nord del Brasile è tutto così.
Parlai o scrissi con tre medici che visitarono D. Sironi e D. Blangetti. Le copio che il
parere del Dr. Alexandre Cerqueira professore dell’Accademia di medicina di Bahia./
[Em]«relação ao P. Clélio Sironi posso só agora dizer o que penso porque examinei-o de
novo, há poucos dias. Acho que a Bahia ser-lhe-ha favoravel. O seu estado não inspira sérios
cuidados, a menos que elle se extenue de preocupações e fadigas. Penso que dirigindo-lhe o
trattamento e indicando preceitos de hygiene fáceis de serem realizados elle gozará saúde. Em
relação ao P. Blangetti parece-me que attenta a natureza/ de seus encomodos, convir-lhe-ha
muito o Sul da República, S. Paulo v.g. O Norte ser-lhe-ha desfavoravel...etc».
414

Sobre as doenças na Thebaida e em Aracaju vide ANTENOR DE ANDRADE, Os Salesianos e a
educação..., Cap. IX.
415 Dom José Thomaz Gomes da Silva, nascido no Rio Grande do Norte em 1873. Foi o primeiro bispo da
diocese de Aracaju, criada em 1910.
416 Fundado em Aracaju (1910), pelos salesianos da Thebaida. Vide ANTENOR DE ANDRADE, Os
Salesianos..., Cap. IX, pp 336 ss.
417 Foi inaugurada em 1913. Ligava Salvador a Propriá, à margem direita do rio S. Francisco.
40 S. Gioachino: 61/6.
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D. Sironi ebbe una nevralgia fortissima il mese scorso ma sta meglio e si trova
contento. D. Blangetti, che da tre anni è la mia croce, fu visitato dal medico di Colonia Isabel,
sono venti giorni circa e lo trovò in miglior salute di quando partì per Sergipe Nessun medico
mi disse che fosse necessario che venisse / in Europa, ma alla mia proposta de mandarlo tutti
applaudirono. Io mi era quase compromesso a mandarlo quando visitai la sua famiglia vicina
a Torino.
I genitori quest’anno fanno la festa di nozze d’oro, di nozze. Il fratello capellano fa
pure quella di argento della prima messa: egli (D. Blangetti) non voleva lasciare S. Gioachino
per venire a Sergipe e (disse un medico) che fu per contrarietà / grandi. Ricadde e si agravò la
sua malattia. Io poi credo che sia conveniente che venga per sfogarsi coi Superiori e per
lasciarci tranquilli, essendo addivenuto di peso special.te al povero direttore di S. Gioachino
ed al ex direttore di Thebaida colle sue lettere pungentissime e critiche spietate e dispensando
protezioni a famiglie ed impiegati. Io accenai di mandarlo a Nicteroy per seguire più tardi il
viaggio a bordo di vapore/ italiano per Europa (o direi meglio lo minacciai si continuava con
quel sistema): egli se la prese come se lo sconciassi dalla Congregazione. In vista di questo e
di diverse premesse io dessistetti dal mandarlo. Egli vuol stare in Pernambuco ossia ritornare
nel suo collegio S. Joachino col quale ha una visibilissima amicizia particolare, come se fosse
suo regno. Di lì il male./
Dovrei pure parlarle di un’altra croce, di D. Dolce. Costui ha dei momenti di vera
pazzia, io lo tratto e lo faccio trattare colla più grande delicatezza possibile e carità. Domanda
delle cose che non posso assolutamente concedere v.g, di essere messo Direttore in Aracajù o
Prefetto qui o li. Non concedendo domanda, su due piedi, la dispensa dei voti. Si trova in
Jaboatão come professore di teologia a un chierico e di / algebra e geometria de’ chierici di 2°
filosofia e confessore dei giovani. Vuole che lo facia venire alla Thebaida pel mese di Marzo.
Non vuol saperne di cambiare Ispettoria o di ritornare.
Io non so davvero come abbiano concesso la veste e gli ordini a cotestui! Quando è in
se ragiona, lavora, mostra affezione e pare un buon cristiano./
Non Le dico questo perché Lei gli scriva. Potrebbe arrivare a Lei quello che successe al
Re.mo D. Rua che gli scrisse tre biglietti dettati dalla sua paterna carità, non avendo altro
effetto che movimenti di stizza e rimanendo senza risposta. D. Dolce colle sue pazzie ed D.
Blangetti colla sua lingua furono causa di deficienze di vocazioni. Io ringrazio il Signore che,
malgrado queste prove, godo di una salute che da molto non godeva./
Le manderò brevemente il Reso-conto annuale ammnistrativo. Preparai in fretta
l’elenco del personale delle case, facendole spedire il giorno della mia partenza senza aver
potuto dare al R.mo D. Cerrutti od al Segretario del Capitolo la spiegazione del cambiamento
della Casa e del direttore di Aracajù. Per la casa come Le scrissi, fu trattato il cambiamento
nel Consiglio Ispettoriale. Pel direttore D. Blangetti non poteva/ più venire per consiglio del
medico e per ripugnanza personale sua troppo visibile volendo rimanere solo nello stato di
Pernambuco. Non disponendo di altri che mi paressero degni misi ad ultima ora, il mio
nome418. Così sarò obligato a rimanere qui il maggior tempo dell’anno e ve n’è un grande
bisogno.
Povera Sergipe! Siamo gli unici religiosi educatori. I Francescani hanno due
parrocchie. I Lazzaristi vengono a dar missioni/ di passaggio. Son certo che il Signore
benedirà la nostra opera e ci concederà delle buone vocazioni special.te coadiutori.
Le altre case vanno avanti bene, avendo avuto il rinforzo di due conf[rate]lli venuti di
Europa e sei chierici usciti di filosofia da Jaboatão.
418

P. Giordano que já era Inspetor, tornou-se também diretor da casa de Aracaju. O Vice diretor, P. José Solari,
praticamente exercia o cargo de diretor.
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Quest’anno abbiamo sei aspiranti e novizi coadiutori soli. Per l’anno venturo speriamo
di avere sei chierici, ora studenti di 4a gimn[nasia]le./
Vedo che la mia chiachera va avanti troppo…Per oggi basti. Mi perdoni, mi benedica e
mi abbia sempre per suo Servo
Affmo ed ubdmo figlio
D. Renzo Giordano
Minacciai] minacei G

[94]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Aracaju, 12 de fevereiro de 1911
Reverendíssimo e amadíssimo Padre
Só agora posso escrever-lhe dando-lhe notícias com certa qual exatidão. Terminados os
exercícios, tendo visitado as casas de Pernambuco, dispondo do pessoal, pude vir a Sergipe
Em vista das febres que grassavam por aqui, na Tebaida e do desejo de todos, mas
especialmente do bispo nomeado, D. Gomez, decidimos no Conselho Inspetorial que o
pequeno colégio de estudantes fosse transferido para Aracaju.
Os termos seriam invertidos: a Tebaida seria uma sucursal com uma microscópica
escola agrícola e Aracaju, de «Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora» seria «Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora». Como disse no Capítulo, no meu balancete, recebemos do
governo, além dos seis contos do estadual, temos neste ano quatro do federal. Temos por
conseguinte o dinheiro para fazer os trabalhos de limpeza das fossas (causa das febres) e das
latrinas (razão principalíssima) – para pagar as dívidas, agora reduzidas à metade – e
desenvolver a agricultura com a plantação de árvores frutíferas que dão ótimo resultado.
A ferrovia já é um fato consumado e a estação «Thebaida» fica a um quilômetro e meio
de nossa casa. Desaparecerá assim a dificuldade da estrada. Caso singular, pois que, enquanto
alunos pegam doenças ou febres, ao mesmo tempo, só com o trocar de lugar, mesmo de
melhor para pior ficam bons. O Norte do Brasil é assim.
Falei, ou escrevi a três médicos que visitaram P. Sironi e P. Blangetti. Transcrevo o
parecer do Dr. Alexandre Cerqueira, professor da Academia de Medicina da Bahia. Com
«relação ao P. Clélio Sironi posso só agora dizer o que penso porque examinei-o novamente
há poucos dias. Acho que a Bahia ser-lhe-á favorável. O seu estado não inspira sérios
cuidados, a menos que ele se extenue de preocupações e fadigas. Penso que dirigindo-lhe o
tratamento e indicando preceitos de higiene fáceis de serem realizados elle gozará saúde».
«Em relação ao P. Blangetti, parece-me que atenta a natureza de seus incômodos, convir-lhe-á
muito o Sul da República, S. Paulo v.g. O Norte ser-lhe-á desfavorável, etc».
P. Sironi teve no mês passado uma nevralgia fortíssima, mas se encontra melhor e
contente. P. Blangetti, que há três anos é a minha cruz, foi visitado pelo médico de Colônia
Isabel. Faz mais ou menos vinte dias, encontrou-o em melhor estado do que quando partiu
para Sergipe Nenhum médico me disse que seria necessário ir à Europa, mas quando propus
mandá-lo, todos aplaudiram. Eu quase me havia comprometido em mandá-lo, quando visitei
sua família, perto de Turim.
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Seus pais neste ano farão a festa de bodas de ouro de matrimônio. O irmão Capelão faz
também a de bodas de prata da primeira Missa. Ele (P. Blangetti) não queria deixar S.
Joaquim para vir para Sergipe e (disse um médico) foi com grande contrariedade. Recaiu e
sua doença se agravou. Eu acredito que seja conveniente que vá para desafogar-se com os
Superiores e para nos deixar tranquilos, tendo-se tornado de peso com suas cartas
pungentíssimas, críticas e impiedosas, especialmente ao pobre diretor de S. Joaquim e ao exdiretor da Tebaida e protegendo famílias e empregados
Sugeri que fosse a Niterói para seguir viagem mais tarde para a Europa, a bordo de um
vapor italiano (direi melhor, o ameacei de, caso continuasse com aquele sistema). Ele se
enraiveceu, como se o abortasse da Congregação. Em vista disto e de diversas premissas
desisti de mandá-lo. Ele quer permanecer em Pernambuco, isto é, retornar no seu Colégio S.
Joaquim com o qual tem uma visibilíssima amizade particular, como se fosse seu reino. Ali
está o problema.
Devo porém, falar-lhe de outra cruz, do P. Dolce. Aquele tem momentos de verdadeira
loucura. Trato-o e o faço tratar com a maior delicadeza e caridade possíveis. Pede coisas que
não posso absolutamente conceder, por exemplo, ser Diretor em Aracaju, ou ecônomo aqui ou
ali. Não dando resposta [ameaça pedir] sobre dois pés, a dispensa dos votos. Encontra-se em
Jaboatão como professor de teologia a um clérigo e de álgebra e geometria aos clérigos do
segundo ano de filosofia e confessor dos jovens. Quer que o faça vir à Tebaida no mês de
março. Não quer saber de trocar de Inspetoria ou de voltar para a Itália. Eu não sei realmente
como concederam a veste e as ordens a este! Quando está em si, raciocina, trabalha mostra-se
afeiçoado e parece um bom cristão.
Não lhe digo isto para que lhe escreva. Poderia dar-se com o senhor o que aconteceu
com o Rev.mo P. Rua que lhe escreveu três bilhetes ditados pela sua paterna caridade, não
tendo como resposta senão movimento de irritação e ficando sem resposta. P. Dolce com suas
manias e P. Blangetti com sua língua foram causas de perdas de vocações.
Agradeço ao Senhor, que malgrado estas provas, gozo de uma saúde que há muito não
tinha.
Brevemente mandar-lhe-ei o balanço anual administrativo. Preparei rapidamente o elenco do
pessoal das casas, mandando-o no dia da minha partida sem ter podido dar ao R. mo P.
Cerrutti ou Secretário do Capítulo a explicação da mudança da Casa e do diretor de Aracaju.
Para a casa, como lhe escrevi, a mudança foi tratada no Capítulo Inspetorial. Quanto ao
diretor, P. Blangetti não podia mais vir, por conselho do médico e por repugnância pessoal,
muito visível, querendo ficar só no Estado de Pernambuco. Não dispondo de outros que me
parecessem dignos, coloquei na última hora, o meu nome. Assim serei obrigado a permanecer
aqui a maior parte do ano. E há muita necessidade.
Pobre Sergipe! Somos os únicos religiosos educadores. Os Franciscanos têm duas
paróquias. Os Lazaristas vêm de passagem fazer missões.
Estou certo que o Senhor abençoará nossa obra e concederá boas vocações, especialmente
coadjutores.
As demais casas caminham bem, tendo tido o reforço de dois irmãos vindos da Europa e
seis clérigos saídos da filosofia em Jaboatão.
Neste ano temos apenas seis aspirantes e noviços coadjutores. No próximo ano esperamos
seis clérigos, atualmente estudantes da quarta ginasial.
Vejo que minha conversa vai muito adiantada... Basta por hoje. Perdôe-me, abençôe-me
e me tenha sempre como seu, afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
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Comparação entre os Reitores: P. Álbera, D. Bosco e P. Rua

V G!
Aracaju, 20 Febbraio 1911
Reverendissimo ed Amatis[si]mo Padre
Ricevetti il libro delle Lettere del Venerati[ssi]mo nostro D. Rua unite in un volume
colla sua lettera di presentazione ed un’altra unita ed inchiusa nello stesso libro.
Quantunque l’ora fosse avvanzzata non resistete alla tentazione. «No, D. Albera non è
inferiore ai due venerabili419[:] / la stessa unzione, la medesima delicatezza di sentimenti ed
abbondanza di cuore». Esclamai sovente e, quantumque sappia forse male alla sua modestia,
glielo voglio dire. Sì, siamo felici noi poveri Salesiani di avere sempre lo stesso padre che
sopravive e continua a regnare nei nostri cuori come D. Bosco il/ primo rè.
La ringrazio del regalo che ci fece di questo aureo libbro che leggeremo sovente da
soli ed in conferenze, parendoci di udire le voci dei Venerabili D. Bosco, e D. Rua ed il
Veneratissimo attuale nostro Papà.
Mi benedica qual sono non ultimo in affetto
Aff figlio
D. Renzo Giordano
Libro] libbro G

libro] libbro G

[95]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Aracaju, 20 de fevereiro de 1911
Reverendíssimo e amadíssimo Padre
Recebi o livro das cartas do nosso veneradíssimo P. Rua, unidas em um volume com
sua carta de apresentação e uma outra acompanhando o mesmo livro.
Embora a hora fosse avançada, não resisti à tentação. “Não, P. Álbera não é inferior
aos dois veneráveis: a mesma unção, a mesma delicadeza de sentimentos e abundância de
coração”, exclamei freqüente. E embora não venha a condizer com a sua modéstia, quero

419

D. Bosco e P. M. Rua.
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dizê-lo. Sim, somos felizes, nós pobres Salesianos de ter sempre o mesmo pai que sobrevive e
continua reinando nos nossos corações, Como D. Bosco o primeiro rei.
Agradeço-lhe pelo presente deste áureo livro que leremos frequentemente, só ou em
conferências. Parece ouvir as vozes dos Veneráveis D. Bosco e P. Rua e do Veneradíssimo
nosso atual pai.
Abençoe-me, quem não lhe é o último em afeto
Afeiçoado filho,
P. Renzo Giordano
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P. Dolce impõe condições – P. Blangetti está melhor de saúde, pede permissão para ir à Itália

V G!
Aracaju, 30 Marzo 1911

Veneratissimo ed Amati[ssim]o Padre
Ricevetti in questi giorni una intimazione dal povero D. Dolce – o di farlo Prefetto in
Jaboatão – o spedire la domanda a Torino per avere la dispensa dai voti./ Gli rispose che
questa intimazione in coscienza non poteva accettarla, in coscienza di Salesiano per non
tradire lui e la Congregazione.
Scrissi poi una lunga lettera ancora colla lettera – ossia domanda d’accompagnamento
alla sua domanda/ di due mesi fa. In questa ultima420 lo invitava a proporre ai Superiori e non
imporre quel aut aut e che potevamo combinare affinché presiedesse i lavori agricoli ma
ritirando quella minaccia. Dubito che egli si sottometta./ In caso mandas[s]e la domanda a
Lei, credo sia conveniente darle il corso. Noti che non vuole né venire in Italia, né andare in
altra Ispettoria. Volle essere Prefetto, poi Direttore poi adesso Prefetto e sempre con quel
coltello (della stessa minaccia) alla mano./
Con quest’uomo non si ragiona e posso assicurarle che fu trattato bene da tutti e si
lasciò fare pro bono pacis.
D. Blangetti stà molto meglio di morale e di fisico. Mi scrisse chiamandomi scusa dei
disgusti dati. Ha il permesso/ di venire in Italia per vedere la sua mamma vecchia ammalata e
verrá fra un mese.
Io desidero che egli venga per aprirsi coi Superiori. Anche D. Hugo Simon domanda
una licenza per una visita pressante alla sua mamma, che diede segni di pazzia dicendo che
suo figlio era mostro ed usci di casa camminando sulla neve. Io voleva scrivere a Lei prima di
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O texto, embora não muito claro, dá a entender que se tratam de duas cartas. A que P. Giordano escreve neste
momento e a que escreveu tempos atrás. É o que deixa bem claro o Nesta ultima.
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concedergli questa licenza ma in vista dell’urgenza del caso e della venuta di D. Blangetti,
credetti bene di caso cedergliela senz’altro./
La salute è buona in tutti, ottima in me, special[men]te quando stò qualche tempo nella
Thebaida.
Trunco qui questa già lunga lettera perché mi preme che sia impostata e parta pel
primo vapore (che alle volte tarda giorni e settimane) per Europa
Benedica questo suo
Affmo ubbmo figlio
D. Renzo Giordano
Simon] Simonni ]G

[96]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Aracaju, 30 de março de 1911
Veneradíssimo e amadíssimo Padre
Recebi nestes dias uma intimação do pobre P. Dolce – ou fazê-lo ecônomo em
Jaboatão – ou mandar o pedido a Turim para receber a dispensa dos votos. Respondi que em
consciência, não podia aceitar esta intimação, em consciência de Salesiano para não trair a ele
e à Congregação.
Escrevi então uma longa carta [e] ainda [estou] com a carta, ou seja, o pedido de
acompanhamento à sua solicitação dois meses atraz. Nesta última eu o convidava a propor aos
Superiores e não impor aquele aut, aut e que poderíamos acertar, a fim de que coordenasse os
trabalhos agrícolas, mas retirando aquela ameaça. Duvido que aceite. No caso que mande o
pedido ao senhor, creio que seja conveniente levá-lo adiante. Note que não quer nem ir à
Itália, nem a outra Inspetoria. Quis ser ecônomo, depois diretor, agora ecônomo e sempre com
aquela faca (da mesma ameaça) na mão.
Com este homem não se raciocina e garanto-lhe que foi tratado bem por todos e se
deixou fazer pro bono pacis.
P. Blangetti está muito melhor de moral e de físico. Escreveu-me pedindo-me
desculpas dos desgostos que causou. Tem a licença de ir à Itália ver sua velha mãe doente. Irá
dentro de um mês.
Desejo que vá para abrir-se com os Superiores.
Também P. Hugo Simon pediu licença para uma visita urgente a sua mãe que
apresenta sinais de loucura, dizendo que seu filho era [um] monstro. [Ela] saiu de casa
caminhando pela neve. Eu queria escrever-lhe antes de conceder a permissão. Contudo em
vista da urgência do caso e da vinda de P. Blangetti, achei por bem concedê-la imediatamente.
Todos estão bem de saúde. Eu estou ótimo, especialmente quando passo algum tempo
na Tebaida.
Interrompo esta, já um pouco longa. Devo apressar-me que seja enviada e siga pelo
primeiro vapor (que às vezes demora dias e semanas) para a Europa
Abençôe este seu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
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Continua a crise do P. Dolce – tentativas de P. Giordano de fazê-lo mudar de idéia – sugestão que P. Álbera
escreva ao P. Dolce – estadia de P. Giordano em Turim – em maio fará a visita inspetorial

V G!
Aracaju 29 Aprile 1911
Reverendissimo ed Amatissimo Padre
Le scrissi poco tempo fa due lettere successive dandoLe notizie poco buone del nostro
povero D. Dolce.
Io aveva disperato di poterlo salvare (e con me la pensavano altri al mio modo). Sarebbe
lunga la storia. Dirò subito/ che una lettera del Rev.mo S. D. Albera gli potrebbe aprire gli
occhi e toccare il cuore. Io già gli scrissi lettere su tutti gli stili. Venne qua a Sergipe a passare
quasi due settimane, lasciandolo da ritornare a Jaboatão421 dove lo aspettava la domanda, già
preparata da me e da segnare da lui, per avere la/ dispensa che per la quinta volta mi aveva
domandato. Seppi oggi che non la firmò ed aspetta che io vada là per decidere. Le confesso
che per una parte io sento uma pena inesprimibile per la sua anima che si perderebbe fuori di
Congregazione. Per altra parte per suo orgoglio e per la sua vita capricciosa nell’ub/ bidienza
io desidererei (non tanto per sfuggire a croce, quanto per allontanare il male che fa ai
confratelli ed aspiranti) che se ne andasse una volta e presto.
Chi sa (pensai oggi) che una lettera, come quelle che lei sa scrivere, senza toccare nulla
che lo irriti, ma solo alle buone/ gli facesse il bene di un ravvedimento durevole. Il Rev.mo S.
D. Rua, di santa memoria, in due letterine delicate, non ottenne l’esito felice perché D.
D[olce] solo si arrabiò e non rispose. D. Vellar lo trattò molto bene eppure, per una
imprudenza di aver dato un ordine ad un chierico che fa da economo in Jaboatão alla sua
presenza, bastò / (quasi subito dopo gli Esercizi Spirituali che secondo tutte le apparenze
aveva fatto bene) per metterlo su tutte le furie e venirmi a farmi di nuovo l’intimazione: «o mi
fa prefetto o mi ottiene la dispensa dai voti».
Negli ultimi giorni od ultime settimane che passai a Torino io venni diverse / volte nella
sua anti camera per parlare con Lei particolarmente di diverse croci che mi pesavano
orribilmente in quei giorni ma non osai, non stava preparato, mi sentiva come in un
Getsemani vicino al Superiore.

421

O testo aqui é um tanto obscuro (embora seja cópia fiel do original), dando margem a diversas interpretações.
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Non voglia credere che fosse per mancanza di affetto o di venerazione. Sperava che mi
passasse ma questo stato non / mi lasciò, forse era il timore di affiggere il Nuovo Superiore
Generale422 colla esposizione di afflizioni che sperava poter fare più tardi migliorando le cose.
D. Blangetti migliorò. Migliorerà D. Dolce?
Nel prossimo Maggio commincerò la visita spettoriale mandandole notizie
particolareggiate delle Case./ Per finire con una notizia buona personale Le dirò che godo di
una salute di corpo come da molto non ho e stò ultimando quel povero terzo volumetto delle
Lezioni Popolare di Perseveranza e Spiegazioni del Vangelo423 per giovani
Mi bendica qual sono in corde Jesu
Suo ubb. ed affm Figlio
Renzo Giordano

[97]
[Ao P. Paulo Álbera]

V J!
Aracaju 29 de abril de 1911
Reverendíssimo e amadíssimo P. Álbera
Faz pouco tempo lhe escrevi duas cartas sucessivas, dando notícias pouco boas do
nosso pobre P. Dolce.
Já tinha perdido a esperança de poder salvá-lo (e comigo pensavam outros). Seria uma
longa história. Direi que uma carta do Reverendíssimo S. P. Álbera poderia abrir-lhe os olhos
e tocar o coração. Eu já lhe escrevi cartas em todos os estilos. Veio aqui em Sergipe passar
duas semanas, deixando de retornar a Jaboatão, onde lhe esperava o pedido já por mim
preparado e a ser assinado por ele, para receber a dispensa que tinha pedido pela quinta vez.
Soube hoje que não assinou e espera que eu vá lá para decidir. Confesso-lhe que por um lado
sinto uma pena inexprimível pela sua alma que se perderia fora da Congregação. Por outro
lado, por causa de seu orgulho e por sua vida caprichosa na obediência, gostaria (não tanto
para fugir à cruz, mas para afastar o mal que faz aos irmãos e aspirantes) que fosse embora de
uma vez e logo.
Quem sabe (pensei hoje) que uma carta como aquelas que o senhor sabe escrever, sem
tocar nada que o irritasse, mas somente as coisas boas lhe fizesse o bem de um
arrependimento durável. O Reverendíssimo sr. P. Rua, de santa memória, em duas cartinhas
delicadas, não obteve um feliz êxito porque P. D[olce] só se enraiveceu e não respondeu. P.
Vellar o tratou muito bem, no entanto teve a imprudência de na sua presença, dar uma ordem
a um clérigo ecônomo em Jaboatão. Foi o suficiente (logo depois dos Exercícios espirituais,
que segundo todas as aparências tinha feito bem), para que ele se enfurecesse e viesse fazerme de novo a intimação: «ou me faz ecônomo ou me dá a dispensa dos votos».
Nos últimos dias ou últimas semanas que passei em Turim fui diversas vezes à sua
antecâmara para falar particularmente com o senhor de diversas cruzes que me pesavam
422

Nuovo Superiore Generale: P. Paulo Álbera, de 1910 a 1921.
Lezioni Popolare dia Perseveranza: P. L. Giordano publicou diversas obras de cunho religioso-moral e
agrário. Esceveu ainda uma Gramática da língua Nheengatu.
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horrivelmente naqueles dias. Não ousei porém, não estava preparado, sentia-me como em um
Getsémani vizinho ao Superior.
Não queira crer que fosse por falta de afeto ou veneração. Esperava que este meu
estado fosse passageiro, mas não, talvez fosse o receio de afligir o novo Superior Geral com
exposições de aflições, exposição que esperava fazer mais tarde, quando as coisas
melhorassem. P. Blangetti melhorou. Mudará P. Dolce?
No próximo maio começarei a visita inspetorial, mandar-lhe-ei notícias
particularizadas sobre as casas. Para terminar com uma notícia boa pessoal, direi que gozo de
uma saúde de corpo como de há muito não tenho. Estou terminando o terceiro volume das
Lições Populares de Perseverança e Explicação do Evangelho para os jovens
Abençôe-me como sou no Coração de Jesus
Obedientíssimo e afeiçoadíssimo filho
Renzo Giordano
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A don [Calogero] Gusmano
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Agradece Anexos – informações sobre a Escola Agr. S. José da Thebaida – ajuda do governo para a Escola –
construções de taipa – presença de água e bom clima – fábrica de tijolos

V G!
Colonia 2 Giugno 1911
Rev.mo ed Amato D. Gusmano
Ricevetti la gratissima sua colla caritatevole paternale in nome del Cap[itolo] Superiore.
Ne la ringrazio di cuore e li assicuro che ne trarrò profitto colla grazia di Dio, special[men]te
degli avvisi[,] consigli che mi riguardano personalmente. Aveva già ricevuto dal Rev.mo D.
Albera una lettera / prima della visita Straordinaria, una lettera avvertendomi del difetto
approntato da certi conflli e mi parve di averne tirato profitto. Vi metterò ancora più impegno
d’ora innanzi.
Per riguardo alla Scuola Agricola S. Giuseppe presso Aracaju spero che chi scrisse
dando informazioni erronee fará una errata corrige. La stazione della ferrovia che si sta
facendo passerá ad 1 k e ½ / lontano dalla Casa. Il Governo stadoale di Sergipe dá 6 contos
cioè 7.500 L circa quest’anno. Da una lettera del mio amico D. Zanchetta ni consta che il
Governo Centrale di Rio Janeiro darà forse qualche sovvenzione. La questione
dell’Agricoltura è questione vitale in Brasile e mai il Governo lascerà di aiutarci, ne son certo,
senza contare sulle lorterie.
/In generale le case di campagna e di città sono di taipa, ma col portico intorno durano
30 a 40 anni: così è la nostra[.]
Abiamo poi una oleria o fabbrichetta di mattoni e potremo edificare con poca spesa,
come abbiamo fatto in parte. La debbo la mia salute alla Thebaida pel clima eccellente ed
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acqua superiore cosa rara in Brasile di Nord. Per altre ragioni / spero poter dare conto o
ragguagliare i Superiori.
Mi scusi la fretta colla quale scrivo per far impostare la lettera in tempo.
La ringrazio, nuovamente e la prego a presentare i sentimenti di affetto, gratitudine ed
obbedienza ai MR ed Amatis[si]mi Superiori, special[men]te al Rev[erendissi]mo. Prefetto
generale424
Preghi per me che / in corde Gesù le sono
Aff. Com[fratello]
D. R. Giordano

[98]
[Ao P. Calogero Gusmano]
V J!
Colônia 02 de junho de 1911
Reverendíssimo e amado P. Gusmano
Recebi e muito agradeço sua carta com a caridosa admoestação em nome do Capítulo
Superior.
Agradeço-lhe cordialmente e lhe asseguro que com a graça de Deus tirarei proveito,
especialmente dos avisos, conselhos anexos que me dizem respeito pessoalmente. Já tinha
recebido uma carta do P. Álbera, antes da visita extraordinária, advertindo-me do defeito.
apontado por certos irmãos. Parece-me ter tirado proveito dela. D’ora em diante serei mais
cuidadoso.
Com respeito à Escola Agrícola S. José, perto de Aracaju, espero que quem escreveu
dando informações erradas, fará uma correção. A estação da ferrovia que estão construindo
passará a um quilômetro e meio da casa. O Governo estadual de Sergipe dará 6 Contos, isto é,
cerca de 7.500 L este ano. Através de uma carta do meu amigo P. Zanchetta consta que o
Governo central do Rio de Janeiro dará talvez alguma subvenção. A questão da agricultura é
vital no Brasil e estou certo que o Governo jamais deixará de nos ajudar, sem contar com as
loterias.
Em geral as casas do campo e da cidade são de taipa, mas com o pórtico à volta delas
chegam a durar de 30 a 40 anos. A nossa é deste tipo.
Temos ainda uma olaria, ou pequena fábrica de tijolos e poderemos construir com pouca
despesa, como temos feito em parte. Devo minha saúde à Thebaida, pelo clima excelente e
água superior, coisa rara no Norte do Brasil. Por outras razões espero dar contas e manter os
Superiores informados.
Desculpe-me a pressa com que escrevo, pois devo mandar a carta em tempo.
Agradeço-lhe outra vez e peço-lhe apresentar os sentimentos de afeto, gratidão e
obediência aos muito reverendos e amadíssimos Superiores, especialmente ao
Reverendíssimo Prefeito Geral
Reze por mim que no Senhor
Sou afeiçoadíssimo irmão
424

Tratava-se do P. Felipe Rinaldi.
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P. R. Giordano
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Desculpa-se por não ter escrito antes – 25 anos do Liceu de S. Paulo – visita às autoridades de Salvador e à
Comunidade inspetorial – problemas com Dolce e Blangetti – a limpeza nos ambientes melhora as condições
sanitárias – visitará Sergipe, onde o Presidente do Estado promete ajudar a obra

V G!

Bahia 29 Agosto 1911
Reverendissimo ed Amatissimo Padre
Non so cosa avrà detto in cuor suo di me che lasciai passare due mesi senza scriverle?
L’abbia ascrit[t]o a tutti meno che io mi sia dimenticato di Lei. La causa principale fu la
continua sucessione di occupazioni in viaggi / continui e la speranza di un poco di tranquillità
per scriverLe convenientemente.
Partito in fine di Maggio da Sergipe feci la visita ispettoriale alle tre case di
Pernambuco, prendendo opportunità per fare il reso-conto…che solo in questi giorni potei
finire. Andai ad instanza del S. D. Rota425, / a S. Paulo, per assistere alle grandiosissime e
cordialissime feste del 25.o anniversario delle opere del Sacro Cuore. Passai in Rio per diversi
negozi e contrattempi più di quello che aveva stabilito.
Di questo viaggio ne rimasi soddisfatissimo, non pei meriti acquistati di mortificazioni
ma pel mio bene personale e pel bene / dell’opera salesiana nel Sud e nel Nord. Arrivato qui a
Bahia al 3 del corrente cedetti al desiderio del Direttore426 facendo visite alle autorità ed a
molti benefattori, finendo in questi giorni colla visita ispettoriale fatta adagin adagino nel
nostro Lyceo.
Le cose in generale vanno bene e le opere progrediscono visibilmente. / Rompicapi
non ne mancano. Tutti i confratelli mi ubbidiscono, eccetto D. Dolce che non conoscendo
forse quanto mi fa sofrire, mi scrisse in questi giorni una bella letterina di auguri pel mio
onomastico e domandandomi l’autorizzazione per nuovi progetti di agricoltura e di industria
pastorile. /
Gli rispose che per esse io suo (…) confratello desiderava il bene della sua anima, che
non poteva dare tali autorizzazioni, ma che assolutamente voleva che rientrasse nella
obbedienza religiosa pel bene suo e buon esempi dei confratelli e che così non potevamo
425
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Inspetor do Sul do Brasil.
P. Clélio Sironi.

248

continuare e scegliesse – od ubbidire religiosamente rimanendo in questa Ispettoria, - od
andare in un’altra – / o ritornare in Italia – od uscire di Congregazione. Scrissi al medesimo
tempo ai due Direttori427, che lo vedono sovente, che lo esortassero a cambiar sistema. In
questi giorni in Jaboatão si fanno gli Esercizi. Aspetto una risposta. Per noi è necessario che
cambi o se ne vada in pace.
Un’altra difficoltà l’abiam pure in D. Blangetti che, / conforme l’opinione di D.
Sironi, sarebbe meglio rimanesse fuori di questa Ispettoria. È attivo certamente e può aiutare
molto ma vuol fare quello che vuole e (quello che a tutti dispiace e scandalizza) muove guerra
al suo superiore, fra questo con lettere, con sparlare a tavola (sapendo che in pubblico io non
rispondo neanche alle insolenze) con criticare il superiore parlando collo stesso / Presidente di
Sergipe 428 e Benefattore – volendo far sottoscrivere dai confratelli una lettera contro il
superiore – facendo a posta a sparlare aumentando il male per discreditare una casa e quella
che ivi lavorarono – eccitando D. Solari a non ritornare a Sergipe, senza parlare di
mormorazioni di altre specie.
Malgrado tutto, se egli venisse volentieri / col proposito di ubbidire, io dimentico tutto e
l’accetto volentieri. Certamente non può ritornare né a Sergipe ne a Colonia. D. Sironi
sarebbe di parere di fare un cambio con un caro fratello del Sud. D. Rota non sarebbe
contrario. Momenti di lotta e disanimo arrivano per tutti, ma passano.
/ Migliorando la pulizia nelle case migliora sensibilmente lo stato sanitario. Coi nuovi
edifici e con maggior vigilanza a rimuovere le immondizie abbiamo ottenuto un progresso
nella salute. Vi furono per altro ancora imprudenze da parte di qualche confratello che si
presero le febbri qui nell’interiore di Bahia e non / hanno potuto ancora allontanare le
conseguenze mal grado di aver combattuto di lungo.
Partirò dopo domani per Sergipe, di dove le manderò il reso-conto della visita che farò.
Le notizie per la salute sono buone in Aracajù, ottime nella Thebaide. Il nuovo Presidente di
Sergipe, visitato avant’ieri, che prenderà possesso in Ottobre mi promise la sua protezione
all’opera nostra.
/Per ora basta.
Seguiremmo col pensiero e col cuore le sue prescrizioni e raddoppiammo le nostre
preghiere per Lei, per la sua preziosa salute, dalla quale dipende il bene di tante anime pei
nuovi trionfi della nostra Pia Società
Mi benedica, qual / sono in corde Jesu
Affmo ed ubbmo figlio
D. Lorenzo Giordano
Venisse] viesse G

[99]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Bahia, 29 de agosto de 1911
Reverendíssimo e amado Padre
427
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[P. Clélio Sironi (Bahia) e P. José Blangetti (diretor do Colégio da Rua da Aurora em Aracaju)].
Presidente di Sergipe: Coronel Pedro Freire de Carvalho (1911 a 1914). Benfeitor da Thebaida.
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Não sei o que impressão tenha de mim que deixei passar dois meses sem lhe escrever.
Atribua o fato a tudo, menos a que me tenha esquecido do senhor. A causa principal foi a
contínua sucessão de ocupações em viagens contínuas e a esperança de um pouco de
tranquilidade para lhe escrever convenientemente.
Partindo de Sergipe no fim de maio fiz a visita Inspetorial às três casas de Pernambuco,
aproveitando a oportunidade para fazer a prestação de contas... que só nestes dias pude
terminar. A pedido do P. Rota fui a S. Paulo para assistir às grandiosíssimas e cordialíssimas
festas do 25o aniversário das obras do Sagrado Coração. Passei pelo Rio para resolver
diversos assuntos e contratempos, mais do que havia previsto.
Fiquei satisfeito desta viagem, não pelos méritos adquiridos pela mortificação, mais
para meu bem pessoal e para o bem da obra salesiana no Sul e no Norte [do Brasil]. Chegando
à Bahia no dia 3 do corrente, cedi ao desejo do diretor, fazendo visita às autoridades e a
muitos benfeitores. Nestes dias terminei a visita inspetorial ao Liceu, feita pouco a pouco.
As coisas em geral vão bem e as obras progridem visivelmente. Não faltam quebracabeças. Todos os irmãos me obedecem, exceto P. Dolce que, talvez não sabendo quanto me
faz sofrer, escreveu-me nestes dias uma cartinha de parabéns pelo meu onomástico e pedindome autorização para novos projetos agrícolas e indústria pastoril. Respondi que por ser seu
irmão, desejava o bem de sua alma, que não podia dar tal autorização, mas que absolutamente
queria que entrasse na obediência religiosa para seu bem e bom exemplo dos irmãos. Assim
não poderia continuar, que escolhesse – ou obedecer religiosamente, permanecendo nesta
Inspetoria – ou fosse para uma outra – ou retornasse à Itália – ou saísse da Congregação.
Escrevi ao mesmo tempo aos dois diretores, que o vêm frequentemente, que o exorasse a
mudar de sistema. Nestes dias em Jaboatão fazemos os Exercícios. Espero uma resposta.
Para nós é preciso que mude ou vá em paz.
Outra dificuldade a temos com P. Blangetti que, conforme opinião de P. Sironi, seria
melhor fosse para outra Inspetoria. É certamente ativo e pode ajudar muito, mas quer fazer
[só] o que quer e (o que a todos desagrada e escandaliza) faz guerra ao seu Superior com
cartas e falando mal na mesa (sabendo que em público não respondo nem mesmo às
insolências). Critica o Superior, mesmo falando com o Presidente de Sergipe e benfeitor.
Pretende a assinatura dos irmãos em uma carta contra o Superior, murmurando
propositadamente, aumentando o mal para desacreditar uma casa, aquela em que trabalham,
incitando P. Solari a não voltar a Sergipe Isso sem falar de murmurações de outras espécies.
Malgrado tudo, se ele obedecesse voluntariamente, eu esqueceria tudo e o aceitaria de
boa mente. Certamente que não pode retornar nem a Sergipe nem à Colônia. P. Sironi seria do
parecer de se fazer uma troca com outro irmão do Sul. P. Rota não seria contrário.
Momento de luta e desânimo aparecem para todos, mas passam.
Melhorando a limpeza nas casas, melhora sensivelmente o estado sanitário. Com as
novas construções e com uma maior vigilância no remover o lixo tivemos um progresso na
saúde. Aconteceram no entanto ainda algumas imprudências por parte de algum irmão que
pegaram febre aqui no interior da Bahia e não puderam ainda afastar as consequências não
obstante, desde muito tempo virem combatendo o mal.
Depois de amanhã viajarei a Sergipe de onde mandar-lhe-ei o relatório da visita que
farei. Quanto às notícias referentes à saúde são boas em Aracaju, ótimas na Thebaida. Visitei
antes de ontem o novo Presidente de Sergipe Tomará posse em outubro [e] me prometeu sua
proteção para com nossas obra.
Basta por ora.
Seguiremos com o pensamento e com o coração suas orientações e duplicaremos nossas
orações pelo senhor, pela sua preciosa saúde da qual depende o bem de tantas almas para os
novos triunfos da nossa Pia Sociedade
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Abençôe-me aquele que sou no Coração de Jesus
afeiçoadíssimo obedientíssimo filho
P. Lourenço Giordano
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Primeira carta escrita pelo P. Giordano em 1912 – preparação dos noviços para irem ao Sul – saúde do P. Rota –
saudades de D. Lasagna – missões de Mato Grosso e Pará

V G!
Jaboatão 2. 1. 1912
Reverendissimo ed Amatis[sim]o Padre
È la prima lettera che scrivo quest’anno ed è diretta a Lei.
Portai io stesso avant’ieri, la lettera sua alla Signora Dona Helena Machado429, in festa
pel suo compleanno, per un/ preziosissimo regalo e mi pregò commossa di ringraziarLa.
Aspetto sempre la soluzione pratica delle disposizioni prese dal Capitolo.
Stiamo preparando i Novizi per mandarli al Sud, al primo cenno. Non presi nessuna
disposizione in relazione a cambiamenti di Direttori, rimanendo le case in / statu quo. D. Rota
mi rispose evasivamente. Quanto mi piacque di essere andato a Rio ed a S. Paulo, per vedere
che esiste una vera cordialità fra noi del Sud e del Nord (senza divergenza di idee, senza
ombra di risentimenti per interessi) – tanto me fece pena al cuore vedere – D. Rota ammalato
(fisicamente / e moralmente).
Ah! Se ancora vivesse D. Lasagna e si consacrasse tutto intiero(sic) e solo al Brasile.
Era l’unico a realizzare! Ma, perché evocare il passato e richiamare al pensiero i sogni dorati
di cose, di missioni del Matto Grosso e del Parà?
«Unum petivi a Do[mi]no ut inhabitem [et cum eo] nel paradiso»430/.
Credo[...]dirle che nelle feste di Natale e nel primo giorno dell’anno pensai a Lei
pregai (e vorrei aggiungere piansi). Alle tante preghiere fervorose di mille cuori unii le mie
implorando per Lei tutte / le benedizioni, tutta felicità
In G [Gesù] Aff ed ubb figlio
D. R. Giordano
[100]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Jaboatão, 2 de janeiro de 1912
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Cooperadora pernambucana do Engenho Macvugé. Ofereceu as imagens de ferro para as grutas de N.
Senhora de Lourdes para o Colégio Salesiano do Recife e para Jaboatão Colônia.
430 Uma só coisa pedi ao Senhor, morar com Ele no paraíso.
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Reverendíssimo e amadíssimo Pai
É a primeira carta que escrevo neste ano e dirige-se diretamente ao senhor.
Eu mesmo levei antes de ontem, sua carta à senhora Da. Helena Machado, na festa de
seu aniversário. Ela me pediu comovida de lhe agradecer pelo preciosíssimo presente.
Espero sempre a solução prática das disposições tomadas no Capítulo.
Estamos preparando os Noviços para mandá-los ao Sul na primeira ocasião. Não tomei
nenhuma disposição em relação a mudanças de diretores, permanecendo as casa em status
quo. P. Rota me respondeu evasivamente. Quanto me agrada ter ido ao Rio e S. Paulo para
ver que existe uma verdadeira cordialidade entre nós do Sul e do Norte (sem diferença de
idéias, sem sombra de ressentimentos por interesses). Quanta dor no coração ao ver P. Rota
doente (física e moralmente).
Ah, se ainda fosse vivo Dom Lasagna e se consagrasse todo inteiro e só ao Brasil. Era
o único que fazia as coisas! Mas, porque evocar o passado e retornar ao pensamento os
sonhos dourados de coisas, das Missões, de Mato Grosso e do Pará?
«Uma só coisa pedi ao Senhor, que possa viver com Ele no paraíso».
Creio[...?] dizer-lhe que nas Festas de Natal e no primeiro dia do ano pensei no senhor
e rezei (e diria chorei). Às tantas orações fervorosas de mil corações uni as minhas
implorando para o senhor todas as bênçãos, toda felicidade
Em Jesus afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho,
P. R. Giordano

101
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 1ff., bancas lisas 162 x 110 mm, tinta preta, respondida em 20-11-1912. Inédito

Remessa de L. 500 para pagamento de despesas das casas de Sergipe e Jaboatão – mais tranqüilo com respeito à
problemática de P. Dolce

V G!
Jaboatão 3. 1. 1912
Reverendo D. Calogero Gusmano
Riceverà L 500 che Le faccio spedire. La prego di rimettere L 450 al Magazzino per
antico debito di Sergipe/. Il debito delle rimesse degli Ordo431 per le nostre Case di L 32,
ritenendo il resto (quid dicam432?) per suo uso e consumo.
Ricevetti la sua ultima letterina che venne a tranquiliz/ zarmi sempre più per l’affare di
D. Dolce. Oh! Qual pace si gode in casa senza quel poveretto. Mandai al Rev. D. Albera la

431
432

Livro de liturgia.
Que direi?
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supplica per la dispensa dai voti colla preghiera che ci ottenga dell’Arci/ vescovo433 che lo
mandi lontano da noi.
Giunsero felicemente i due nuovi confratelli che paiono buoni e disposti. Deo gratias
ed ai Superiori. Buone, ottime feste di Natale che continuano fino all’ottava di Epifania
In G aff. e grato con[fratello]
D. R. Giordano

[101]
Ao P. [Calogero] Gusmano

V J!
Jaboatão, 3 de janeiro de 1912
Reverendíssimo P. Gusmano
Receberá L. 500 que lhe mando. Peço que remeta L. 450 ao depósito por conta de um
antigo débito de Sergipe. Pagará o débito do Diretório litúrgico para nossa Casa de L. 32,
ficando o resto (que direi?) para seu uso e consumo.
Recebi sua última carta que veio sempre mais tranqüilizar-me com respeito ao
problema do P. Dolce. Oh, que paz se goza em casa, sem aquele coitado. Mandei ao P. Álbera
o pedido para a dispensa de votos com o pedido que se obtenha do Arcebispo que o mande
longe de nós.
Felizmente chegaram os dois novos irmãos. Parecem bons e dispostos. Graças a Deus
e aos Superiores. Boas, ótimas festas de Natal que continuam até à Oitava da Epifania
Em J[esus] aff. e grato irmão
P. R. Giordano

102
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff.,180 x 110 mm, tinta preta, papel liso - nota do arquivista: Brasil Nord. Inédito

Deveria escrever ao P. Barberis – falta de assinaturas em votos de ordenandos – desconhece de quem foi a culpa
– nova expedição de votos – não é o caso de se repetir os votos - o Arcebispo sabe quem são os ordenandos –
falar com o Reitor Mor a respeito – aguarda solução

V G!
Jaboatão 10. 1. 1912

433

Dom Ludovico Raimundo da Silva Brito (1840-1915).
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Revmo [e] Carismo D. Calogero Gusmano
Doveva dirigermi al Rev.mo D. Barberis per l’affare dell’ordinando Diac[cono] János
Kaiser434, ma come seppi che si trova ammalato mi dirigo a Lei. / Non so per quale accidente
o quali accidenti, non siano assinati i voti che mancano nè io ho il tempo in questi giorni ad
indagare. Fu colpa mia, fu colpa dei Direttori che spediscono le lettere senza assicurarle
malgrado le mie raccomandazioni, fu colpa forse di alcun altro?…
Io Le spedisco i voti ottenuti e notati con un attestato del Rev.do D. Giacomo
Genghini professore ed esaminatore principale dei teologi. Ritardare per ripetere gli esami[,]
ora che già L’Arcivescovo sa che gli ordinandi (Kaiser e Schwind435) / si stan preparando per
le ordinazioni. Castigare un povero confratello per colpa non sua? Io non so a che santo
racommandarmi. Parli Lei col Rev.mo Rettor Maggiore 436 se il Rev.mo D. Barberis è
ammalato. Io aspetto ansiosamente la risposta. Per ora nulla dissi al D[iácono] Kaiser che si
stà preparando cogli ultimi esami, cerimonie ed esercizi spirituali
Aff e gratis[simo] Conf
D. Renzo Giordano

[102]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 10 de janeiro de 1912
Reverendíssimo [e] caríssimo P. Calogero Gusmano
Devia dirigir-me ao reverendíssimo P. Barberis para o assunto do ordinando Diácono
João Kaiser, mas sabendo que se encontra doente, dirijo-me ao senhor. Não sei porque cargas
d’água, não foram assinados os votos que faltam, nem tenho tempo nestes dias de procurar
saber. A culpa foi minha, foi dos diretores que mandam as cartas sem mandá-las registradas,
malgrado minhas recomendações, foi culpa de algum outro?...
Mando-lhe as notas obtidas e anotadas com um atestado do reverendíssimo P. Tiago
Genghini, professor e examinador principal dos teólogos. Atrasar para repetir os exames,
agora que o Arcebispo já sabe que os ordenandos Kaiser e Schwind se preparam para a
ordenação. Castigar um pobre irmão por uma culpa não sua? Não sei a que santo recorrer.
Fale com o Revmo Reitor Mor, se o Revmo P. Barberis está doente. Espero ansiosamente a
resposta. Por ora não disse nada ao Diácono Kaiser que se prepara com os últimos exames,
cerimônias e exercícios espirituais
Af. e gratíssimo irmão
P. Renzo Giordano

103
434

P. János Kaiser: Ebenfurth (Áustria) 1880 – Recife 19/01/1954.
Franz Schwind (1875-1932). Ordenou-se em 1912.
436 P. Paulo Álbera.
435
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italino. 2ff., 180 x 110 mm, papel branco liso, 2ff., parte em branco, 2fv., branca. Inédito

P. José Solari nomeado diretor de Aracaju – P. Giordano estando na Tebaida irá frequentemente a Aracaju

V G!
Jaboatão, 14 Gennaio 1912
Reverendi[ssim]o D. Gusmano
Ho messo D. Giuseppe Solari come Direttore di Aracaju. A dire il vero non è troppo
prudente nelle parole, nel tratto coi conf[rate]lli /[.] È pero molto stimato ed amato da tutti i
Sergipani.
Io poi, stando molto tempo in Tebaida, vado sovente in Aracaju, tanto che l’anno scorso
mi era messo come Direttore ed il / D. Solari come Vice-Diretore. Facciano i Superiori come
vedono meglio
Sempre di Lei
Aff. Con. D. R. Giordano

[103]
Ao P. [Calogero] Gusmano

V J!
Jaboatão, 14 de janeiro de 1912
Reverendíssimo P. C. Gusmano
Coloquei P. José Solari como diretor de Aracaju. Para dizer a verdade, não é muito
prudente nas palavras, no trato com os irmãos. É no entanto muito amado por todos os
Sergipanos.
Eu, estando muito tempo na Tebaida, vou frequentemente a Aracaju, de tal modo
que no ano passado eu me havia colocado como diretor e P. Solari era o Vice.
Os Superiores façam como acharem melhor
Seu sempre afetuoso irmão
P. R. Giordano

104
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
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Aut. italiano 4ff., 188 x 110 mm, papel branco, tinta preta, Inédito

P. Pallottino tranqüilize a mãe – aguarda decisão da S. Sé sobre Dolce – 1000 francos enviados ao Reitor-Mor –
economia – pedidos de novos breviários e informações sobre festas cinquentenárias – continua aguardando
módulos para o elenco

V G!
Jaboatão, 16 Gennaio 1912
Molto Reverendo Sr D. Gusmano
Ricevetti la sua stimatissima del 24.1.12. Scriverò a D. Pallottini per acquietare la
madre. Eseguirò i suoi ordini aspettando la circolare del Rev.mo Rettor Maggiore.
/ Parteciperò la decisione o decreto della S.ta Sede all’Arcivescovo437 cioè gli dirò che
i Superiori non poterono domandare che accetti D. Dolce nell’Archidiocesi (Desidererei avere
il Decreto da Torino, perché qui non l’ho trovato).
/Feci mandare da D. Biagio Musso L 1.000 al Rev.mo Rettor Maggiore438. Speriamo
che le finanze permetteranno di mostrarci buoni figliuoli verso il nostro Papá. Non edificando
più, non solo speriamo di pagare i debiti che rimangono ma risparmiare / pel fine indicato[.]
Ah! Rev.mo D. Gusmano, anche questo fu uno dei dispiaceri acuti, apparire davanti i
Superiori senza aver dato nulla e con debiti!
Ma parliamo d’altro.
Potrebbe Lei, preparare, farmi mandare (al mio indirizzo a Bahia) qualche Breviario /
dei nuovi da recitarsi dal prossimo anno in avanti.
Altro favore. Quando si faranno le feste pel 50° della prima Messa del mio Direttore
D. Lemoyne, di Mo[nsigno]r[e] Cagliero e del Rev.mo D. Francesia 439 ? Potrebbe Lei
incaricarsi di presentare al Rev.mo D. Lemoyne / una composizione o cosa simile che Le
manderei?
Mi scusi tanta importunità, ma vedo in Lei così buona volontà che mi fa cadere nella
tentazione di usarne ed abusarne.
/ Di tutto e sempre grazie. Preghi per me. Di Lei gratissimo ed Aff. Confrade e
Suddito
D. Renzo Giordano
PS. Le mando la lista del personale per l’elenco in carta comune. Arrivando / i moduli (che
spero di giorno in giorno) farò fare una seconda edizione. Il tutto sempre assicurato affinché
arrivi a destinazione

[104]

437

Dom Raimundo da Silva Brito.
P. Paulo Álbera.
439 P. João Batista Francesia (1838-1930). Um dos primeiros 16 alunos que, com o P. Vitor Alasonatti, em 1859,
juntaram-se a D. Bosco para formarem a Sociedade Salesiana. Francesia foi o primeiro salesiano a conseguir a
láurea em Letras e um de seus ilustres alunos foi Domingos Sávio. Foi Inspetor e Diretor Espiritual da
Sociedade, o historiador oral dos primeiros fatos da Congregação. Vide DBS..., p 128.
438
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Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 16 de janeiro de 1912
Muito Rev.do Sr. P. Calogero Gusmano
Recebi a sua estimadíssima de 24/01/1912. Escreverei ao P. Pallottini para tranquilizar
a mãe. Seguirei suas ordens, esperando a circular do Rev.mo Reitor Maior[.]
Comunicarei a decisão ou decreto da Santa Sé ao Arcebispo, isto é, dir-lhe-ei que os
Superiores não puderam pedir que aceitem P. Dolce na Arquidiocese (gostaria de ter o
Decreto de Turim, porque aqui não o encontrei).
Mandei pelo P. Braz Musso L 1.000 ao Revmo Reitor Maior. Esperemos que as
finanças permitam que nos mostremos bons filhos para com nosso papai. Não construindo
mais, não só esperamos pagar as dívidas, mas economizar para o fim proposto. Ah,
reverendíssimo P. Gusmano, também esta foi uma das grandes mágoas, aparecer diante dos
Superiores de mãos abanando e com dívidas!
Mas, mudemos de assunto.
O senhor poderia mandar-me para meu endereço da Bahia algum Breviário novo para
recitarmos a partir do próximo ano.
Outro favor. Quando serão as festas cinqüentenárias da primeira Missa do meu Diretor
P. Lemoyne, de Dom Cagliero e do Reverendíssimo P. Francésia? O senhor poderia
encarregar-se de apresentar ao Revmo P. Lemoyne uma minha composição ou coisa
semelhante, que mandarei?
Desculpe tanta insistência, mas vejo no senhor tanta boa vontade que me faz cair na
tentação de usar e abusar.
Obrigado por tudo e sempre. Reze por mim. Do senhor gratíssimo e afeiçoadíssimo
irmão e súdito
P. Renzo Giordano
PS. Em papel comum mando-lhe a lista do pessoal para o elenco. Chegando os módulos
(que espero a cada dia) mandarei fazer uma segunda edição.
Tudo sempre registrado, afim de que chegue ao destino.

105
A don [Julio] Barberis
ASC B 710
Aut. italiano, papel linho, liso, 2ff., 180 x 111 mm, tinta preta, data sublinhada de vermelho, uma mão
desconhecida escreveu: «Risp. 6/2/912». Inédito

Doença de P. Barberis – modelos dos pedidos de votos emitidos – Exercícios espirituais da Bahia e Sergipe –
Labat e João Correia devem receber ordens

V G!
Jaboatão 20-Gennaio-12
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Revmo ed Amatmo D. Barberis,
La notizia della sua malattia ci ha obbligati a pregare con più fervore per Lei. So che
fummo in parte esauditi, stando molto meglio. Deo gratias! /
Le mando le inchiuse pagelle dei voti emessi qui, aspettando a mandarle quelle dei
conflli di Bahia e Sergipe dove vi furono pure due mute di Esercizi Spirituali.
Unisco i voti di Teologia di due conflli che devono entrare negli ordini: Labat440 nel
Sud / Diaconato, secondo domanda già fatta e già mandata al Capitolo Superiore; G. Corrrea
degli Ordini Minori. Entrambi sono bene animati di buon spirito. Se vi è qualche cosa ad
osservare desidererei me lo si facesse osservare in lettera chiusa/
Povero Brasil del Nord con tante difficoltà di viaggi e di poste.
Mille saluti ai R.R. Superiori
Mi benedica qual sono
Aff ed Ubbo alunno
D. L. Giordano

[105]
Ao P. [Júlio]Barberis
V J!
Jaboatão, 20 de janeiro de 1912
Reverendíssimo e amadíssimo P. Barberis
A notícia sobre sua doença obrigou-nos a rezar com mais fervor pelo senhor. Sei que
em parte fomos atendidos, estando muito melhor. Graças a Deus!
Mando-lhe incluídas [nesta carta] as planilhas dos votos emitidos aqui , esperando
mandar-lhe as dos irmãos da Bahia e Sergipe, onde aconteceram dois turnos de Exercícios
Espirituais.
Junto as notas de teologia dos irmãos que devem receber Ordens: Labat no Sul,
Diaconato, segundo pedido já feito e já enviado ao Capítulo Superior [e] João Correia para
Ordens Menores. Ambos estão bem animados e [têm] bom espírito. Se houver alguma
observação, gostaria que me fizesse saber em carta confidencial...
Pobre Brasil do Norte com tantas dificuldades de viagens e de lugares.
Saudações mil aos RR. Superiores.
Abençôe a mim que sou
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo aluno
P. L. Giordano

106
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710
440

Labat: P. Jean Labat. (Pirineus franceses 1877-Nice 1933).
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Aut. italiano, 2ff., 179 x 111 mm, papel de linho, liso, f2v., em parte branca, tinta preta. Inédito

Saúde do P. Barberis – pedidos para votos do clérigo Carlos Leôncio

V G!
Jaboatão 26 Gennaio 12

Reverendissimo ed Amato D. Barberis
Spero che la sua salute sarà di molto migliorata, concorrendo la cura che ne avrà colle
preghiere di molti Salesiani e giovani e non ultimi i Brasiliani. /
L’ottimo nostro D. Vellar solo oggi, si ricordò consegnarmi la pagella dei voti
dell’esame semestrale del cho Carlo Leoncio441. È vero che da Giugno a Novembre io stetti
lontano ma poteva spedirmela od almeno consegnarmela / appena giunsi. Pazienza!
Le spedii diverse letterine con pagelle pochi giorni fa. Saranno giunti a destinazione?
Lo spero. Ne aspetto la risposta ansiosamente, cioè l’aspettano gli ordinandi che continuano /
a prepararsi.
Mi benedica qual sono
In G. Aff ed Ubbo alunno
D. R. Giordano

[106]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
Jaboatão, 26 de janeiro de 1912
Reverendíssimo e amado P. Barberis
Espero que sua saúde terá melhorado muito concorrendo para isso o tratamento que
fará para isso com as orações de muitos Salesianos e jovens, dos quais os últimos não serão os
brasileiros.
Nosso prezado P. Vellar só hoje lembrou-se de me entregar a planilha das notas
formulário dos votos do exame semestral do clérigo Carlos Leôncio. É verdade que de junho a
novembro eu estive longe, mas poderia ter-me mandado pelo Correio, ou ao menos entregá-la
logo que cheguei. Paciência!
Faz poucos dias que lhe enviei diversas cartinhas com planilhas. Será que chegaram ao
destino? Espero que sim. Espero a resposta ansiosamente, isto é, esperam os ordenando que
continuam a se preparar.
Abençoe-me qual sou
Em J. afeiçoadíssimo e obedientíssimo aluno
441

Carlos Leôncio: P. Dr. Carlos Leôncio da Silva (Recife, 1887 - Lorena, 1969). Um dos grandes pedagogos
salesianos do seu tempo. Trabalhou na Itália e foi representante do Brasil na Comissão de educação das Nações
Unidas.
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P. R. Giordano

107
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano.1f., 224 x 180 mm, papel liso, tinta preta. Inédito

Pedido para o Subdiaconato de Gianni [Jean] Labat – dispensa de votos de P. Dolce – ajuda financeira à família
de P. L. Gatti – pagamentos de débitos ao pai de Pedro Gianotti – aguarda modelos para elencos do pessoal
salesiano

V G!
Jaboatão 3 Febbraio 1912
Reverendissimo D. Calogero Gusmano
È sempre a Lei che mi dirigo per disturbarLa domandando consigli ed appoggio.
Mandai al Rev.mo D. Barberis, tra le altre, la domanda per essere ammesso / al
Suddiaconato il nostro minorista Giovanni Labat, ma non ricevemmo nessuna risposta,
avendo risposta per gli altri. So che il Rev.mo D. Barberis era ammalato e forse non gode
neppure adesso di buona salute, quindi mi dirigo a Lei per avere notizie[.]
Aspetto pure la dispensa dei voti per D. Dolce e scrissi oggi stesso al Rev.mo D.
Albera.
Feci spedire 500 fr. alla famiglia di D. Lorenzo Gatti, seguendo il suo consiglio. Il
conf. Gianotti Pietro 442 desidererebbe pagare quando prima il debito del padre per essere
disimpedido e rinnovare i voti triennali: feci dare o mandare L 100 per mese. Egli vorrebbe si
mandasse di più, anzi che si/ mandasse tutta la somma credo di 6.000 fr. Quid agendum?
Aspetto ansiosamente i fogli o moduli per il personale da formare l’elenco.
Di tutto grazie colle dovute scuse
Mi creda in G aff. Conf.
D. R. Giordano

[107]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 3 de fevereiro de 1912
Reverendíssimo P. Gusmano
É sempre ao senhor que procuro para incomodá-lo, pedindo conselho e apoio.
442

Pedro João Gianotti, irmão leigo (1885-?). Saiu em 30 de julho de 1910.
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Mandei ao Rev. P. Barberis, entre outros, o pedido para ser admitido ao Subdiaconato
o nosso minorista João Labat. Não recebemos nenhuma resposta, tendo [recebido] resposta
para os demais. Sei que o Rev.mo P. Barberis estava doente e possivelmente não goze nem
agora de boa saúde, portanto dirijo-me ao senhor para ter notícias.
Espero também a dispensa dos votos para P. Dolce e escrevi hoje mesmo ao Rev.mo
P. Álbera.
Mandei 500 francos para a família de P. Gatti, segundo seu conselho. O irmão Pedro
Gianotti desejaria pagar quanto antes o débito do pai para ser desimpedido e renovar os votos
trienais: autorizei mandar cem liras mensais. Ele queria que fossem mais, que se mandasse
toda a soma de 6.000 francos. Que fazer?
Espero ansiosamente as folhas, ou módulos do pessoal para fazer o elenco.
Obrigado por tudo, com as devidas desculpas
Creia-me seu em Jesus
Afeiçoado irmão
P. R. Giordano

108
[A don Paolo Albera]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 110 mm, papel branco liso, tinta preta. Inédito

Pedido de Inácio Wasilewski e P. Braz Musso (ambos desejam visitar os parentes na Europa) – dispensa de
votos de Dolce

V G!
Jaboatão, 5 febbraio 1912
Reverend[issi]mo ed Amatis[sim]o Padre
Tardai a spedirLe l’inchiusa domanda di D. Ignazio Wasilewski per diversi motivi:
1.perché non era cosa di urgenza; 2. perché stavamo aspettando la / soluzione della questione
circa le Ispettorie e non sapeva a chi dirigere la domanda, se pel tramite dell’Ispettore o
direttamente al Rettor Maggiore; 3. perché doveva unire a questa una seconda domanda di D.
Biagio Musso 443 . Per costui la fecero i parenti / e credo che così venga accondiscendere
tratandosi di nozze di argento ossia di oro di matrimonio dei genitori.
Entrambi andrebbero in Giugno per ritornare in Novembre. Non vengano esseri
ammalati e potranno esseri migliori avvocati / per la causa del Brasile del Nord.
In fine di Dicembre Le mandai la domanda di D. Dolce. No so se la ricevette e se
diede suo corso a Roma per la dispensa dai voti.
La salute dei conflli è buona assai. Ci benedica tutti special.te il suo
Aff ed ubb figlio
D. R. Giordano
443

D. Biagio Musso: P. Braz Musso (Foglizzo, 1871-Cachoeira do Campo, 1958).
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[108]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Jaboatão, 5 de fevereiro de 1912
Reverendíssimo e amadíssimo Padre
Demorei a mandar-lhe o incluso pedido do P. Inácio Wasilewski por vários motivos:
1. Não era coisa urgente.
2. Estávamos esperando a solução da questão relativa à Inspetoria e não sabia a
quem dirigir-me, se através do Inspetor ou diretamente ao Reitor Maior.
3. Porque devia unir a este um segundo pedido de P. Braz Musso. Para este a fez
eram os parentes e creio que assim venha a ser aprovada, tratando-se de bodas
de prata[,] ou seja de ouro do matrimônio dos genitores.
Ambos iriam em junho para voltar em novembro. Não adoeçam e poderão ser
melhores advogados em favor da causa do Brasil do Norte.
No final de dezembro mandei-lhe o pedido do P. Dolce. Não sei se a recebeu e
encaminhou a Roma para a dispensa dos votos.
A saúde dos irmãos é bastante boa. Abençôe-nos a todos, especialmente o seu
Af. e obediente filho.
P. R. Giordano
109
[A don Paolo Albera]
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 208 x 133 mm, brancas, tinta preta. Respondida em 15 de abril de 1912. Inédito

Unificação das Inspetorias Brasil Sul e Norte – Inspetor P. Rota – Giordano Delegado para o Norte – Giordano
aguarda comunicação oficial de Turim

V G!
Jaboatão, 18 Febbraio 1912
Reverendissimo ed Amatissimo Padre
Una lettera dal Rev.mo D. Rota in data del «3 Febbraio, S. Paulo» e giuntami oggi mi
reca la notizia officiale dell’erezione del Brasile, Sud e Nord ad una sola Ispettoria – e della
sua nomina ad Ispettore. Me lo / comunica in termini che denotano sottomissione allegra,
confidando in Dio. Mi partecipa pure che da Torino gli fu comunicato che il sottoscritto fu
nominato Delegato del Nord. Tal essendo la volontà dei Superiori mi affretto a scriverLe che
(spero in Dio) mostrerò verso il mio Ispettore tutto il rispetto e l’ubbidienza da essere il buon
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esempio ai confratelli e così alleggerirgli il peso della carica difficile e dolorosa, causa
(conforme mi assicurò in Agosto un medico di S. Paulo) della sua salute abbattidissima come
lo fu la mia. Mi scrisse pure che egli doveva partire per Montevideo, a consiglio di amici per
fortificarsi, rimanendo fin dopo S. Giuseppe444, e passare per Bagé. Se Dio gli concede la
salute son certo che si mostrerà un ottimo discepolo di M.r Lasagna.
/Spero che non tarderà arrivare da Torino, e dall’Ispettore una qualche lettera di
apresentazione del Delegato ai confratelli per maggior chiarezza di posizione mia e loro.
Tardando scriverò io stesso una lettera esplicativa.
Mi benedica quale sono suo e sarò semper “ubique in corde Jesu”
Di Lei
Affo ed ubbo figlio
D. Renzo Giordano

[109]
[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Jaboatão, 18 de fevereiro de 1912
Reverendíssimo e amadíssimo Pai
Uma carta do Rev.mo P. Rota com data de «3 de fevereiro, S. Paulo» e chegada hoje,
dá-me a notícia oficial da instituição do Brasil Sul e Norte em uma só Inspetoria – e de sua
nomeação para Inspetor.
Comunica-me em palavras que denotam submissão alegre, confiando em Deus.
Participa-me ainda, que de Turim lhe foi comunicado que o subscrito foi nomeado Delegado
do Norte. Sendo esta a vontade dos Superiores, apresso-me a lhe escrever que (espero em
Deus) terei para com meu Inspetor todo respeito e obediência[;] de tal modo que seja de bom
exemplo para com os irmãos e assim amainar-lhe o peso da responsabilidade difícil e
dolorosa[;] causa (conforme me assegurou em agosto, um médico em S. Paulo) de sua saúde
abatidíssima, como o foi a minha. Escreveu-me também que, a conselho de amigos, devia
viajar a Montevideo, para se restabelecer na saúde. Ali permaneceria até após [a festa] de S.
José. Passaria [também] por Bagé. Se Deus lhe concede a saúde, estou certo que mostrar-se-á
um ótimo discípulo de Dom Lasagna.
Espero que não tarde a chegar de Turim e do Inspetor uma carta de apresentação do
Delegado aos irmãos, para maior clareza de minha posição e a dos irmãos. Demorando, eu
mesmo escreverei uma carta explicativa.
Bendiga-me como sou seu e serei sempre em qualquer lugar in Corde Jesu.
Se afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. Renzo Giordano
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Após 19 de março, festa de S. José.
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 4ff., 180 x 112 mm, papel liso tinta preta. Inédito

Comunica recebimento oficial da notícia sobre a unificação das Inspetorias – outras correspondência não
recebidas – votos do Kaiser – saúde do P. Rota – penitencia-se por uma certa carta endereçada ao P. Álbera

V G!
Jaboatão, 20 Febbraio 1912
Revmo D. Gusmano
Ricevetti la sua del 30 Genn[aio] 1912 e ne la ringrazio.
Ricevetti la notizia officiale dall’erezione dell’Ispettoria – Brasile e nomina
dell’Ispettore e Delegato da una lettera di V. Revma D. Rota (3 febb. 12). Finora non rice/
vetti la circolare N. 3 del Rev.mo S. D. Albera. È raro che si perdano le lettere che vengono
da Europa; ma non è raro che vadano perdute quelle che si mandano costi dall’interno del
Brasile. Le più importanti le faccio assicurare nella /posta o le mando alla / posta centrale. Se
non fu spedita ancora La pregherei di farcela avere il più presto per maggior chiarezza di
posizione nostra.
Come un segretario (probabilmente del Rev.mo D. Barberis) ci domandava i voti di D.
Kaiser su pagelle (come di esami / con firma degli esaminatori) copiai i voti e li feci
sottoscrivere o firmare e li mandai. Spero li avinno ricevuti.
Il Rev.mo D. Rota ha proprio bisogno di un trattamento speciale per la sua salute.
Quando andai a S. Paulo lo trovai in stato da ispirare compassione: / parevano contati i suoi
giorni. Ah! (mi permetta dirglielo in confidenza) certi confratelli…in questo benedetto
Brasile, perdono la testa e la fanno perdere.
Bisognerebbe che fossero scelti tra i migliori e paiono essere stati scelti per i peggiori!!!
Basta. Parliamo d’altro.
Deo gratias, che il Rev.mo D. Barberis stia / meglio!
Tra gli altri ordinandi vi era pure il Minorista Giovanni Labat. Non hanno ricevuto la pagella
che io aveva messo con quelle dei Diaconi Kaiser e Schwind?
L’altro giorno col Reso-conto scrissi una lettera in fretta ed era così / asciutta che mi
pentii di averla mandata. Povero D. Albera, lo trattai così male in Torino dopo la sua elezione,
senza una espressione di affetto, senza aprirmi con lui che ne ebbi e ne ho rimorso di
conoscenza. D. Dolce mi ha fatto perdere la testa, allora e dopo!
/ Abbiamo letto i suoi (del Rev.mo D. Albera) trionfi nell’Austria. Oh! Deo gratis. Fra tanti
disgusti tante consolazioni
Preghi per me. Aff Con.
D. Renzo Giordano
Abbiamo] avinno G

[110]
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Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Jaboatão, 20 de fevereiro de 1912
Recebi e agradeço a sua de 30 de janeiro de 1912.
Tenho em mãos a notícia oficial da instalação da Inspetoria – Brasil e nomeação do
Inspetor [e do] Delegado através de uma correspondência de nosso Rev.mo P. Rota
(03/fev/12). Até agora não recebi a Circular n. 3 do Rev. mo P. Álbera. É raro que se percam
as cartas que vêm da Europa; mas não é raro que se percam aquelas que se mandam aqui do
interior do Brasil. As mais importantes registramos no Correio ou mandamos para o Correio
Central. Se não foi mandada ainda, pediria que o fizesse o mais breve possível para maior
clareza de nossa posição.
Dado que um secretário (provavelmente do Rev. mo P. Barberis) pedia os votos de P.
Kaiser nos formulários (como exames com assinaturas dos examinadores) copiei os votos, os
fiz assinar e os mandei. Espero que os tenham recebido.
O Rev.mo P. Rota tem realmente necessidade de um tratamento especial para sua
saúde. Quando fui a S. Paulo o encontrei num estado que inspirava compaixão: seus dias
pareciam contados. Ah, (permita-me dizê-lo confidencialmente) certos irmãos... deste bendito
Brasil, perdem a cabeça e a fazem perder.
Precisaria que fossem escolhidos entre os melhores e parecem que o foram entre os
piores!!! Basta, falemos de outro assunto.
Deo gratias, pela melhora do Rev.mo P. Barberis.
Entre os demais ordenandos estava também o Minorista João Labat. Não receberam o
formulário que eu tinha colocado com aqueles dos Diáconos Kaiser e Schwind.
Outro dia com a prestação de contas escrevi rapidamente uma carta tão seca que me
arrependi de tê-la mandado. Pobre P. Álbera, tratei-o tão mal em Turim, após sua eleição.
Sem um sinal de afeto, sem me abrir com ele que tive e tenho remorso de consciência. P.
Dolce me fez perder a cabeça então e depois!
Lemos os seus (do nosso reverendíssimo P. Álbera) triunfos na Austria. Oh! Deo
gratias. Entre tantos desgostos tantas alegrias.
Reze por mim. Afeiçoadíssimo irmão
P. Renzo Giordano
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[A don Paolo Albera]
ASC B 710
Aut. italiano. 6ff., 180 x 110 mm, papel liso tinta preta. Inédito

Comoção ao receber carta de P. Álbera – caligrafia um tanto ilegível por causa de uma enfermidade no braço –
escreve melhor durante as madrugadas – não recebeu ainda a Circular [do P. Álbera] sobre a fusão das
Inspetorias – apostasia de irmãos – um grupo de noviços parte para Lorena

V G!
Jaboatão, 23 Febbraio 1912
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Reverendissimo ed Amatissimo Padre
Ricevetti la sua preziosa lettera e non potei frenare le lacrime di consolazione. Era
saudade (mi perdoni la parola portoghese) di vedere una lettera fir/ mata proprio da Lei? Era
per la delicatezza dei sentimenti. Era per una grazia che mi concedeva Iddio? No lo so, ma
credo che tutto concorresse. Ne La ringrazio di cuore.
Ha ragione di lagnarsi della mia calligrafia 445 , sovente inintelligibile (sic),
specialmente quando scrivo / di giorno. È conseguenza delle mie malattie. Quando posso mi
alzo di notte o di buon mattino, come adesso (sono le 3. a. m.) ed allora scrivo discretamente
Non ho ancora ricevuto la sua circolare che tratta della fusione delle Ispettorie e francamente
sarebbe proprio / bene che arrivasse per mettere in pace il cuore o la testa di qualche
confratello.
Voglio credere che la mia sottomissione di pensiero e di volontà sia stato effetto di
molto affetto e venerazione verso mio Superiore D. Albera, ma è principalmente pel bene
della mia anima. / Non è che non si siano presentate al mio spirito obiezioni. Non è che io non
senta il sacrificio di queste case del Nord, specialmente di Jaboatão e principalissimamente
delle missioni del Parà. È tempo che mi concentri in me, nella mia anima, miei pensieri ed
affetti, / le forze che mi rimangono.
Stroppiato moralmente dopo le apostasie446 di confratelli, disgustato profondamente per
questioni tra il Nord ed il Sud, mi pareva entrare in una fase nuova di pace (dopo la ritirata di
D. Dolce) ed aveva sperato riavermi e / ritornare ai tempi sereni, tranquilli, godendo i frutti
(umanamente parlando) dei sudori e delle lacrime, anche finanziariamente rappresentandosi le
case in stato soddisfacente.
Dio non vuole che abbia soddisfazioni in questa terra! In compensazione mi alle[g]/
gerisce il peso della croce, togliendomi una gran parte della responsabilità.
Noti che queste considerazioni le faccio solo con Lei. Coi conflli e benefattori parlo
del gran bene che risulta di questa decisione, dell’unanimità di pensieri nei Superiori e
Capitolari – e che / se le altre Congregazioni (come Maristi, Gesuiti, Cappuccini) hanno le
Province del Nord e del Sud, avranno le loro convenienze, i Salesiani hanno le loro. Ma, basta
di questo assunto.
Partirò in questi giorni con 6 Novizi per Bahia. Di la andrà un Sacerdote / ad
accompagnarli, rimanendo con essi, in Lorena, secondo ordine ricevute dal S. Ispettore.
Preghi e preghi molto per me: ne sento il bisogno, ne provo una consolazione ed un
incoraggiamento grande.
Mi benedica quando celebri la sua Messa, mi benedica / quando dà la benedizione con
Gesù Sacramentato, quando alza le mani per benedire i fortunati che La avvicinano. Mi
benedica sempre perché sempre voglio essere
Di Lei
Aff. ed ubb. figlio
D. R. Giordano

[111]
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Don Álbera certa vez dissera ao P. Giordano que este lhe faria um grande prazer aos olhos se lhe escrevesse
com uma caligrafia melhor. P. Giordano respondeu que, quando pensava em lhe escrever, chegava a chorar.
Tinha uma enfermidade no braço e só escrevia mais claramente nas madrugadas. Algumas de suas
correspondências eram escritas às duas ou três da manhã.
446
Irmãos que deixaram a Congregação.
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[Ao P. Paulo Álbera]
V J!
Jaboatão, 23 de fevereiro de 1912
Reverendíssimo e amadíssimo Padre
Recebi sua preciosa carta e não pude conter as lágrimas de alegria. Era saudade
(perdôe-me a palavra portuguesa) de ver uma carta assinada justamente pelo senhor? Era pela
delicadeza dos sentimentos? Era por uma graça que Deus me concedia? Não o sei, mas creio
que tudo concorresse. Agradeço de coração.
Tem razão de reclamar de minha caligrafia, freqüentemente ininteligível,
especialmente quando escrevo durante o dia. É consequência de minhas doenças. Quando
posso me levanto de noite ou cedo, como agora (são 03h00 da manhã) e então escrevo
discretamente.
Não recebi ainda sua circular que trata da fusão das Inspetorias e seria realmente uma
boa coisa se chegasse para colocar em paz o coração e a mente de algum irmão. Quero crer
que minha submissão de pensamento e vontade seja fruto de muito afeto e verdadeira
veneração para o meu Superior P. Álbera, mas é principalmente para o bem de minha alma.
Não é que em meu espírito não se tenham apresentado objeções. Não é que eu não sinta o
sacrifício destas casas do Norte, especialmente de Jaboatão e principalissimamente das
missões do Pará. É tempo que concentre em mim, as forças que me restam, na minha alma,
nos meus pensamentos e afetos.
Arrasado moralmente, após as apostasias dos irmãos, profundamente amargurado por
questões entre Norte e Sul, parecia-me entrar em uma nova fase de paz (após a saída do Pe
Dolce). Esperava reencontrar-me e retornar aos tempos serenos, tranquilos, gozando os frutos
(humanamente falando) dos suores e das lágrimas, também economicamente estando as casas
em situação satisfatória.
Deus não quer que tenha alegrias nesta terra! Em compensação torna-me a cruz menos
pesada, tirando-me uma grande parte da responsabilidade.
Observe que estas considerações faço somente ao senhor. Com os irmãos e
cooperadores falo do grande bem proveniente desta decisão, da unanimidade de pensamentos
nos Superiores e Capitulares – e que se as outras Congregações (como Maristas, Jesuítas,
Capuchinhos) têm as Províncias Norte e Sul, terão suas próprias conveniências, os Salesianos
[do mesmo modo] terão as suas. Mas, mudemos de assunto.
Viajarei nestes dias com seis noviços para a Bahia. De lá irá um sacerdote acompanhálos, ficando com eles em Lorena, de acordo com ordens recebidas do senhor Inspetor.
Reze e reze muito por mim: sinto necessidade, experimento conforto e um grande
encorajamento.
Abençôe-me quando celebrar sua santa Missa, quando der a bênção com Jesus
Sacramentado, quando levanta as mãos para abençoar os felizardos que se lhes aproximam.
Abençôe-me sempre porque sempre quero ser
Seu afeiçoado e obediente filho
P. R. Giordano
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A don [Calogero]Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 225 x 180 mm, 3f anexo, papel liso amarelado, tinta preta. Inédito

Conversa com o senhor Bispo – Subdiaconato e Diaconato de dois clérigos

V G!
Recife 2 Marzo [19]12
Rev.mo D. Calogero Gusmano
Le scrivo in fretta per salutarla e comunicarla che andando al Sr. Arcivescovo per
diverse cose gli dissi che vi era un decreto che proi/biva agli ex religiosi di rimanere nelle
diocesi dove vi fossero Religiosi della loro famiglia od ordine. Mi rispose che non gli
constava che vi fosse il decreto e che desiderava averlo od almeno la data del tale decreto.
Favorisca parteciparmelo.
Debbo andare ad assistere alla sepoltura de un seminarista che fu nostro alunno a
Jaboatão, molto buono ma di gravissima complessione e perciò da noi rimandato in casa ed
accettato dall’Arcivescovo/ pel Seminario. Anche qui a Recife abbiamo un sacerdote ed un
chierico in letto ma senza gravità. Non mi consta di a ammalati in altre case
Preghi per me
Af[fessionato] con[fratello]
D. R. Giordano
Appendice
Desidero sapere se pel ch[ierico] Minorista Gio[v]anni Labat non possono dare una
risposta affermativa per l’ammissione al Subdiaconato. Ho mandato la domanda con quella
dei Diaconi Kaiser e Schwind senza ricevere fino oggi nessuna risposta.
Mi scusi l’insistenza. Preme
PLG [P. Lourenço Giordano]
D. Renzo Giordano] DRGiordano G

[112]

Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Recife, 2 de março de 1912
Reverendissimo P. Calogero Gusmão
Escrevo-lhe rapidamente para cumprimentar-lhe e comunicar-lhe que indo falou com
o senhor Arcebispo para tratar diversos assuntos, disse-lhe que havia um decreto que proibia
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aos ex-religiosos permanecer nas dioceses, onde se encontrassem os religiosos da própria
família ou Ordem. Respondeu-me que não lhe constava que existisse tal decreto e que
desejava tê-lo ao menos a sua data. Por favor dê-me alguma informação.
Devo assistir à sepultura de um seminarista que foi nosso aluno em Jaboatão, muito
bom mas de gravíssima compleição e por isso não aceito por nós, mas pelo Arcebispo.
Também aqui em Recife temos um sacerdote e um clérigo na cama, mas sem gravidade. Não
me consta que haja doentes em outras casas
Reze por mim
Afeiçoadíssimo irmão
P. Renzo Giordano
Anexo
Desejo saber se para o clérigo minorista João Labat não podem dar uma resposta afirmativa
para a admissão ao Subdiaconato. Mandei o pedido juntamente com os dos Diáconos Kaiser e
Schwind. Até hoje não obtive nenhuma resposta.
Desculpe a insistência. É urgente
P. Lourenço Giordano
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 220 x 180 mm, papel amarelado, tinta preta, 2fv., em branco. Inédito

Pede notícias sobre ordenações de clérigos – data de ordenações em Pernambuco

V G!
Tebaida 30 – Marzo – 12
Reverendissimo D. Gusmano
Ricevetti la sua letterina del 12 il 9 II.
Agradeço. Il Diacono Kaiser ricevette due pagelle per l’ammissione al Presbiterato,
mentre che il minorista Giovanni Labat non ricevette risposta/ per la sua ammissione al
Suddiaconato. La sua domanda con l’approvazione del Consiglio andò a Torino con quelle di
Kaiser e Schwind. Non ricevendo risposta le scrissi diverse lettere al Rev.mo D. Barberis ed a
Lei e sto sempre in aspettativa di una notizia/ o affermativa o negativa con spiegazioni.
L‘ordinazione in Pernambuco è fissata per l’ottava di Pasqua. Quanto mi duole non
arrivi più in tempo, per questa ordinazione!
Conf. D. R. Giordano

[113]
Ao P. [Calogero] Gusmano
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V J!
Tebaida, 30 de março de 1912
Reverendíssimo e Caríssimo P. Gusmano

Recebi sua carta do dia 12 no dia 9 de fevereiro.
Agradeço-lhe.
O Diácono Kaiser recebeu dois formulários para a admissão ao Presbiterato, enquanto
que o minorista João Labat não recebeu resposta para sua admissão ao Subdiaconato. Seu
pedido com aprovação do Conselho seguiu com o de Kaiser e Schwind.
Não obtendo resposta escrevi diversas cartas ao Reverendíssimo P. Barberis e ao
senhor e estou sempre na expectativa de uma resposta afirmativa ou negativa, com
explicação.
A ordenação em Pernambuco tem data fixa para a oitava de Páscoa. Quanto sinto que
não chegue mais em tempo para esta ordenação!
Irmão P. R. Giordano
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 112 mm, papel liso, timbre da Tebaida. Inédito

Acusa recebimento de cartas, duas sobre o clérigo Labat – ainda nenhuma comunicação sobre a delegação do
Norte – continuará como um irmão maior – falecimento de Salvador Piccolo

V G!
[Tebaida] 15 Maggio 12

Carissimo E Revmo D. Gusmano
Ricevetti le sue care letterine e come erano risposte alle mie e non abbisognavano di
pronta risposta (poi per le occupazioni campestri ed con [un certo] grado di pigrizia ed una
piccola indi/gestione di jacas) oggi solo La ringrazio, pregandola scusarmi del ritardo.
Ricevetti due solo lettere che mi parlano del ch. Labat ordinando Subdiacono la
faremo due giorni dopo Pasqua. Ecco le ragioni del mio ripetere la domanda. Solo andando a
Pern[ambu]co potremo rifare conforme/ o sul modulo la domanda del detto Labat[,] il che
farò.
Come poi i conf[rate]lli non ricevettero dai Superiori nessuna comunicazione ufficiale
della nomina a Delegato del Sottoscritto, lo scrisse al P. Ispettore447 che continuerei a farlo da

447

P. Pedro Rota.
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fratello maggiore nel Nord[,] mi rimarrei nel silenzio pel resto,/cioè per la direzione. Aspetto
una presentazione od un suo modus vivendi.
Perdemmo un altro confratello nel Salvatore Piccolo in Aracaju e quasi lo [ha] seguito
in paradiso D. Pietro Ghislandi448 che lo assistette (Bocca basso si dice che fu una specie di
febbre gialla). Gli altri stano bene. Facevamo il mese di / Maria con discorseti giornalieri sulla
Tebaida e in Aracaju. Preghi.
Aff. Con[fratello]
D. R. Giordano
Ghislandi] Guislandi G

[114]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
[Tebaida] 15 de maio de [19]12
Caríssimo e reverendíssimo P. Gusmano
Recebi suas cartinhas e como eram respostas às minhas e não precisavam de uma
resposta (depois, as ocupações com o campo e ainda uma pequena indigestão de jacas),
somente hoje lhe agradeço, pedindo desculpas pelo atraso.
Recebi só duas cartas falando-me sobre o cl. Labat, ordinando Subdiácono. Será
ordenado dois dias após Páscoa. Eis as razões que me fizeram repetir a pergunta. Somente
indo a Pernambuco poderemos refazer o pedido do Labat, conforme o módulo. É o que farei.
Dado que os irmãos não receberam ainda dos Superiores nenhuma comunicação
oficial sobre a nomeação a Delegado do subscrito escrevi ao P. Inspetor que continuarei a
comportar-me como irmão maior no Norte. Permanecerei em silêncio quanto ao resto, isto é,
em se tratando de direção. Espero uma resposta ou um seu “modus vivendi”.
Perdemos outro irmão no Salvador Piccolo em Aracaju e P. Ghislandi que o assistiu,
quase o seguiu no paraíso (cochicha-se que foi uma espécie de febre amarela). Os demais
estão bem. Fizemos o mês de Maria com pequenos discursos diários na Tebaida e Aracaju.
Reze por mim
Af. irmão
P. R. Giordano
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 3ff., 180 x 142, papel pautado, tinta preta, 1ff., carimbo da Tebaida,. Inédito
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Diretor da Thebaida de 1916 a 1920, quando a casa foi fechada.
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P. Solari ainda não se encontrou como diretor – necessidade de uma apresentação aos irmãos como Delegado
Inspetorial do Norte – enfermidades dos P. Ghislandi e Rota – presentes da Bahia para festejados em Turim

V G!
[Tebaida] 24 Maggio 12
Rev[erendissi]mo S D. Gusmano
Ricevetti la sua del 5 – IV per la quale La ringrazio.
In quanto a D. Solari 449 non so cosa dire. È un eccellente Salesiano, passa per un
predicatore di pulso ed è molto stimato dentro e fuori di casa/. Con me va benissimo
sommesso in tutto. Ha solo un difetto, gli manca la prudenza di Direttore: egli lo sa e come
desidera molto di esserlo e si sente umiliato di non averla (e poi ha coscienza di Salesiano) si
sforza di acquistarla e fece progresso. Per ora è impossibile mettere un altro/. Tratterò l’affare
coll’Ispettore e risponderò.
Lei mi scrive che riceverò da D. Rota le facoltà del Delegato Ispettoriale. Credo che vi
sarà pure una specie di presentazione ai Conf[rate]lli senza la quale sarebbero inutili le
facoltà.
La malatia di D. Pietro Ghislandi mi obbliga a rimanere in questa casa. Và meglio ma
è debole, debole/. Sta nello stesso palazzo del Vescovo che lo tratta da buon papà.
Seppe da D. Zeppa 450 che D. Rota va meglio, quantunque continui la perdita di
sangue. Passai a tutti i Diretotri perché lo trattino con la delicatezza che la sua salute richiede.
Riceverà di Bahia alcuni presenti per i festeggiati Mons. Cagliero, D. Francesia e
/specialmente pel mio Direttore D. Lemoyne. Per lui scriverò una lettera all’indirizzo di Lei
affinché con […] gliele trasmetta nel tempo che crederà più opportuno.
Ne le ringrazio anticipatamente.
I miei figliali ossequi al Rev.mo D. Albera ed ai Superiori
Aff. conf.
D. R. Giordano
PS. Pel Psalterio o pel Breviario nuovo, desidererei avere una copia della tipografia
Coscinnati coi tipi chiari. Da povero vecchio che diventa ogni dì più.
Grazie

[115]
[Ao P. [Calogero] Gusmano]
V J!
[Tebaida], 24 de maio de 1912
Reverendíssimo P. Calogero Gusmano
Recebi a sua de 15 de abril pela qual agradeço.
449
450

Solari Giuseppe: na época era diretor do Colégio de Aracaju.
Giuseppe Zeppa, Casalle Monferratto 1867, Lisboa 1930.
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Com relação ao P. Solari não sei o que diga. É um excelente salesiano, passa por um
pregador de pulso e é muito estimado dentro e fora de casa. Comigo está muito bem, obedece
em tudo. Tem só um defeito, falta-lhe a prudência de diretor. Ele o sabe e como deseja obtê-lo
e se sente humilhado por não conseguí-la (e tem consciência de ser salesiano), esforça-se por
adquiri-la e faz progressos. Por ora é impossível colocar um outro. Conversarei a respeito com
o P. Inspetor e responderei.
O senhor me escreve que receberei do P. Rota as faculdades de Delegado Inspetorial.
Creio que haverá uma espécie de apresentação aos irmãos sem a qual seriam inúteis as
faculdades.
A doença do P. P. Ghislandi obriga-me a permanecer nesta casa. Está melhor, mas
muito fraco. Está no mesmo palácio do bispo que o trata como bom papai.
Soube pelo P. Zeppa que o P. Rota está melhor, embora continue a perda de sangue.
Disse a todos os diretores que o tratem com a delicadeza que sua saúde exige.
Receberá da Bahia alguns presentes para os festejados D. Cagliero, P. Francesia e
especialmente para meu diretor, P. Lemoyne. Escreverei uma carta com o seu endereço, afim
de que o senhor a entregue no tempo que achar oportuno.
Agradeço-lhe respeitosamente.
Meus filiais respeitos ao Rev. P. Álbera e os Superiores
Afeiçoado irmão
P. Giordano
PS. Quanto ao Saltério e o Breviário novo, desejaria uma cópia da tipografia Coscinati, com
tipos claros. Para um pobre velho que a cada dia torna-se mais velho. Obrigado
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A don Calogero Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 112 mm, papel liso, amarelado pelo tempo, carimbo da Tebaida. Inédito

Recebeu notícias – festas jubilares – P. Rota retorna da Argentina – continua como Delegado numa linha de
prudência e reserva – situação crítica a sua

V G!
[Tebaida] 11 Giugno 12
Revmo D. Gusmano
Ricevetti la sua cartolina (senza data) nelle quale mi da la notizia che le feste giubilari
furono stabilite pel 14 Giugno.
Seppi da D. Sironi che ha spedito cinquanta libricini con alcuni sonetti per D.
Lemoyne.
Aver domandato / a S. Paulo alcuni libbri “aos bons pastores dos orphãos do
Veneravel Dom Bosco” per rilegare in Bahia una Bibbia per D. Lemoyne, D. Francesia e M.
Cagliero – Seppi che non furono spediti. Pazienza! Arriveranno tardi, se arriveranno/.
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D. Pietro Ghislandi sta meglio. Seppe da D. Zeppa che il Sr. Ispettore D. Rota deve
arrivare a giorni a S. Paulo. Mi aveva scritto da Buenos Aires dicendomi che stava molto
meglio e sta per ritornare al Brasile./
Finora io non ricevetti ordini propriamente. Sono informato dell’andamento delle case
e rispondo alle domande continuando in una linea di prudenza e riserva. Credo che nessuno si
accorga de questa mia posizione critica (non movendomi di qua). Tanti saluti e saudades/
In Corde Jesu. Af. con[fratello]
D. R. Giordano
Libri] libbri G

[116]
[Ao P. Calogero Gusmano]
V J!
[Tebaida], 11 de junho de 1912
Reverendíssimo P. Gusmano
Recebi seu cartão (sem data) no qual dá-me a notícia que as festas jubilares foram
estabelecidas para o dia 14 de junho.
Soube por D. Sironi que mandou para o P. Lemoyne cinquenta livrinhos com alguns
sonetos. Ter pedido em S. Paulo “aos bons pastores dos órfãos do Venerável D. Bosco”
alguns livros e uma Bíblia para serem encadernados na Bahia, para o P. Lemoyne, P.
Francésia e Mons. Cagliero.
Soube que não foram enviados. Paciência! Chegarão tarde, se chegarem.
P. Pedro Ghislandi está melhor. P. Zeppa disse-me que o Sr. Inspetor P. Rota está
chegando em dias a S. Paulo. Tinha-me escrito de Buenos Aires dizendo-me que estava muito
melhor e está para retornar ao Brasil.
Até agora não recebi propriamente ordens. Estou a par do andamento das casas e
respondo às perguntas, continuando em uma linha de prudência e reserva. Creio que ninguém
percebe esta minha posição crítica (não me movendo daqui).
Tantas saudações e saudades
In Corde Jesu. Af. Irmão
P. R. Giordano

117
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 112 mm, papel liso amarelado pelo tempo, carimbo da Tebaida. Inédito

Recebe finalmente a nomeação de Delegado das Casas do Norte do Brasil – P. Musso e P. Wasilewski visitam as
famílias na Europa – livros para os jubilandos chegam atrasados
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V G!
[Tebaida] 3 Luglio 1912
Revmo S. D Gusmano
Finalmente dopo due lettere al[l`]Arcivescovo, due a D. Dolce ed una (se non
due) a D. Teofilo Tworz, ricevetti l’inchiusa che le mando.
Ricevetti pure, giorni sono, il Regolamento dei Delegati colla let/tera ossia
accompagnata da una lettera del Rev.mo Ispettore nella quale mi notificava di aver
scritto ai Direttori apresentando il DLG come Delegato. Egli verrà per la visita
Ispettoriale dopo il 15 Agosto.
Novità non ne abbiamo eccetto la partenza di D. Musso ed (in questi giorni) di
D. Ignazio Wasilewski, per Europa,/ entrambi per negozii di famiglia.
La salute è buona in tutti. Vè abbastanza buona volontà ed è visibile la
protezione di Dio.
Mi scrive D. Sironi che i libbri, che si aspettavano da S. Paulo per essere legati
e mandati ai tre RR. Giubilari, sono arrivati solo in questi giorni. Fu una speranza
anche essa delusa/. Spero che avrà ricevuto il librettino (che doveva essere solo uno
scritto particolare ma D. Sironi volle stampare alcune copie ad aeternam rei
memoriam) pel Reverendissimo Direttore. Col cuore assistemmo anche noi alle feste.
Ma, ormai alle feste ho dato un addio, le farò sol più in paradiso.
Rispettosi auguri al RR. Signori. In J. sempre gratissimo Conf[fratello]
D. R. Giordano

[117]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
[Thebaida,] 3 de julho de 1912

Rev.mo Sr. Pe Gusmano
Finalmente depois de duas cartas ao Arcebispo, duas ao P. Dolce e uma (senão duas)
ao P. T. Tworz, recebi a inclusa que lhe mando.
Recebi também, há alguns dias, o Regulamento dos Delegados com a carta, isto é,
acompanhado por uma carta do Rev.mo Inspetor na qual me notificava ter escrito aos
Diretores, apresentando o PLG, como Delegado. Ele virá depois do dia 15 de agosto, para a
visita inspetorial.
Não temos novidades, exceto a ida do P. Musso e (nestes dias) a do P. Inácio
Wasilewski para a Europa. Ambos para assuntos de família.
A saúde é boa em todos. Há bastante boa vontade e é visível a protecção de Deus.
P. Sironi escreve-me que os livros que eram esperados de S. Paulo para serem
encadernados e mandados aos Reverendos jubilares, chegaram nestes dias. Esta foi também
uma esperança desiludida. Espero que tenha recebido o livrinho (que devia ser só uma coisa
particular, mas P. Sironi quis imprimir algumas cópias para a eterna memória do fato) para o
Rev.mo Sr. Diretor. Assistimos também nós às festas com o coração. De qualquer modo já dei
adeus às festas. Agora só no paraíso.
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Parabéns respeitosos aos Reverendíssimos Senhores. Em Jesus o sempre gratíssimo
irmão,
P. Lourenço Giordano

118
[Destinatário non identificato]
ASC F 091
Aut. italiano. 2ff., 137 x 112 mm, papel pautado, amarelado .Anexo de uma carta não identificada. Uma mão
desconhecida escreveu a data: 09 - 08 -1912. Inédito

Reunião do clero na Tebaida – bispo amigo – produção de frutas

Appendice
[Thebaida] 9 Agosto [19]12
Nel mese scorso il Vescovo451 (nostro grande amico e vero Apostolo) riunì il clero qui
nella nostra Thebaida. I preparativi ci diedero un poco (e molto) da fare, ma / fu un vero bene
spirituale e temporale anche per noi, guadagnando molte simpatie la nostra Thebaida. Deo
gratias! Dopo tanti disgusti erano ben convenienti alcune consolazioni!/ In questi giorni feci
presentare a molti Benefattori molta frutta che è una vera bellezza, ricevendo elemosine ed
animazione. Ma mi era proposto non scrivere e non parlare della Thebaida/ che da qua a due
anni e, senza volerlo, manco al mio proposito
[P. L. Giordano]

[118]
[Destinatário não identificado]
Anexo
[Thebaida,] 9 de agosto de 1912
No mês passado o Bispo (nosso grande amigo e verdadeiro apóstolo) reuniu o clero
aqui na nossa Thebaida. Os preparativos nos deram um pouco (e muito) trabalho, mas foi um
verdadeiro bem espiritual e temporal também para nós. Nossa Thebaida ganhou muito
simpatia. Graças a Deus! Após tantos problemas fazia-se necessário algumas satisfações.
Nestes dias apresentei muitas frutas, a muitos benfeitores. Uma beleza! Recebemos esmolas e
encorajamento. Mas, havia prometido não falar mais sobre a Thebaida senão daqui a dois
anos e sem querer, falto ao meu propósito
[P. Giordano]

451

D. José Thomaz da Silva.
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A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 180 x 112 mm, papel amarelado, tinta preta. Inédito

Agradecimentos – recebeu a carta do novo Diretor

V G!
Thebaida 25 ottobre 12
Reverendo S. D. [Calogero] Gusmano
Le debbo una risposta ad una sua ultima lettera ed eccomi a soddisfare al mio debito.
Grazie dunque della sua bontà a parteciparmi la data della festa di nozze di oro/.
Grazie di essersi offerto a presentare in tempo conveniente quel dono (altri libbri non
potessero essere presentati in tempo e D. Sironi giudicò bene non prepararli più per D.
Lemoyne, D. Francesia e D. Cagliero). Grazie della sua corrispondenza/ epistolare che se non
è più del Segretario è però sempre del Consiglio (giacché le corrispondenze col Capitolo
appartiene al P. Ispettore)[.] Ricevetti la lettera del nuovo Direttore in ringraziamento
richiamando alla memoria i tempi felici di gioventù in Lanzo. Oh tempora!Oh, mores452!
Tutto scomparisce / in questo mondo!
Mi saluti rispettosamente ai RR. Superiori ed confratelli amici conosciuti. Preghi per
me
Aff. conf.
D. R. Giordano
PS. Aspetto sempre con ansietà il Breviario ossia aggiunta al Breviario, possibilmente di
Ratisbona con tipi chiari.
Sarà una memoria del R.mo do R. D. Gusmano
Grazie anticipate

[119]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Thebaida, 25 de outubro de 1912
Revmo Sr P. Gusmano

452

Oh, tempo, oh costumes!
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Devo uma resposta a uma sua carta e eis que saldo meu débito. Obrigado por sua
bondade em participar-me a data da festa de bodas de ouro.
Agradeço ainda por se ter oferecido para apresentar em tempo oportuno aquele
presente (outros livros não puderam ser apresentados em tempo e P. Sironi julgou bem não
propô-los mais para o P. Lemoyne, P. Francésia e D. Cagliero). Agradeço sua
correspondência epistolar que se não é mais do Secretário é porém sempre do Conselho, (uma
vez que as correspondências com o Capítulo pertencem ao Pe Inspetor). Recebi a carta do
novo diretor agradecendo e relembrando os tempos felizes de juventude em Lanzo. Oh
tempora, oh mores!
Neste mundo tudo acaba.
Minhas saudações respeitosas aos reverendíssimos Superiores e irmãos, amigos
conhecidos.
Reze por mim, afeiçoadíssimo irmão
P. Renzo Giordano
PS. Espero sempre com ansiedade o breviário, isto é, o complemento ao breviário,
possivelmente o de Ratisbona, com tipos claros.
Será uma lembrança do R[everendissi]mo P. Gusmano

120
A don [Giulio] Barberis

ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 209 x 134 mm, papel linho liso, tinta preta, f2v., em branco, nela uma mão desconhecida
escreveu em vermelho: «Mons[.] Giordano». Inédito

Planilha – enfermidade – ida a Paraíba para sagração de Dom José Tomás – propostas de ordenações

V G!
[Jaboatão] 21 Novembre [19]12
Molto Revdo ed Amato D. Barberis,
Colla inchiusa pagella Le mando due parole notiziose ed un saluto.
Stetti mezzo male la settimana passata. Così [lo]stesso dovette andare a Para/hyba
Stato confinati[ssi]mo di Pernambuco per assistere alla consacrazione del Vescovo di Sergipe,
Dom José Thomas Da Silva, molto e molto amico dei Salesiani.
Sto meglio adesso[.] Spero che avrà ricevuto le pagelle dei voti di teologia e le
proposte per le ordina/zioni e che presto riceveranno la risposta per l’ammissioni dei cari
ordinandi.
Mi benedica qual sono
Aff. ed ubbo figlio
D. R. Giordano

[120]
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Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
[Jaboatão], 21 de novembro de 1912
Muito reverendo e amado P. Barberis
Com a planilha inclusa mando-lhe duas palavras e uma saudação.
Na semana passada estive um pouco mal. Assim mesmo tive que ir ao Estado da
Paraíba na fronteira de Pernambuco para assistir à consagração do bispo de Sergipe, Dom
José Tomás da Silva, amicíssimo dos Salesianos.
Agora estou melhor. Espero que terá recebido as planilhas dos votos de teologia e
propostas para as ordenações e que logo receberão a resposta para as admissões dos caros
ordinandos
Abençôe-me, seu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo filho
P. R. Giordano

1913
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[Destinatario non identificato]
ASC B 710
[Appendice a una lettera non reperita]
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 208 x 134 mm, papel amarelado. Inédito

P. Pallottini renova pedido para ir a Europa, após ter vivido já dez anos na América – há outros salesianos que já
passaram até mais de dez anos e por tanto têm mais direito – Fez parte da última expedição missionária a
Pernambuco e Bahia

*Jaboatão 10 Febbraio 1913

Seppi oggi che D. Enrico Pallottini rinnovò la sua domanda presso i Superiori per
ottenere la licenza di andare in Italia. Si fa forte di aver passato i dieci anni in America - e di
una sua / promessa in occasione della visita alla sua madre e famiglia. Pel primo motivo trovo
che appena adesso ha completato i 10 anni ed un mese di America. Ma vi sono molti che
hanno passato i 12[,] 14 e fin 15 anni/ e quindi hanno un diritto maggiore. Pel secondo
affermo di aver detto che certamente andrebbe in Italia (come è vero che andrà a suo tempo)
ma non specificai il quando, né poteva farlo né mi passò per l’idea di farlo, essendo D. Enrico
dell’ultima spedizione/ a Pernambuco e Bahia.
In fide
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D. L. Giordano

[121]
[Destinatário não identificado]
[Apêndice a uma carta não encontrada]
*Jaboatão, 10 de fevereiro de 1913
Soube hoje que P. Henrique Pallottini renovou aos Superiores o pedido para ir à Itália.
Faz-se forte pelo fato de já ter passado dez anos na América e por causa de uma sua promessa
por ocasião da visita à sua mãe e família. Para o primeiro motivo digo que apenas agora
completou dez anos e um mês na América. Mas existem muitos que passaram 12, 14 e até 15
e portanto, têm um maior direito. Quanto ao segundo afirmo que disse que certamente iria à
Itália (como é certo que irá ao seu tempo), mas não especifiquei o quando, nem podia, nem
me passou pela mente de fazê-lo, sendo P. Henrique da última expedição a Pernambuco e
Bahia
In fide
P. L. Giordano

122
A don [Calogero] Gusmano
ASC B 710
Aut. Italiano. 2ff., 180 x 112 mm, tinta preta, papel amarelado,1fv., uma mão que deve ser a do P. Gusmano
escreveu:«Al Sig. D. Bretto perché la proponga in Capitolo». Inédito

Pedido para construir em Aracaju – motivos apresentados – empréstimo – presente

V G!
Thebaida 17 Aprile 1913
Reverendissimo D Calogero Gusmano
Le scrivo per rompere il silenzio salutandola e per mezzo suo salutare i RR. Superiori
e pregarla di un favore solo, di una domanda/ nel Capitolo Superiore. In Aracaju abbiamo una
casa d’ affitto che serve molto male per Collegio e che paghiamo carissima. Le ultime
ricerche fatte per migliorare la situazione diedero un risultato negativo. Nel centro della città
non vi sono che case piccole senza cortili e poco igieniche. Esposi la situazione all’ P.
Ispettore e la risoluzione fu di continuare il piccolo edificio cominciato e lasciato sospeso che
serviva per Oratorio festivo disponendo di un’area più che sufficiente, a 15 minuti dal centro
della città. La spesa sarebbe relativamente piccola/ che si pagherebbe col risparmio
dell’affitto di due mesi, cioè di circa cinque contos.
Non manca che l’approvazione del Capitolo Maggiore: cercheremmo un imprestito
presso qualche amico e mano all’opera. Aspetto, cioè aspettiamo la risposta. Come presente
anticipato della della sua buona condotta le mando l’inchiuso presente
281

In G. sempre Aff Conf
DR. Giordano
Al] all’ G

[122]
Ao P. [Calogero] Gusmano
V J!
Thebaida, 17 de março de 1913
Reverendíssimo P. Calogero Gusmano
Escrevo-lhe para romper o silêncio e por seu intermédio cumprimentar aos
Reverendíssimo Superiores. Em Aracaju temos uma casa de aluguel. Pagamos caríssimo e
serve muito mal para Colégio. As últimas pesquisas feitas para melhorar a situação deram
resultado negativo. No centro da cidade há somente casas pequenas, sem pátios e pouco
higiênicas. Expus a situação ao P. Inspetor e a solução foi continuar o pequeno edifício
começado e parado. Servia para Oratório festivo, dispondo de uma área mais que suficiente, a
15 minutos do centro da cidade. A despesa seria relativamente pequena, paga com a economia
do aluguel de dois anos, isto é, cerca de 5 contos.
Falta só a aprovação do Capítulo Superior. Faremos um empréstimo com algum amigo
e mãos à obra. Espero, isto é esperamos a resposta. Como prêmio antecipado da sua boa
conduta mando-lhe o incluso presente
Em Jesus sempre af. irmão
P. L. Giordano

123
A don [Paolo] Albera
ASC B 710
Aut. italiano. 5ff., 210 x 135 mm, papel amarelado, tinta preta. Inédito

Deus abençoe a Congregação com a visita do Reitor Mor – problema da caligrafia – problemas da casa de
Aracaju – apoio do bispo aos salesianos – Thebaida

V G!
Thebaida 13 – Giugno – 13
Reverendissimo ed Amatissimo D. Albera
Ricevetti la sua del 1° Maggio e la vengo a ringraziare.
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Sia benedetto Dio che conduce la Congregazione Salesiana a sempre nuovi trionfi
colla visita del suo Rettor Maggiore, se chiami D. Bosco il Fondatore,/ se chiami D. Rua o D.
Albera! Lei ha una ricompensa delle sue virtù ed un conforto in mezzo alle prove ed amarezze
dell’alta direzione delle sfere salesiane. Noi preghiamo sempre per la continuazione della sua
preziosa salute.
Mi scrisse: «se scrivessi un pò più chiaro faresti una carità a’ miei occhi»./ Le
rispondo: non mi manca buon volere: è una mortificazione per me lo scrivere
indecifrabile…ma è una malattia, è un tremor del braccio, credo, incurabile. Col lapis scrivo
meglio, ma lo faccio con amici. In certi giorni debbo rinunciare a scrivere e allora scrivo di
notte dopo aver riposato alcune ore.
L’Ispettore può dare/ più esatte informazioni perché riceve pagelle mensile dai
Direttori.
Io conosco le cose delle due case: di Aracaju e di Tebaida. Credo che D. Lazzari Le
abbia scritto circa la casa di Aracaju, della quale si lamenta molto.
Le debbo dire che D. Lazzari è un eccellente professore ma non Direttore. È
pessimista e fu sempre la croce (sotto questo aspetto)/ dei Direttori, mordendo e mormorando
e scrivendo. Vorrebbe aver/ la casa senza debito, con personale ben formato, senza doveri
sociali, un Collegio stile orologio.
Mi creda, Revmo S. D. Albera, è una crisi passeggera. La casa od edificio attuale non
è per collegio e si cambierà. I debiti si pagheranno presto perché è impossibile che tardiamo
ad avere/ pensionisti che coprono le spese in uno Stato dove i Salesiani sono gli unici religiosi
educatori, e paghino i debiti che non passano gli 8 contos.
Il personale attuale è buono. Egli teme di perdere il Prefetto che chiese di andare in
Europa. A mio credere D. Pallottini mi dovrebbe rinunziare per quest’anno almeno. Vi sono
altri conf[rate]lli che lo meritano per anzianità e tempo di America.
I due chierici, che verranno in Europa per lo studio teologico, saranno sostituiti, lo
spero da altri.
Il Vescovo ci da tutto il suo appoggio e non vuol altri collegii di Religiosi.
Tra parentesi le dirò che chi soffre sotto sotto è D. Sirone: è suo mestiere da tutti i
tempi, non so quando si correggerà/?
La Tebaida ha solo gli agricoltori. Della Tebaida scriverò una lunga relazione al fin
dell’anno, vincendo ancora le ultime difficoltà per lasciarla in prospero stato e ben
incaminata. È stato il “signum cui contradicetur” e sarà una gloria salesiana come da dieci
anni sto ripetendo ai Conf[rate]lli e Superiori che mi vogliano udire e prestare fede. D. Rua, di
cara memoria,/ mi mandò ad aprirla e, come tardai, mi scrisse, lagnandosi della tardanza. Mi
animò dopo con molte lettere a proseguire. I confratelli (quatto principalmente), mi misero in
croce, per semplicità, ignoranza e malignità. Stupirei che D. Lazzari Le avesse scritto in quei
termini ossia con quelle idee della Tebaida/!
Vedo che questa mia si prolunga di troppo, abusando della sua bontà e della sua vista
stanca in decifrare i miei geroglifici. Mi perdoni.
Mi benedica qual sono suo
Aff. e Ric.o figlio
D. R. Giordano
PS. Rilegendo la lettera mi accorgo di non aver risposto a due punti. Risponderò più tardi.
Rilendo] rilegendo G

[123]
Ao P. [Paulo] Álbera
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V J!
Thebaida, 13 de junho de 1913
Reverendíssimo e amadíssimo Pe Álbera
Recebi a sua de 1o de maio e lhe agradeço.
Seja bendito Deus Aquele que conduz a Congregação Salesiana a sempre mais novos
triunfos com a visita do seu Reitor Maior. Chame-se ele D. Bosco o Fundador, P. Rua, ou P.
Álbera! O senhor tem uma recompensa pelas suas virtudes e um conforto em meio ás provas e
amarguras da alta direção das esferas salesianas. Nós sempre rezamos pela continuação de sua
preciosa saúde.
O senhor me escreveu: «se escrevesse um pouco mais claro far-me-ias uma caridade
aos meus olhos». Respondo-lhe: não me falta boa vontade, para mim é uma mortificação o
escrever indecifrável. Mas é fruto de uma doença, é um tremor no braço, creio que incurável.
Com lápis escrevo melhor, mas só o faço com amigos. Em certos dias devo renunciar a
escrever e então escrevo de noite, depois de ter repousado algumas horas.
O Inspetor pode dar mais exatas informações, porque recebe formulários mensais dos
Diretores.
Conheço o que acontece nas duas casas de Aracaju e da Tebaida.
Creio que P. Lazzari lhe tenha escrito sobre a casa de Aracaju, da qual se lamenta
muito. Devo dizer-lhe que P. Lazzari é um excelente professor, mas não Diretor. É pessimista
e foi sempre a cruz (sob este aspecto) dos Diretores, mordendo, murmurando e escrevendo.
Ele gostaria de ter casas sem débitos, com pessoal bem formado, sem compromissos sociais,
um Colégio estilo relógio.
Creia-me Reverendíssimo P. Álbera, é uma crise passageira. A casa ou edifício atual
não é para Colégio e mudará. As dívidas serão logo pagas, porque é impossível que tardemos
a ter pensionistas que cubram as despesas e paguem os dívidas que não vão além de oito
contos. [Estamos] em um Estado onde os Salesianos são os únicos religiosos educadores.
O pessoal atual é bom. Ele tem medo de perder o ecônomo que pediu para ir à Europa.
Para mim o P. Pallottini deveria renunciar pelo menos neste ano. Existem outros irmãos que o
merecem por ancianidade e tempo na América.
Os dois clérigos que irão à Europa para o estudo teológico serão substituídos por
outros, espero.
O bispo nos dá todo apoio e não quer outros Colégios de religiosos.
Entre parêntesis, dir-lhe-ei que quem sofre em silêncio é P. Sironi. Sempre foi assim,
não sei quando se corrigirá/!
Na Tebaida estão só os agricultores. No final do ano escrever-lhe-ei uma longa carta
sobre a Tebaida. Vencemos ainda as ultimas dificuldades para deixá-la em próspero estado e
bem encaminhada. Foi o “sinal de contradição” e será uma glória salesiana, como há dez anos
estou repetindo aos irmãos e Superiores que me querem ouvir e acreditar. P. Rua, de cara
memória, mandou-me abri-la e como demorei, escreveu-me reclamando a demora. Depois
com muitas cartas animou-me a prosseguir. Os irmãos, (quatro principalmente) puseram-me
na cruz, por simplicidade, ignorância e maldade. Fiquei pasmo que P. Lazzari lhe tivesse
escrito naqueles termos, ou seja com aquelas idéias sobre a Tebaida/.
Vejo que esta minha se prolonga bastante, abusando de sua bondade e de sua vista
cansada em decifrar meus hieróglifos. Perdôe-me.
Abençôe-me qual sou seu afeiçoadíssimo e reconhecidíssimo filho
P. R. Giordano
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PS. Relendo a carta percebi que não respondi a dois pontos. Fá-lo-ei mais tarde

1914
124
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710
Aut. italiano, 2ff., 278 x 207 mm, papel pautado, amarelado, , tinta preta, carimbo da Escola Salesiana da
Thebaida, f1v., em branco, f2v em branco. Inédito
Meregalli pretende deixar a Congregação – a Thebaida deverá ser lugar de recuperação física e espiritual –
Biwalec e Urbanowic estão muito bem – problemas com o Furlani

V G!
[Thebaida] 12 Aprile 1914
Rever[erendissi]mo ed Amato Sr D. Giulio Barberis,
Ho qui con me il caro Sr Meregalli 453 che nel Lyceo di Bahia si sentiva
scoraggiatissimo tanto che (secondo egli mi riferì in resi-conti) voleva uscire dalla
Congregazione e ne aveva fatto domanda.
Ora si trova rianimato e non pensa più ad abbandonare la Congregazione: è regolare
negli esercizi di pietà e (quantunque sia un poco comodista nel lavoro) fa bene, da cuciniere.
Questa casa sarà col tempo il sanatorio fisico e spirituale per quelle che si adattano alla vita
del campo.
Il coad. Bywalec454 che per dieci anni faceva quasi nulla nelle case di Bahia e Recife
qui lavora per due. Anche Urbanowic455 stà benissimo. / Chi ci diede disgusti serii pel suo
spirito d’indipendenza e di rivolta fu Furlani. So che partì senza licenza per Europa avendo
scritto all’Ispettore che gli ottenesse la dispensa dei voti forse per andare a Trento a studiare
per farsi sacerdote (!) e godere del benefizio promesso dalla zia, ingannando i suoi futuri
superiori. Poveretto! Che Dio gli usi misericordia!
È giorno di Pasqua ed io Le auguro ottima festa, evitando futuri incontri. A questo fine
pregammo e pregheremo per Lei.
In corde Jesu
Affo ed ubbo discepolo
D. R. Giordano
Sarà] siarà G

453

Sr. Meregalli: Coadjutor Batista Meregalli (1884 -?). Saiu em 1913.
Bywalec Valentim nasceu na Alta Silésia, Polônia, em 11 de fevereiro de 1875. Faleceu em Jaboatão aos 31
de março de 1941.
455
Urbanowic: Coadjutor Urbanovic Wojciech (1869-1937).
454
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[124]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
[Thebaida], 12 de abril de 1914
Reverendíssimo e amado Sr. P. Barberis
Está aqui comigo o caro sr. Meregalli que no Liceu da Bahia sentia-se
desanimadíssimo. Queria até (segundo me disse) deixar a Congregação e já havia feito o
pedido.
Agora encontra-se reanimado e não pensa mais em abandonar a Congregação: é
regular nos exercícios de piedade e (embora um pouco comodista no trabalho) é um bom
cozinheiro. Esta casa será com [o] tempo o sanatório físico e espiritual para aquelas [pessoas]
que se adaptam à vida do campo.
O coadjutor Biwalec que por dez anos fazia pouca coisa na Bahia e Recife, aqui
trabalha por dois. Também Urbanowic está muito bem. Quem nos deu sérios desgostos por
causa de seu espírito de independência e de revolta foi o Furlani. Soube que viajou sem
licença para a Europa, escrevendo ao Inspetor que lhe obtivesse a dispensa dos votos. Talvez
para dirigir-se a Trento para estudar para ser padre e gozar do benefício prometido pela tia,
enganando seus futuros superiores. Pobrezinho, que Deus tenha misericórdia dele!
É dia de Páscoa e eu lhe desejo ótima festa, evitando futuros encontros [problemas].
Para isto rezamos e rezaremos pelo senhor.
In corde Jesu
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo discípulo
P. R. Giordano

125
[A Furlani Giuseppe]
ASC B 710
Aut. italiano, 10ff., 200 x 127 mm, papel liso da «The Royal Mail Steam Packet Company», tinta preta, f10v.,
em branco. Inédito

P. Giordano na Bahia, onde se encontra com o Inspetor P. Rota - Sagração episcopal de Dom Malan – Conselhos
a Furlani – proposta de mudança de casa – todos podem errar - há remédio para tudo, excepto para a morte – o
irmão não deve deixar que o demônio o puxe pelo nariz – deve voltar e não se pensar mais no passado

V G!
Bahia 16 Agosto 14
Mio caro S. Furlani456

456

Furlani Giuseppe, coadjutor que deixou a Congregação em 10 de janeiro de 1914.
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Sono qui da qualche giorno, venuto al incontro del Pr Ispettore457 il quale visitò le case
di Pernambuco ma non poté andare a Sergipe dovendo trovarsi in S. Paulo per la sacrazione di
Mr Malan458. Da lui e da altri io ricevetti notizie tue… e ti scrivo col cuore in mano. /
Mio caro, «cadere è da uomo debole ma rialzarsi è da uomo forte». Sii forte. Non ti so
dire quanto ci dolsi il vederti cadere in una triplice tentazione del demonio: prima, non
assoggettandoti all’ub[b]idienza; poi abbandonando il tuo posto con una fuga disastrosa: e,
per colmo di sventura, pretendendo la dispensa / dei voti perpetui.
Ma considera un momento con calma il motivo di questo procedere e le conseguenze
fatali.
Motivo (hai detto) è il cambio di uffizio. Ma oltre la ragione di ubbidienza vi è ancora
quello del tuo bene per farti evitare la portineria e rimetterti all’ordine convivendo coi
confratelli e giovani in cortile.
Hai detto che ti ha conciato il Direttore. D. Sironi non poteva né voleva impedirti di
rivolgerti ai Superiori o per iscritto od a viva voce, anzi desiderava che tu parlassi con loro per
fare entrare le cose nello stato normale: egli ti diede una lettera di accompagnamento che mi
hai presentato nella Thebaida. Solo ti chiese che gli facessi conoscere quello che si combinava
/ per regolarizzare le cose del Lyceo. Dunque non vi fu neppur l’ombra di espulsione. Ma in
caso di minaccia di un abuso di autorità, non vi erano i Superiori? perché, parlando con me,
non mi dicesti nulla di questo?
Io poi (prima che tu ti presentassi nella Thebaida) / già sapeva che tu trovavi una
difficoltà quasi insuperabile ad obbedire all’ordine ricevuto dal Direttore e Capitolo della
Casa ed io non potendo dar contro ordini nel Lyceo solo pensava cambiarti di casa: sapeva
che tu non volevi andare in qualche casa al Sud: scrissi a Recife ed ebbi per risposta che ti
accetterebbero per fare scuola, non per officine. Ti proposi l’andata in S. Gioachino per
prendere la direzione dei laboratori. Sapeva che tu là eri stato ammalato, ma sapeva pure che
le condizioni igieniche erano cambiate di molto e che confratelli, prima ammalati, ora stavano
bene. Non era dunque condannato alla morte (secondo) l’espressione che ti sei lasciato /
scappare). Fu tutta immaginazione suggerita da tentatore l’espulsione e la condanna a morte,
che tu con un Ave Maria dovevi scacciare e non servirtene come scusa della tua fuga
(preparata ben prima!).
Se io sono colpevole si è di averti concesso la bicicletta. Se D. Sironi ne è colpevole /
(e così pure l’Ispettore) si è di averti concesso di far esercizi fuor di casa, dando occasione a
molti disgusti, dovendo poi togliere gli abusi.
Scusami se parlandoti da amico (che ti sono e sempre ti sarò) ti dico quello che penso
e che credo sia la verità. Sono certo che tu non l’avrai a / male e ne uscirai bene.
E (continuando il linguaggio delle franchezze) dimmi, come potetti conciliare la tua
vita coi voti fatti, avendo denaro al banco, (contro la povertà) amando i pericoli con uscite e
visite non permesse in casa ed in portieria (contro la castità) facendo questione personale /
d’impiego (contro l’ubbidienza)?
Ammetto facilmente che i Superiori locali abbiano potuto mancare. Se fossi andato
dall’Ispettore! Se avessi scritto con tutta schiettezza ma sincerità, accusando i Superiori e
Conflli ma anche te stesso. Ma almeno dopo la fuga in Europa, ti fossi recato a Torino / e
presentato a D. Albera. Egli ti avrebbe accolto da amico, da padre, da D. Bosco redivivo! Lo
sperai anzi credetti che l’av[r]esti fatto.

457

P. Pedro Rota.
Monsignor Malan: Antônio Malan, SDB, (1864-1931). Conheceu D. Bosco. Tornando-se salesiano foi o
chefe da primeira expedição missionária para Mato Grosso. Inspetor, bispo de Petrolina e Prelado do Araguaia.
458
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Se non l’hai fatto, fallo adesso, quanto prima, subito. Per l’amore della tua pace, pel
bene eterno della tua anima non continuare a rimanere fuor dalla casa paterna della
Congregazione.
Ritorna. A tutto vi è rimedio eccetto alla morte. La tua malattia è un poco di febbre di
amor proprio (ne abbiamo tutti ereditato dai nostri progenitori Adamo ed Eva), ma non è stato
di morte. Ritorna. (Ricorda quel cantico; «torna, deh! torna o figlio» così commovente. Mio
caro, fa per / tutti noi, poveri peccatori, ma adesso fa particolarmente per Furlani). Lasciare la
Congregazione da chi hai ricevuto il latte!! Non per uno sbaglio (voglio ammetterlo per un
momento) di due o tre confratelli o Superiori, quando vi sono in Congregazione centinaia di
Superiori e migliaia di Conflli! Se in una casa in una Ispettoria non si può vivere / si può
andare in cento altre case di altre 20 Ispettorie.
Furlani può avere difetti ma lasciarsi menar pel naso dal demonio fino ad essere
traditore della Congregazione, e della sua anima col disprezzo della sua vocazione?! no,
questo non sarà mai. Ritorna e fin d’ora ricevi le mie congratulazioni pel trionfo della grazia e
non si pensi più al passato. Vorrai sapere notizie nostre e ti soddisfaccio.
Le cose qui vanno bene col personale limitato ma in perfetta unione. D. Sironi (al dire
e ripetere dei medici) non può continuare in Bahia pel clima troppo umido. Bisognerà pensare
ad una sostituzione. /
Il Lyceo459 ebbe per testamento dal Barone di S. Raimondo460 una eredità di circa 40
Contos. Deo gratias! Si pagheranno i debiti e si faranno cose nuove! Gli altri confratelli tutti
in buona salute.
Più di una persona mi chiese notizie tue. Io risposi che stai per qualche tempo /
respirando l’aria nativa per rifarti bene in salute (s’intende di corpo e di spirito col riposo e
colla meditazione…) [.]
Dacché sei partito io misi un’intenzione particolare nella Sta Messa per te. Non ti
mancano molte preghiere di molti che ti amano e ti stimano e sanno che in mezzo a qualche
difetto hai / pure molte virtù[.]
Ora scoppiò la guerra e l’orizzonte politico si fa oscuro. Viviamo nelle braccia della
Divina Provvidenza che tutto dispone pel nostro meglio e che sa tirare bene dal male.
Addio. Nelle tue preghiere non dimenticare il tuo
Aff. Amico e confllo
D. R. Giordano
Dolci] dolse G

portineria] portieria G

secondo] segundo

[125]
[Ao Coadjutor José Furlani]
V J!
Bahia, 16 de agosto de 1914
Meu caro Sr. Furlani

459

Salvador da Bahia.
Barone di S. Raimondo: O barão de S. Raymundo um dos benfeitores da Bahia. Faleceu em 28 de julho de
1914). Em seu testamento deixou para os meninos do Liceu 30 apólices de um Conto de réis. Os padres, como
condição, deveriam celebrar anualmente uma Missa em seu sufrágio e com a presença dos jovens aprendizes.
460
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Há alguns dias estou aqui. Vim ao encontro do P. Inspetor que visitou as casas de
Pernambuco, mas não pôde ir a Sergipe, pois deve encontrar-se em S. Paulo para a sagração
de Dom Malan. Por meio dele e de outros recebi notícias tuas... e te escrevo com o coração
nas mãos.
Meu caro, «cair é próprio do homem fraco, mas levantar-se é próprio do homem
forte». Seja forte. Não te posso dizer o quanto nos martirizou o ver-te cair em uma tríplice
tentação do demônio: primeiro não aceitando a obediência, depois abandonando teu posto
com uma desastrosa fuga e como cúmulo da desventura, pretendendo a dispensa dos votos
perpétuos. Considera calmamente, por um momento o motivo deste procedimento e as
conseqüência fatais.
(Disseste) que o motivo é a mudança de ocupação. Mas, além da razão de obediência,
há ainda o de teu bem, evitando a portaria e colocando-te em ordem convivendo com os
irmãos e jovens no pátio.
Afirmaste que o diretor te levou a isto. P. Sironi não podia, nem queria impedir-te de
te dirigires aos Superiores, ou por escrito ou à viva voz. Antes, desejava que falasses com
eles, para que as coisas se colocassem no estado normal, ele te entregou uma carta de
apresentação que me apresentaste na Thebaida. Só te pediu que o colocasses a par do que se
acertava, para regularizar as coisas no Liceu. Portanto não houve sequer a sombra de
expulsão. Mas, em caso de ameaça, de abuso de autoridade, não existiam os superiores? Por
que falando comigo não me disseste nada disto?
Eu (antes que te apresentases na Thebaida) já sabia que tinhas uma dificuldade quase
insuperável para obedecer à ordem recebida do diretor e do Capítulo da Casa. Eu não podendo
dar uma contra ordem no Liceu, só pensava em trocar-te de casa. Sabia que não desejavas ir
para qualquer casa do Sul. Escrevi para o Recife e tive como resposta que te aceitariam como
professor, não para as oficinas. Propus-te ir para S. Joaquim para dirigires as oficinas. Sabia
que lá tinhas ficado doente, mas sabia também que as condições higiênicas estavam muito
mudadas e que os irmãos, antes doentes, agora estavam bem. Não eras condenado à morte
(segundo expressão que deixaste escapar). Foi tudo uma imaginação sugerida pelo tentador,
[imaginação] que tu com uma Ave Maria devias afastar e não servir-te como escusa para tua
fuga (preparada anteriormente!).
Se tenho culpa é de ter-te concedido a bicicleta. Se P. Sironi é também culpado (e do
mesmo modo o Inspetor) é de ter-te concedido permissão de fazer exercício fora de casa,
dando ocasião a muitos desgostos, devendo depois cortar os abusos.
Desculpa-me se falando como amigo (que sou e sempre serei) digo-te o que penso e
que acredito seja a verdade. Estou certo que tu não levarás por mal e terminarás bem.
E (continuando a linguagem da franqueza) diz-me como podeste conciliar tua vida
com os votos, tendo dinheiro no banco (contra a pobreza), amando os perigos com saídas e
visitas não permitidas, em casa e na portaria (contra a castidade) fazendo questão pessoal de
emprego (contra a obediência)?
Admito facilmente que os Superiores locais tenham podido errar. Se tivesses ido ao
Inspetor! Se tivesses escrito com toda clareza mas sinceridade, acusando os Superiores e
irmãos e também a ti mesmo! Mas, se ao menos após tua fuga para a Europa, tivesses ficado
em Turim e te apresentado ao P. Álbera. Ele te teria recebido como amigo, como pai, como D.
Bosco redivivo! Eu o esperei, aliás acreditei que o tivestes feito. Se assim tivesses agido
poder-se-ia dizer que a honra estaria restabelecida. Se não o fizeste, faze-o agora, o quanto
antes. Por tua paz, pelo bem eterno de tua alma não deves continuar fora de tua casa paterna,
da Congregação.
Volta, para tudo há remédio, excepto para a morte. Tua doença é um pouco de febre de
amor próprio (todos herdamos dos nossos progenitores Adão e Eva), mas não se trata de um
estado de morte. Volta. (Lembra aquele canto tão comovente: “volta, oh, volta o filho”. Meu
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caro, isto por todos nós, pobres pecadores, mas agora diz respeito particularmente a Furlani).
Abandonar a Congregação que te aleitou, te amamentou!! Não seja por um erro, (quero
admitir por um momento) de dois ou três irmãos, ou Superiores, quando existem na
Congregação centenas de Superiores e milhares de irmãos! Se não se pode viver em uma casa,
em uma Inspetoria, há centenas de outras casas em outras 20 Inspetorias.
Furlani pode ter defeitos... mas deixar que o demônio [o] guie pelo nariz, até ser
traidor da Congregação e da sua alma com desprezo pela vocação?! Não, isto não pode
acontecer jamais. Volta e desde agora recebe minhas congratulações pelo triunfo da graça...e
não se pense mais no passado.
Gostarás de saber nossas notícias e te satisfaço.
As coisas por aqui estão bem com pouco pessoal, mas em perfeita união. P. Sironi (no
dizer constante dos médicos) não pode continuar na Bahia por causa do clima muito húmido.
Precisa-se pensar em uma substituição.
O Liceu recebeu por testamento uma herança de cerca de 40 contos, do Barão de S.
Raimundo. As dívidas serão pagas e far-se-ão coisas novas! Os demais irmãos estão com
saúde.
Mais de uma pessoa pediu-me notícias de ti. Respondi que por algum tempo estás
respirando ar nativo para refazer-te da saúde (entende-se do corpo e do espírito, com repouso
e com meditação).
Desde que partiste pus para ti uma intenção especial na S. Missa. Não te faltam muitas
orações de muitos que te amam e estimam e sabem que em meio a algum defeito tens também
muitas virtudes.
Agora explodiu a guerra e o horizonte político faz-se escuro. Vivemos nos braços da
Providência que dispõe tudo para nosso bem e sabe tirar do mal o bem.
Adeus. Nas tuas orações não esqueças o teu
Afeiçoado amigo irmão
P. R. Giordano

126
A don [Giulio] Barberis
ASC B 710
Aut. italiano, 2ff., 201 x 127 mm, papel pautado, f1f., uma mão desconhecida escreveu: «Furlani» sublinhado, na
mesma página encontra-se o escudo da «The Royal Mail Steam Packet Company», f2v., é um Post Scriptum.
Inédito

Notícias sobre o Furlani

V G!
Bahia, 17 Agosto [19]14
Reverendissimo D. Giulio Barberis,
In una sua lettera Lei mi chiese notizie del S. Furlani. Solo adesso potei formarmi
un’idea più esatta della sua furlonata (così definirono in Trento le birichinate di Furlani e così
io continuo a defi/nirle in Brasile)[.] Poveretto! è orgoglioso e non vuol riconoscere i suoi
torti! Ne ha fatto inghiottire al Direttore ed ai Conf.! Vuol fare solo quello che gli piace e
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come gli piace: e, purtroppo! il Capitulo della casa dovette cambiarlo di uffizio e diminuirgli
la / libertà pericolosa per Lui e per l’onore della casa. Egli si rivoltò [.] Lei favorisca leggere
la lettera anteriore e mandargliela al suo indirizzo in Trento.
I miei omaggi ai RR. Superiori
Sono in G[esù] aff. e ubb. discepolo
D. R. Giordano
P. S. Mi scusi questo PS. Si è per dirLe che Furlani, se prima non andava molto bene, dopo di
essere andato in Italia andò molto peggio. Pare che sia andato con certi coadiutori che gli
diedero consigli ed esempi di libertà.
Appendice
Crederei bene che facesse cambiare l’indirizzo cioè fosse copiato su di un’altra busta.
[L’appendice si trova in un’altro pezzo di carta]

[126]
Ao P. [Júlio] Barberis
V J!
Bahia, 17 de agosto de 1914
Reverendíssimo P. Barberis
Em uma de suas cartas o senhor pediu-me notícias do sr. Furlani. Só agora tenho uma
idéia mais exata de sua furlonada461 (assim definiram em Trento as suas armações e assim
continuarei a denominar no Brasil). Pobrezinho, é orgulhoso e não quer reconhecer seus
erros! Fez com que o diretor e os irmãos engolissem de tudo. Quer fazer só o que lhe agrada
e como lhe agrada. E infelizmente o Capítulo da casa teve que trocá-lo de trabalho e diminuirlhe a liberdade perigosa para ele e para a honra da casa. Ele se revoltou. Por favor leia a carta
anterior e mande-a ao seu endereço em Trento.
Minhas homenagens ao reverendíssimos Superiores
Sou em J. [Cristo]
Afeiçoadíssimo e obedientíssimo discípulo
P. R. Giordano
Desculpe este PS. Sim[,] é para lhe dizer que se Furlani antes não estava muito bem,
depois que foi à Itália, voltou muito pior. Parece que esteve com alguns coadjutores que lhe
deram conselhos e exemplos de liberdade [...?].
Apêndice [em outro pedaço de papel]
Acharia melhor se trocasse o endereço, isto é: fosse copiado em outro envelope.

127
461

Furlonada está ligado ao termo Furlani, por isso preferi usá-lo. Em gíria portuguesa seria palhaçada,
bufoneada. Uma ação pouco séria.
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[A don Calogero Gusmano]
ASC F 091
Aut. italiano. 2ff., 280 x 221, papel liso, tint preta, 1fv., e 2fv em branco. Inédito

Agradece serviços prestados – P. Rota manda lista de diretoráveis a Turim – notícia sobre correspondência
levada pelo clérigo Furquim ao P. Álbera

V G!
Thebaida 12 / Novembre / 1914
Rev[erendissi]mo D. Calogero Gusmano
Grazie della sua gentil letterina e dei suoi caritatevoli servizi prestatimi. Affinché non
si lagni del mio poco scrivere eccol una risposta alla sua risposta ed anche adesso … della sua
bontà.
Il P. Ispettore D. Rota mandò a Torino la lista dei Direttorandi, consultandomi per
lettera e, caso vi avessi osservazione a fare le mandassi al Capitolo Superiore per guadagnare
tempo. Io approvo quanto fu da lui e dal Capitolo Ispettoriale disposto. Quando venne in Italia
il chi[erico] Furquim pei suoi studi teologici io gli consegnai tre libbri con dentro una letterina
di rappresentazione. Egli li fece spedire da Rio Janeiro a Torino (in Giugno del ’12, credo)
all’indirizzo del Revmo S D. Álbera, al quale erano destinati. La cosa non meriterebbe
disturbi/ ma oltre una naturale curiosità in me vi è pure una questione di delicatezza verso il
superiore Generale ala quale io devo tanto. Potrebbe indagare se capitarono costì[]
all’Oratorio e se stano nascosti in qualche buco o nel silenzio di una vecchia scansia? La
ringrazio e le domando scusa al tempo stesso con un «le bon Dieu vous le rende».
Poveretto il nostro Furlani! E voleva studiare da sacerdote?
Sa notizie di D. Enrico Pallottini?
I miei saluti ai RR. Superiori.
Preghi per me
Aff. grato e umile confratello
D. R. Giordano

[127]
[Ao P. Calogero Gusmano]
V J!
Thebaida, 12 de novembro de 1914
Reverendíssimo P. Calogero Gusmano
Obrigado pela sua gentil cartinha e pelos serviços que me prestou. Para que não
reclame que escrevo pouco [dou] uma resposta às suas respostas e também para continuar
usufruindo de sua bondade.
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O P. Inspetor, P. Rota mandou a Turim a lista dos futuros diretores, consultando-me
por carta e caso eu tivesse observações, para ganhar tempo, mandasse ao Capítulo Superior.
Aprovo quando foi decidido por ele e pelo Capítulo Inspetorial.
Quando o clérigo Furquim foi estudar teologia na Itália mandei três livros e dentro de
um deles uma cartinha de apresentação. Ele os expediu do Rio de Janeiro a Turim (em junho
de ’12, creio) ao endereço do Reverendíssimo sr. P. Álbera, a quem eram destinados. A
assunto não mereceria comentários, mas além de uma natural curiosidade, há em mim
também uma questão de delicadeza para com o Superior Geral, ao qual devo tanto. Poderia
verificar se [chegaram] ao Oratório e se estão escondidos em qualquer buraco ou no silêncio
de uma velha prateleira? Agradeço-lhe e peço-lhe desculpas ao mesmo tempo com um “Deus
lhe pague”.
Pobre de nosso Furlani! E queria estudar para ser padre?
Sabe alguma notícia do P. Henrique Pallottini?
Saudações aos Reverendíssimo Superiores
Reze por mim
afeiçoadíssimo, grato e humilde irmão
P. R. Giordano

1915
128
A don [Calogero]Gusmano
ASC B 710
Aut. italiano, 2ff., papel liso, 220 x 178 mm, f2f., é um apêndice, f2v., em branco. Inédito

Acusa recebimento de carta atrasada – carta do P. Álbera – agradece lembranças – em Apêndice pede um
Breviário

V G!
Tebaida 5 Settembre [19]15
Cariso e Revdo D. Calogero Gusmano,
La sua del 31 Luglio mi arrivò oggi 5 Settbre, ben tardi per la festa del 10, ma sempre
in tempo per l’applicazione delle preghiere.
Grazie e molte grazie di cuore per la sua bontà. Ricevetti, giorni indietro, una bella
letterina del Vener[abile]. Superiore D. Albera (in risposta ad una mia) ma come mi faceva
delle interrogazioni circa case e persone, lasciai / di rispondergli subito e ringraziarlo della
sua bontà. Favorisca farlo per me. Ricevetti pure nella letterina (del P. D. Albera) il ricordo
del 1° Gennaio462 che tengo caro nel mio Breviario. Non fa male averne diverse copie per più
facilmente avere sott’occhi quei preziosi ricordi nelle tre interrogazioni. Posso assicurarLa.
Affettuosissimi saluti ai RR. Superiori
462

Em 1o de janeiro de 1915, P. Álbera escreveu aos salesianos uma Carta circular sobre o Espírito de D. Bosco
(ASC B 049 0144).
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In G. Aff. conf.
D. R. Giordano
Appendice
Sarebbe difficile avere una copia del Breviario «edizione typica» di Ratisbonne?
Sarebbe di somma utilità per i poveri occhi specialte di notte. Se fosse possibile fare il
pagamento con intenzioni di Messe sarebbe una Cuccagna per me
Grazie

[128]
[Ao Pe Calogero Gusmano]
V J!
Tebaida, 5 de setembro de 1915
Caríssimo e Reverendíssimo P. Gusmão
Recebi sua carta de 31 de julho, hoje 5 de setembro. Bem tarde para a festa do dia 10,
mas sempre em tempo para a aplicação das orações.
Cordialmente obrigado pelas sua bondade. Dias atrás recebi uma bela cartinha do
Venerável Superior P. Álbera (em resposta a uma minha), mas como me perguntava acerca de
casas e pessoas, deixei de responder logo e agradecer-lhe por sua bondade. Por favor faça-o
por mim. Recebi também na cartinha (do P. Álbera) a lembrança do primeiro de janeiro que
guardo no meu breviário. Não faz mal ter diversas cópias para mais facilmente ter sob os
olhos aquelas preciosas lembranças nos três momentos de oração. Pode estar certo.
Saudações afetuosas aos RR. Superiores
Em J. aff. irmão
P. R. Giordano
Apêndice
Seria difícil conseguir uma cópia do breviário «da edição típica» de Ratisbona? Seria
de ótima utilidade para os pobre olhos, especialmente à noite. Seria ótimo se eu pudesse
efetuar o pagamento com intenções de Missas
Obrigado

129
A don [Paolo] Albera
ASC B 710
Aut. italiano. 2ff., 204 x 127 mm, papel sem pauta, tinta preta. Documento incompleto sem data e sem local
onde foi escrito, respondido em 15 de novembro de 1915, no alto, f1r., há o timbre circular «The Royal Mail
Steam Packet Company». Documento incompleto. Inédito

P. Giordano está na Thebaida e vai à Bahia e S. Paulo – parte tranquilo porque conseguiu resolver dois grandes
problemas da Escola, relativo a um terreno e às dívidas do Governo para com a Escola
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V G!
[Thebaida, 6 Ottobre 1915]
Reverendissimo ed Amatis[simo] D. Albera
Sto per partire per Bahia e di la andare pel Congresso in S. Paulo463 per ordine del P.
Ispettore.
Le debbo ancora scrivere per ringraziarLa della sua ultima lettera-risposta ad una mia,
ne tardai nella speranza di avere notizie più certe / intorno agli affari della Casa e della Chiesa
di Recife.
Solo di là, dove andrò fra un mese, è che potrò informarLa di tuto, vedendo ed udendo
tutto.
Da lettere solo mi consta la continuazione dell’attrito fra il Direttore464 ed il Prefetto.
Lascio la Thebaida col cuore in pace essendosi sciolte le due più grandi difficoltà. La
prima era una questione di un terreno assolutamente neces / sario e che ci apparteneva di
pieno diritto, fra la nostra Casa e la Stazione «Thebaida», che venne trattata nei tribonali,
avendo noi una piena vittoria. La seconda era questione di denaro non ricevendo il sussidio
dal governo da oltre due anni, di 6 contos per anno dallo Stadoale, di 2 contos dal Federale.
Cominciamo a riceverlo in questo giorni, dell’anno 1913, e mi consta che lo riceveremo/
tuto e che fu votata la verba stessa di 6 Contos per il nuovo anno, dalla camera dallo Stato di
Così pagheremo il restante dei debiti e disporremo di qualche cosa per l’aumento dei giovani
poveri e di provedimenti necessarii allo sviluppo della Scuola che sarà messa nello stilo di
Cachoeira do Campo465.
Ho ottenuto ottime raccomandazioni pel Ministro di Agricoltura che io molto conosco e che
[è] molto amico dei Salesiani e del Progresso Agricola.
[...]

[129]
Ao P. [Paulo] Álbera
V J!
[Thebaida, 6 de outubro de 1915]
Reverendíssimo e amadíssimo P. Álbera
Estou de viagem para a Bahia e de lá, por ordem do P. Inspetor, irei ao Congresso em
S. Paulo. Devo escrever-lhe ainda para lhe agradecer pela sua última carta-resposta a uma
minha. Demorei na esperança de ter notícias mais certas a respeito dos negócios da casa e da
Igreja do Recife.
Somente quando estiver por lá, aonde irei dentro de um mês, é que poderei informá-lo
vendo ouvindo tudo. Por carta só me consta a continuação do atrito entre o diretor e o
prefeito.
463

Congresso in S. Paulo: Trata-se do Congresso Internacional dos Cooperadores Salesianos, realizado de 28 a
30 de outubro de 1915. A idéia era comemorar o centenário do nascimento de D. Bosco.
464 P. Teófilo Tworz e P. Braz Musso respectivamente.
465 Cachoeira do Campo: Escola Agrícola fundada em Minas Gerais em 1896. O imóvel era a Cocheira dos
cavalos dos Dragões da Independência.
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Deixo a Thebaida com o coração em paz, estando resolvidas as duas maiores
dificuldades. A primeira era a questão de um terreno absolutamente necessário e que nos
pertencera de pleno direito. [Encontra-se] entre nossa casa e a estação Thebaida. Obtivemos
plena vitória com o [o problema] tratado nos tribunais.
O segundo era uma questão de dinheiro. Há cerca de dois anos não recebíamos o
subsídio do governo: seis contos anuais do Estado e dois anuais do Governo Federal.
Nestes dias começamos a receber a importância referente a 1913. Consta-me que
receberemos tudo e que foi votada pela Câmara do Estado de Sergipe uma verba de seis
contos para o Ano Novo. Assim pagaremos o resto dos débitos e disporemos de alguma coisa
para o aumento dos jovens pobres e das disposições necessárias ao desenvolvimento da
Escola que será colocada na estala de Cachoeira do Campo.
Obtive ótimas recomendações do Ministro da Agricultura que conheço bem e que [é]
muito amigo dos Salesianos e do Progresso Agrícola.
1917466
130
[A don Pietro Rota]
CDB
Aut. italiano. 3ff., 210 x 160 mm, papel pautado, tinta preta, cópia. Original em Barbacena, MG

Carta enviada ao P. Rota, falando sobre as excursões feitas em 1917 nas Missões do Rio Negro, cuja narração
segue no documento posterior com data de 1 de março de 1917

V G!
[S. Gabriel da Cachoeira, março, 1917]
Carissimo Don Rota
Le mando tal quale sta scarabocchiata la presente “Lettera – Relazione delle tre
escursioni”. Da questa brutta copia, sfrondata, ritoccate certe parole, riformate alcune
proposizioni e ringentiliti alcuni periodi, ne tirai la bella, che mando al Rev.mo Sr. D Albera.
Non dispongo del tempo necessario per farne una seconda edizione per lei./ Ma, o bella o
brutta, la questione per Lei e pei caris.i conf.lli di costi è di ricevere notizie delle Missioni,
poco si importando del come vengono esposte.
Do a questo quaderno il biglietto di “andata e ritorno”, dovendo il medesimo far parte
dell’Archivio, vale a dire, che, col tempo (che di lá ha da venire) deve costituire una pezza da
ricavarne la Cronaca da unirsi ai Libbri che già abbia uso in tutta regola archiviati dei
Battesimi, Cresime e Matrimonii./
Il biglietto pel “ritorno” vale indefinittivamente, dipendendo dal Sr. Biglietario
(l’Ispettore) il suo “visto, approvo” in qualsiasi tempo, concedendogli anche un viaggio a
piacimento per le case del Sud.

466

Não foram encontrados documentos em 1916.
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Se la sua lettura però destare un poco d’ilarità fra i confratelli, risvegliare qualche
vocazione ed ottenere l’elemosina di fervorose preghiere per la “Missione Salesiana de Rio
Negro” mi dó per soddisfatto e mi sottoscrivo con piacere
Suo affmo confllo
Mr L. Giordano
Indefinitivamente] indefinittivamente G

[130]
[Ao P. Pedro Rota]
V J!
[S. Gabriel da Cachoeira, março, 1917]
Caríssimo P. Rota
Mando-lhe do jeito que está mal escrita a presente “Carta-Relatório das três
excursões”. Desta má cópia, melhorada, retocadas certas palavras, reformadas algumas
proposições e amenizados alguns períodos tirei o melhor, que envio ao Rev.mo Sr. P. Álbera.
Não disponho do tempo necessário para fazer um segunda edição para o senhor. Mas, bonita
ou feia, o problema para o senhor e para os caríssimos irmãos daí é receber notícias das
missões, pouco importando o como são escritas.
Dou a este caderno o bilhete de “ida e vinda”, devendo o msmo fazer parte do
Arquivo, isto é que com o tempo, (de lá deve voltar) [pois] futuramente deverá o mesmo
constituir uma peça a ser encontrada na Crônica para se juntar aos Livros existentes dos
Batismos, Crismas e Matrimônios.
O bilhete de “retorno” vale indefinidamente, dependendo do senhor bilheteiro (o
Inspetor), o seu “visto, aprovo”, em qualquer tempo, concedendo-lhe também uma viagem de
férias pela casas do Sul.
No entanto se sua leitura trouxer um pouco de hilaridade entre os irmãos, despertar
alguma vocação e obtiver a ajuda de esmolas e fervorosas orações em favor da “Missão
Salesiana do Rio Negro”, dou-me por satisfeito e subscrevo-me com prazer
Seu afeiçoadíssimo irmão
Monsenhor Lourenço Giordano

131
Ao P. [Paulo] Álbera
CDB
BS 1 (1920) 52-56, 86-89
Texto impresso, publicado no Boletim Salesiano em português – cópia, não encontrado original
Há outra cópia deste relatório em Traços biográficos de Monsenhor Lourenço Maria Giordano, São Paulo,
1979, pp., 74-125. Contém algumas diferenças, inclusive quanto à data que segundo o Autor desconhecido, é de
1 de março de 1918 e não 1917. O BS traz 1917
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Viagem missionária do Prefeito Apostólico Mons. L. Giordano ao Alto Rio Negro e alguns de seus afluentes
como o Tiquié - os tucanos - de maloca em maloca - última meta da viagem - como vestem os tucanos – língua o tipo tucano - a maloca - uma noite na maloca – trabalhando - comidas e bebidas - um pouco de doutrina ligeira indisposição - cenas comoventes - idéias religiosas dos tucanos - uma festa para festejar a visita do Pahy –
batizados - o adeus
Há outra cópia deste relatório em Traços biográficos de Monsenhor Lourenço Maria Giordano, São Paulo,
1979, pp., 74-125. Contém algumas diferenças, inclusive quanto à data que segundo o Autor desconhecido, é de
01 de março de 1918 e não 1917. O BS traz 1917.

São Gabriel, 01 de março de 1917
No reino dos Tucanos – De maloca em maloca – Ultima meta da viagem
Os selvagens são considerados pelo Governo como proprietários dos imensos terrenos
que se estendem dos confins do Brasil até á Colombia, cuja extensão, fertilidade e população
se ignora, e onde não chega o civilizado senão por via fluvial e unicamente de passagem.
Estamos por conseguinte á porta do reino de Tucano ou dos Tucanos, que vivem a muitos dias
de distancia da foz do Tiquié. Viajamos toda a noite. Digo missa muito de manhãzinha sem
perda de tempo para o vaporzinho467, cujo andamento regular é de nove milhas geográficas468
por hora. Por ambas margens se desdobram espessas florestas onde a mão do homem não
entrou a modificar a obra caprichosa da natureza. Reina ao redor um silêncio sepulcral,
interrompido apenas de vez em quando pelos gritos estridentes de bandos de papagaios, ou
pelo canto melodioso de algum pássaro peregrino ou ainda pelos tiros de espingarda do Sr.
Manduca469 sobre uma anta que lhe escapa, ou sobre um carcará ou um pássaro mergulhão.
Aqui acode-se á memória a história de cadáveres mutilados e deitados ao rio; a sorte
tristemente celebre de um tenente e do seu companheiro apanhados desapercebidos perto d’ali
e trucidados. Cenas selvagens! É um pais misterioso! Depois de viajar todo o dia, tarde alta
chegamos a Manha-uitera. D’uma pequena cabana saem três índios quase de costumes
adamíticos, aos que saudamos em Nheengatú, e que eles entendem e falam discretamente: o
Sr. Manduca escolhe um d’elles afim de que nos sirva de prático do rio; e continuamos a
viagem. A’s 8 da manhã do 6, festa da Epifania, chegamos a Tucano-Cachoeira, onde está o
tuxaua (chefe) Miguel. Saltamos em terra, e vejo por vez primeira uma maloca, ou casa, dos
índios, que chama muito a minha atenção pelo seu tamanho; está somente um índio de
sentinela, Joaquim; os demais estão a caçar, a pescar ou trabalhar. Celebro missa na maloca,
e, dirigindo ao Evangelho a palavra aos companheiros de viagem, recordo-lhes, pelo dia que é
o dever de imitar aos Reis Magos, fazendo conhecer e amar ao Divino Salvador.
Embarcados de novo logo ás 10, chegamos a Tapira-Cachoeira a isso do meio dia, ás
14 a Urayti, e depois das 17 a Uira-poço á maloca do tuxaua Francisco. Fui recebido com
temor reverencial. Distribui imediatamente medalhas, que todos aceitaram com respeito.
Alguns passavam as mãos pela batina beijando-as depois; varias mães apresentavam-me os
meninos: eu abençoava-os colocando-lhes a mão sobre a cabeça que elas depois estreitavam
ao peito. Os rapazes vinham a principio com receio; mas perdiam-no, chegando-se com
confiança assim que viam que eu os olhava com ares de predilecção. Estas scenas
impressionantes repetiam-se em todas as partes. Ao dia seguinte, 7 de Janeiro, disse missa na
maloca rodeado dos índios. Prosseguindo a derrota470 encontramos o tuxaua Joanico d’Esteio
(São José) que vinha rio abaixo em canoa com muitos índios; e como eu oferecesse uma
467

Tinha a potência de sete cavalos.
Comprimento de um minuto do equador terrestre, equivalente a 1.865 metros (Dicionário Aurélio).
469
Cooperador rionegrino. Chefe da expedição missionária que constava de 14 pessoas.
470
Rota percorrida por uma embarcação no mar ou rio.
468
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medalha aos que estavam mais á beira, todos se abalançaram para recebê-la também, faltando
pouco para que a embarcação se virasse e afundasse. Passado Esteio fizemo-nos
encontradiços com o tuxaua José Pacuemo de Pary-Cachoeira, que também vinha rio abaixo
com outros índios em canôas carregadas de farinha de mandioca. A’s 11 chegávamos a
Floresta (São João) donde é tuxaua Manuel Caetano, que é talvez o índio que há chegado a
entender melhor que qualquer outro a importância da nossa missão. Em todas as malocas que
visitávamos o Sr. Manduca ordenava aos índios que não saíssem, e àqueles que
encontrávamos a caminho que parassem ou voltassem ás suas malocas para receber a visita do
Pahy (Missionario). Obedeceram todos. Finalmente, depois de Maracajá-ponta, a maloca dos
Dessana donde é tuxaua Antônio Caetano, chegamos a Pary-Cachoeira, isto é, á meta
forçada da nossa viagem; pois o rio não é mais navegável por falta de profundidade. O Tiquié,
tão grande na desembocadura (um quilômetro de largura), se vai estreitando pouco a pouco
até 50 ms. que é o ponto até onde chegamos. Apenas em terra, eis o tuxaua José. Saudandome em Nheengatú, se disse feliz por encontrar-me entre a sua gente, e apresentou-me a sua
primeira mulher e o filho Joaquim de 18 anos, que lhe herdará o titulo de tuxaua. Com ele
também estava o pajé.
Vestidos e língua dos Tucanos – O tipo tucano – A maloca – Uma noite na maloca – A
trabalhar
Como poderei agora, Rev.mo Sr. D. Álbera, manifestar-lhe as minhas impressões
acerca do reino dos Tucanos? Não serei capaz. Os homens não usam vestidos, e as mulheres
não o teem melhor: estas apresentaram-se cobertas desde a cintura até aos joelhos. A’quela
vista experimentei sem querer grande repugnância, pois pareceu-me contemplar n’aquelles
miseráveis o desprêso á minha própria humanidade; mas invadiu-me logo o sentimento da
mais profunda compaixão. Quisera naquela hora dar toda a minha roupa e ficar unicamente
com a batina! Ao mesmo tempo provei um desejo forte, irresistível de recorrer aos países
mais civilizados e pedir a todos: ricos e pobres, grandes e pequenos, os meios para remediar
esta penúria extrema e cobrir a nudez phisica e moral destes infelizes. Dizendo missa nas
malocas nos dias anteriores, enquanto os índios cheios de curiosidade observavam os mais
pequenos movimentos, eu esforçava-me por combater a emoção que se apoderava de meu
coração: mas quando o dia depois da chegada a Pary-Cachoeira celebrei na margem diante
daqueles dois ranchos chegada á elevação arrasaram-se-me os olhos de lágrimas, e pedi então
a Jesus Sacramentado com todo o fervor da minha alma concedesse àquela pobre gente a
graça de conhecê-lo e amá-lo quanto antes! Também nas preces ao fim da missa, áquellas
palavras “exules filii Evae471” tornei a sentir a mesma comoção.
Ah! Ignoro que haja em toda a terra filhos de Eva mais distantes da pátria] do próprio
país] que estes! Disse-lhes alguma palavra, e estou um pouco satisfeito por ver que
entenderam que o Pahy472 que contemplavam e ouviam, era um enviado por Deus para fazerlhes o bem.
Esperava achar índios que falassem a língua geral, o Nheengatú, pois desejava ouvi los
e, depois da pouca teoria alcançada com o estudo, exercitar-me em falar: estava ansiosos de
pôr-me em comunicação com eles para instruí-los. Mas eles falam a Gíria, espécie de dialecto
Tucano com muitas vozes nasais, que é á língua geral o que é o piemontês ao [para o] italiano.
Somente os Tuxauas e alguns poucos sabem o Nheengatú e alguma palavra portuguesa. O
tipo Tucano é de presença bastante boa. De estatura regular, tez bronzeada clara, cabeça e
olhos redondos, cabelo em geral preto e curto, oferece um complexo de proporções tão
471
472

Filhos errantes de Eva.
Padre.
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agradáveis que, a não ser dotado de movimento, seria uma artística estatua de bronze. De
olhar tímido, mas de gestos desembaraçados, afeiçoa-se facilmente a quem se mostra seu
amigo: mas torna-se logo desconfiado se olham para ele de soslaio. Guarda no peito rancor, e
vinga-se terrivelmente de quem o maltratar. Ao Missionário do Tucano (e em geral dos
selvagens), são necessárias duas virtudes: caridade no coração, e prudência nas maneiras.
O Tucano pode dizer com mais verdade que o filósofo “Omnia mecum porto473”. Por
vestido leva a poira, isto é, um ramal de miçanga ao pescoço, ou ordinariamente um cordão
com um pedaço de mármore branco e nada mais! Não atormenta as orêlhas, o nariz e os
labiosa com arrecadas; mas por ocasião das festas tatua o rosto e o corpo com differentes
tintas. As palavras: litteratura, arte, officio são para ela ocas de sentido. O seu comercio por
falta de moedas consiste em trocar objetos, v. g. farinha por cachaça. Pesca com rede e
frecha, e é um hábil caçador de arco e espingarda. Tendo um indo recebido de Sr. Manduca
oito balas para caçar um[a] anta (anfíbio do tamanho de um vitelo), chegou em pouco tempo
trazendo duas.
O Tucano vive na maloca, que manhã e tarde lhe serve de dormitório, cozinha e
refeitório.
A maloca é successivamente officina para os trabalhos domésticos, local de reunião na
épocha das chuvas e salão de baile nas grandes solennidades. É o logar onde o Tucano vive,
morre e é enterrado. A maloca para o Tucano é o mundo. E em realidade ela é bastante
espaçosa: a sua superfície vai de 40 a 50 metros por 14 a 20, e tem 12 metros de altura ao
meio, e 2 nas partes laterais. Parece uma estação de caminhos de ferro com duas grandes
entradas, abertas quase sempre, e varias portas pequenas aos lados, que se abrem
exclusivamente no caso de necessidade. A armação é de madeira escolhida: o resto de palmas
ou palha, que é preciso renovar ao cabo de poucos anos.
Quis fazer um estudo atento sobre o Tucano, seguindo os seus movimentos diarios.
Para começar desde a manhã cedo as minhas observações, obtive de passar uma noite na
maloca em un ângulo cerca da entrada sem ninguém saber nada amenos o tuxaua. A’s 10 já
estavam todos nas suas repartições; divididas como grandes celas, cada um na sua própria
rede (e eu na minha). Havia um silencio profundo, e rompia a escuridão o clarão avermelhado
de uma fogueira, que, como se disseram depois, uma das mulheres mais velhas mantêm
sempre acesa. Perto das 4 da manhã notei que se levantavam todos (e eu com elas), e,
divididos em grupos foram tomar banho no rio. De volta começaram a preparar o almoço:
cada lar fazia o seu; no fim foi posto no meio, repartindo-o as mulheres primeiro aos homens
e logo entre si. Depois de almoçar saíram quase todos: os homens a pescar, caçar ou preparar
novos terrenos, derribando arvores; as mulheres para a lavoura ou á lenha, voltando a tempo
para fazer a cozinha. O cuidado dos meninos está á conta das mães, que os tratam com
carinho verdadeiramente maternal. Levam-nos consigo [consigo] enquanto [enquanto] são
pequenos, ora ao colgo, ora nas ilhargas e ora juntos ás costas, dentro de uma cesta.
Comidas e bebidas – Um pouco de doutrina – Indisposição ligeira – cenas comovedoras
As comidas são simples em numero, qualidade e maneira de tomar. A mesa sobre a
qual as colocam são as mãos. Tudo o que caçam ou pescam carregam-no bem de kiinka-pira
(pimenta cosìda). Empregam o impadú feito de folhas da planta d’este nome misturadas com
algumas de bananeira, secas e reduzidas a pó, que tomam aos poucos, ou chupam de um
saquinho feito da casca de turury, que é uma arvore muito porosa. O seu pão é o curadá,
elaborado com a flôr da farinha de mandioca a que agregam ordinariamente dois terços de
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farinha menos espoada. As bebidas são varias e nutritivas. Como a chicha entre os Patagones,
ocupa o lugar de honra o cachiry que se prepara com a massa de três medidas de mandioca
descascada e de oito de mandioca com a pelle. Bem espremida dá um liquido de nome
manipuera, que é já de per si uma bebida excelente. Depois de bem seca ajuntam um pouco
de flôr de farinha parte cosìda e parte mastigada. O Sólido e o liquido deitam-no todo n’um
recipiente, deixam-no a fermentar doze horas, e o cachiry está feito pelas mulheres e bebido
pelos homens. O capy é uma devoção [devoção, substância vegetal] da casca de uma planta
trepadeira chamada capy e da de outra trepadeira cujo nome ignoro, a que ajuntam uma
pequena dose de tabaco queimado. É curioso o efeito desta bebida! Não embriaga, mas excita
terrivelmente os nervos e aquece a imaginação até fazer vêr reptis, pássaros, espelhos,
estrelas, etc. A visão fantástica chega a durar mais de uma hora. A pupunha, preparada com a
fruta de uma espequei de palmeira do mesmo nome, é uma bebida inocente. Primeiro deitam
os grãos num recipiente de agua tépida para amolecer a película que os envolve; logo, tirada
esta, machucam-nos e passam-nos com agua por uma peneira para outro recipiente. O liquido
assentado se bebe com assucar. Provei todas as comidas: fiz mil visagens ao provar a kiinha
pira, pois achei mais picante que o famoso Carurú da Bahia; bebi com prazer a pupunha,
saboreei o cachiry: mas não quis tomar o gosto ao capy.
Reuni os rapazes maiores para lhes ensinar ao menos a sigla da Santa Cruz em
Nheengatù, permitindo, antes melhor bem, desejando que assistissem as pessoas de maior
idade. No fim dei a todos um santinho e um cigarro como prêmio; e quando vi por um lado o
embaraço por não saberem onde guardar a estampa e por outro a desenvoltura em expirar o
fumo do tabaco deitei a rir até apertar as ilhargas. No dia seguinte celebrei n’uma insua [ilha]
no meio de um panorama encantador, assistindo muitos índios de cerca e de longe. Fui depois
visitar os trabalhos campestres, fruto exclusivo do suor das pobres mulheres, que são
consideradas como escravas. Enquanto contemplava as plantações de mandioca,
amacacheira, pimenta e padú feitas com instrumentos primitivos, chegaram cinco mocetões
que carregaram ás costas molhos de folhas de padu para preparar dois dias de [f]estas. Quis
observar mais de cerca o modo de arranjar as comidas e as bebidas na maloca convertida em
grande laboratório [oficina] com fogos particulares acessos nas quatorze repartições das 14
famílias e outro quase no meio. A’ tarde senti-me um pouco indisposto: hei-de atribuir a
causa á vida sedentária nos barcos e vaporzinhos, aos esforços para entender a fazer-me
entender das gentes, e sobre tudo ao indigesto e mal cosìdo curadá; mas isto passou com um
pouco mais de descanso pela manhã. Os meus neófitos, vendo que eu não aparecia, desceram
ao rio voz em grita para chamar a minha atenção. Abri então a janelinha do batel onde estava
estirado sobre a maca, e vi-os a nadar e a fazer piruetas: para enxugar-se iam a rebolar sobre a
areia, mas voltavam daí a pouco á agua para limpar-se de novo. Isto trouxe-me á lembrança o
mudinho de Silvio Péllico 474 nas Minhas prisões.... causando-me bastante comoção.
Presenciei ainda outra cena enternecedora. Acabavam de chegar de malocas muito distantes
diversos ranchos de Tucanos: mas tiveram de esperar muito para me ver e apresentar os seus
meninos a fim de que eu os abençoasse: queriam também uma medalha. Pedi ao Senhor que
me fizesse sofrer, mas que não privasse os meus pequenos indígenas e aqueles pobres
peregrinos da satisfação de ver o Pahy que podia ser-lhes um principio de salvação.
Ideias religiosas dos Tucanos – Uma festa para celebrar a visita do Pahy – Os baptismos
– O adeus!
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Silvio Pellico: Poeta, patriota e escritor [1789-1854] de Saluzzo, Itália. Preso pelos austríacos em 1820, foi
condenado à morte, tendo posteriormente a pena comutada para trabalhos forçados. Em 1832 publicou Le mie
prigioni, obra escrita durante a prisão, onde mostra profundos sentimentos religiosos.
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O desejo de conhecer as ideias religiosas dos Tucanos era natural; mas por mais que
averiguas[s]e pouco ou nada cheguei a descobrir, ou porque não pude fazer-me entender, ou
porque elas não se sabem expressar, ou porque recusam revelar. O que, sim, posso afirmar é
que eles não são idólatras. Crêem n’um certo Bucianassú (serpente colossal) que os
transportou do mar para o Caiary deixando um vestígio no Ipanoré-Cachoeira: veneram-no
como espirito bom. Crêem também no jurupary ou espirito mau (como os Bororos em Bope),
e celebram uma festa em sua honra. Para isto transmitem o anúncio a grande distancia de
igual maneira que costumamos nós cá por periódicos [jornais]; chegada a hora da cerimonia
participam o começo com toques de trombetas como nós com os sinos. Estas trombetas são de
tamanho descomunal. Estão feitas de casca de árvores e de bambu e ocultam-nas já em
lugares inacessíveis, já nas profundidades dos rios: produzem um som lúgubre que se
assemelha ao rugido de animais ferozes. Levam-nas a miúdo homens bizarramente vestidos e
que de forma alguma têm de ser vistos por mulheres sob pena de morte: por isto é que as
mulheres, assim que ouvem ao longe o som profundo e metuendo, para evitar a perigosa
curiosidade e ainda a mera suspeita, correm a esconder-se, e não saem dos seus esconderijos
até não terem desaparecido por completo os portadores de tão horrorosos instrumentos. As
festas chamam-se Dabucury. Primeiramente oferecem frutas e outros dons, depois açoitam
reciprocamente o corpo. A seguir veem differentes géneros de danças, acompanhadas de
solenes bebedeiras. Durante a reunião observam rigorosamente a separarão de sexos e,
devendo sair, fazem-no por grupos. Quando dançam dão unicamente um braço ao
companheiro ou á companheira. Pergunto eu a mim mesmo: e o jurupary será por ventura um
culto misterioso em honra de Jurupary (demônio), ou será, dada a proibição ás mulheres sob
pena de morte, uma invenção capciosa dos aborígenes a fim de exercer melhor predomínio
sobre elas? Eu não acho resposta satisfatória a estes dois punhos interrogativos. O que é certo
é que urge instruir o Tucano nas verdades da nossa Santa fé e educà-lo no cumprimento da
Lei cristã e da sociedade civil. Só então é que desaparecerão, se bem pouco a pouco, os
Jurupary com as flagelações, borracheiras [bebedeiras], danças e desnudezes. A graça de
Deus e o zelo do Missionário produzirão a difícil transformação. As 15 eu estava ainda
bastante débil; mas com um esforço teria podido cumprir o programa traçado de baptizar 25
índios apontados. Os meus amigos de viagem, demasiado caridosos da minha pessoa e pouco
dos baptizados, julgaram conveniente mudar a função para amanhã depois da missa. Aceitei, e
para distrair-me um pouco fiz uma pequena excursão. Não muito longe da maloca descobri
um grupo de índios formados militarmente. Que fazem? Soube que o tuxaua mais o seu
conselho haviam determinado dar um jurupary para celebrar a visita do Pahy: o projecto,
porém, não foi aprovado, e tiveram que contentar-se com uma festa moderada. Eu por
conseguinte pude observá-los bem. Parecia-me assistir aos preparativos de uma representação
teatral de usos da idade media como fazíamos in illo tempore em Lanzo, pero mutatis
mutandis, quando era director D. Lemoyne e meu professor o saudoso bispo salesiano Mons.
Lasagna[.] Todos estavam pintados de linhas em todas as direcções desde a cabeça até aos
pés; uns atavam um cordão com escamas á maneira de guizos sobre a panturrilha, outros
braceletes nos pulsos e colares ao pescoço, outros ainda cingiam a cabeça com elmos de penas
de cores variegadas de papagaios, araras, garças e colibris, rematados por um vistoso
penacho, de crinas, que desciam suavemente pelas costas, e lhes davam o aspecto de oficiais
de exercito vestidos de grande gala. Começa a festa. A maloca está convertida numa grande
sala sem ornatos. Além da rigurosa separação entre homens e mulheres descubro aqui e acolá
numerosos grupos de pessoas de pé, ou assentadas em bancos compridos e de pouco altura.
Os guerreiros avançam para o centro com um bastão nodoso na mão direita e com a esquerda
estendida sobre o combro direito do vizinho. Caminham marcando passo, mas de flanco, já
para a direita e já para a esquerda, e batendo fortemente o pé direito para fazer retinir os
guizos (!). Acompanham estas evoluções com um canto monótono de vozes barytonas que se
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a[s]semelha, mais que a hino guerreiro festivo, a uma psalmodia ou canto triste religioso. A
narração destes cantos é de feitos fabulosos de pássaros, ursos, caçadas, etc., argumentos
todos tirados do reino zoológico em uma língua que somente elles entendem. Vem depois o
tempo do descanso, que aproveitam para receber, dois a dois e com determinadas cerimonias,
os ardentes refrescos do cachiry, capy, etc., que tolhem logo as forças da cabeça para dá-las
provisoriamente ás pernas: estas, dobrando-se d’ahi a pouco, dão com os dançantes em terra.
Aproveitam também o tempo do descango para sair em grupos, cada um dos quais
saúda em alta voz aos companheiros que não dançam: repetem o mesmo quando entram.
Ouve-se durante todo o tempo o bisbilhotar continuo dos circunstantes e os roncos de notas
discordantes daqueles instrumentos de cascas de árvore, de cansa de bambu e de ossos de
animas. Ao tormento do ouvido ajunte-se o da vista, quando os últimos resplendores do sol já
no ocaso se confundem com a luz incerta e pálida das fogueiras!...Eu passeava no vestíbulo e
os observava de fora pedindo informações para fazer ideia clara da dança, mas depressa me
cansei, e retirei-me.
Ao outro dia pela manhã digo missa a bordo do batel. A assistência é numerosa e
variadíssima. A margem ao meu lado está coberta de Tucanos em todas as posições; de
joelhos, de pé, assentados, de cócoras, ou estendidos ao comprido sobre a areia, ou subidos ás
arvores. É a reprodução da cena da primeira Missa na Terra da Santa Cruz com as variantes
de tempo lugar e pessoas. E ali na margem administro o Baptismo a todos os que havia
tomado em nota, menos a alguns que exigiam o seu padrinho, e o padrinho não estava, e nós
não nos podíamos demorar mais. Concluída a função e dado o adeus aos amigos, nos
embarcamos, e o vaporzinho se pôs em movimento. Eis então a ultima surpresa. Os rapazes
deitam-se todos á agua de tropel e, nadando, vão surgir em cima de um baixio que está no
meio do rio. Eu saúdo-os comovido: “Eré, eré” adeus, adeus!
Sigo a saudá-los com a mão, a abençoá-los, agitando depois o lenço: elles
permanecem quedos e com os olhos fitos em nós. Que quadro estupendo! O vaporzinho
recorreu já meio quilômetro: o grupo, porém ainda não se desfez, nenhum se move. “Eré,
eré!” digo sempre e cada vez mais comovido, mas a minha voz morre nos lábios: contemploos ainda na sua imobilidade [sic] distintamente, depois em confuso...Agito por ultima vez o
lenço, pronunciando o ultimo eré... o vaporzinho, que segue o álveo do rio descreve uma
curva e o grupo desaparece... Mas eu conservo ainda impresso na retina dos olhos aquela
pinha de índios a reflectir nas aguas cor de céu e a que fazia corôa o espesso arvoredo das
florestas, que se estendem pelas margens. Esse quadro vivente tenho-o cá dentro no coração
gravado de modo indelével. Durante esta viagem assisti a muitas despedidas de índios e
civilizados mas nenhum grupo me impressionou tanto como aquele baixio animado. Ah! D.
Bosco, abençoai-os desde o céu, pois são vossos filhos! Maria Auxiliadora tomai-os debaixo
do vosso manto maternal! Fazei que presto (sic) sejam todos regenerados nas aguas
baptismais, e que os filhos dos seus filhos aprendam um dia a amar-Vos em mil oratórios
festivos!...
[CDB. BS 3 (1920) 86 – 89. Continuação da carta anterior]

Descendo o Tiquié – Imensidade da messe – Dois espetáculos – A ultima missa nas
malocas – Nas cascatas
Ao descer o rio provava um pouco de tristeza. Pensava que havia outras malocas e
outros Tucanos da outra banda de Pary-Cachoeira, acima, ao comprido do Tiquié e aos lados
dos afluentes e confluentes. E mesmo que tivesse podido visitar todas as tribos tucanas,
restaria ainda para ver a dos Macus, completamente selvagens, que para evitar todo consorcio
humano, vivem afastados dos rios lá no coração dos matos. Alimentam-se quis [e]
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exclusivamente de frutas, e para passar a noite e defender-se das inclemência do tempo
improvisam um teto de paus e ramas. Os macus são de todos os selvagens os mais esquivos e
por isto vivem abandonados e desprezados por todos Ademais, a imensa zona do Tiquié é
apenas uma pequena parte do extenso campo da nossa Missão. Veja, Revmo. Sr. P. Álbera,
com quanto razão não lhe dizia que o que eu vi vidi não era senão uma mínima parte do que
havia de ver... E o que convém fazer O vici, venci?
Se, ao ir rio acima, tinha observado alguma desconfiança nos tuxauas ou capitães, e
timidez, senão mêdo, em todos os índios, á volta vi que tudo isso tinha desaparecido e que os
sinais de respeito e afeto eram mais francos. O Pahy, além de ser o representante de Deus, é
um homem popular e amigo especialmente dos rapazes, que lhe saem ao encontro para levá-lo
á maloca. Quando vínhamos rio abaixo, encontramos de vez em quando canoas com índios de
volta de Pary-Cachoeira, e outra vez se repetiam as cenas de cumprimentos que duravam até
perder-nos de vista, apesar dos esforços dos remeiros para estar sempre ao lado do
vaporzinho. Cumprimentamos ao tuxaua e aos tucanos de Santarém e tendo ido a ver a
maloca de Maracajá uma boa velhota saudou-me dando com a voz, acompanhada de muitos
gestos e palavras, a escala cromática. Que lhe havia eu de responder? Agradeci-a muito e lhe
prometi que nunca diria nada a ninguém do que me acabava de confiar! E manterei sempre a
palavra, pois do que me disse não entendi nem patavina. Não é esta, porém, a primeira vez
que ouço da boca de pobres índias e na linguagem mais indecifrável a expressão do
reconhecimento por uma visita ou pedindo outras.
Fui ver também os nossos bons tucanos de Esteio. Alguns deles já tinham estado em
Pary-Cachoeira e outros haviam de ir a Floresta aonde fomos tampem nós muito de
manhãzinha para administrar um bom número de batismo. O capitão Caetano apresentou-me
trens Macus, marido e mulher com um filhinho, todos três muito pequenos, magros, com o
cabelo comprido e com cara de muito medo. Disse-me que tinha uns vinte como servos
[criados], mas que receosos do Pahy, que havia de passar, se tinham escapulido, tornando
aqueles três somente! Dei uma medalha a cada um, e roguei ao bom Caetano que lhes falasse
e dissesse que o Missionário desejava unicamente o bem deles. Fizeram-me também aqui uma
festinha, e o dia seguinte celebrei na maloca rodeado de índios, provando não poucas
emoções. Assim que cheguei a Uirapoço, os meus pequenos amigos me conduziram á maloca
e administrei nela 26 batismos. Como não houve festa nenhuma, pude gozar á noite de dois
espetáculos, um da natureza, que foi uma noite bonita de luar nas faldas duma colina e
debaixo dum céu equatorial: o outro foi a reunião de muitos índios debaixo dum só teto com o
único pensamento de honrar ao Missionário. Foi grande a minha pena por não poder
manifestar-lhe as minha ideias475, falando-lhes da Igreja, do Sumo Pontífice, dos Superiores,
das nossas casas e do céu! Mas fica para a outra vez! Disse missa de novo na maloca no meio
duma grande roda de Tucanos.
Chegados a Parahyba-poço 476 , como estivesse a chover e as estradas fôssem
impraticáveis, o Sr. Manduca mandou dar um sinal: d’aí a uma hora apareceram três famílias,
que apresentaram os seus meninos para que eu os batizasse, e me ofereceram um arco com
algumas flechas.
O primeiro que saiu ao nosso encontro em Tucano-Cachoeira foi o nosso Joaquim,
depois o tuxaua e á continuação um bom número de índios que foi aumentando á medida que
nos aproximávamos á maloca, onde administrei o santo batismo.
Ao dia seguinte partimos, depois de dita a missa que foi a ultima nas malocas e onde
também tinha dito a primeira. O adeus ao ultimo grupo de indígenas, repetido até perdermonos de vista com o seu característico eré, foi também comovente.
475
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Não falava ainda o idioma dos índios.
Poço do paraíba.
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Dez minutos depois estávamos nas cascatas mais perigosas do Tiquié. Vimo-nos
obrigados a parar. Para contemplar melhor a manobra de descer o batel por entre os inormes
penhascos[,] eu fui-me pôr sobre um escolho. Ataram-no primeiro com fortíssimas cordas;
depois, tomando como ponto de apoio troncos de arvores entalados entre as rochas deixaramno baixar pouco a pouco, resistindo sempre ao ímpeto da agua, que doutra sorte se
despedaçaria; o mesmo se fez com o vaporzinho. Esta difícil operação durou seis horas largas,
mas saiu ás maravilhas.
No Cayary e no Rio Negro – Paradas e batismos – Uma ninhada... de índios o
“Jurupary”
Viajamos toda a noite. Celebro a bordo pela manhã, e o mesmo faço no dia 16 antes de
chegar a Uaymi-igarapé, onde administrei diversos batismos. Ao pouco tempo saíamos do
Tiquié e entrávamos de novo nas aguas do Cayary.
Estava ansioso de conhecer o lugar onde em outro tempo se levantou Taraquá, que foi
o centro das Missões começadas em 1880 e tão depressa acabadas em 1889 por aqueles
zelosíssimos capuchinhos Fr. Venancio e Fr. Mateus. Indo sempre rio acima, ao cabo de meia
hora chegamos lá. De veras que chorei ao ver como tudo desapareceu. Está em pé somente a
capela e isto porque o Sr. Manduca a reedificou com o objeto de formar ao redor dela um
núcleo de indígenas de boa vontade: objeto que todavia não se conseguiu, mas que se espera
alcançar. Ao descer [o rio] fizemos vários altos como em Tatapuia, Umbaubá, Bela Vista, S.
Pedro, na casa de Sr. João Alves, em Itapinin afim de administrar alguns batismos.
Vimos em Umbaubá um tucano com barba: noto o caso, porque os tucanos são todos
imberbes. Em Bela Vista tive o sumo prazer de administrar algumas primeiras comunhões,
graças á piedade e ao zêlo da Sra. Atalia, filha que é do Snr Manduca.
Outra vez no Rio Negro, paramos em Sant’Ana, S. Felipe, N .S. das Graças etc., etc.
Tive o gosto de fazer doutrina em Nheengatyú a um bom número de meninos em Uanadona.
A festa de S. Francisco de Sales, 29 de janeiro passei-a em casa do Sr. Alcides Rocha, que é
um fervente cooperador, e do qual se serviu a Divina Providencia para me facilitar esta
viagem.
Em Uanadona se estava para começar o tríduo da Purificação pelo mesmo molde das
tão célebres festas de Marabitana, consistente em orações e reuniões religiosas, e em três
noites de continua dança ao som alegre do batuque.
Mas, menos mal que tive de prosseguir o caminho ao primeiro dia! Passei aquela noite
em casa de uma boa família venezuelana, onde preparei uma cápsula de quinina para um
doente.
Recebidos em S. Marcelino com um repique de sinos e estalos de bombas, celebrei aí
a festa da Purificação, administrando muitos batismos: o mesmo fiz em Moke, Mabé,
Macahá, Camixá e Coé-coé nos dias seguintes. Tendo saído de Coé-coé ao meio dia do dia 4
de fevereiro, depois de meia hora enxergamos na margem esquerda uma pequena barraca que
parecia desabitada; segundo o meu prop[ó]sito desci, fui lá e achei uma verdadeira ninhada de
índios, que tinham vindo de Issana para trabalhar na borracha. Pobrezinhos! Estavam fora de
si pela alegria! Vestidos á moda de Adão, me rodearam todos especialmente os rapazes; com
duas palavras em Nheengatú nos puzémos logo em inteligencia. Ficaram sumamente
contentes quando lhes disse que facilmente este ano lhes iria fazer uma visita no seu rio. Não
me quiseram deixar ir embora sem aceitar um rico cesto de fruta selvática; e o adeus, que me
deram, trouxe-me á memória o de Pary-Cachoeira, aquele baixio animado...Que Deus
confirme a benção que de coração lhes dei!
No dia 5 á tarde cheguei a Amium, onde achei a um antigo aluno de Bogotá, o Sr. Julio
Neira, com quem passei a noite. O dia seguinte fomos a Tipé a fim de visitar uma enferma e
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batizar a vários rapazes; entre outros a dois filhinhos do Sr. Numa Pompeu Peinado, Inspetor
da Região.
Cumprimento de passo o Sr. Feliciano Prado, fômos a Guía, passamos por, Serrinha,
onde cumprimentamos também a Sra. Romana Aragão, e entramos em Carayurú onde há uma
bôa família de índios civilizados. Dirigimo-nos daqui a Colombo, na margem esquerda, de
fronte de S. Filipe, onde o nosso ótimo benfeitor [benfeitor] Sr. Salvador Garrido tem a sua
casa de campo. A’s 16 éramos outra vez hóspedes do Sr. Gerimão, com quem passamos três
dias á espera dos que se haviam de batisar e crismar: o tempo, que decorreu , passámo-lo em
amenas conversas sobre lingua, historia e geografia destas terras.
No dia 6 depois da missa e dado o adeus com os agradecimentos mais cordiais aos
nossos benfeitores de S. Felipe, partimos para Bautá, fazendo paragem em muitos pontos para
chegar a alta noite a Umiry. Como não achei casa onde dormir, estendi a minha rede ao
sereno, e ao outro dia pela manhã fizemos caminho de Yapuna-capoamo e da ilha Ituin não
sem, porém, baptizar a vários meninos trazidos de muito longe.
Seguiram depois os dias de calor equatorial: nas horas de mais soalheira de um deles
acampamos na margem do rio, e nas do outro na floresta.
Em Caranguejo, como era domingo, disse missas diante dum número discreto de
pessôas, administrando a seguir o batismo a muitas creanças e a uma india adulta.
Chegado á boca da noite a Paranary á casa do Sr. José Tavares Fiqueiredo, me aguardava uma
surpresa. Ouvi o ronco grosso de uma trompa mais o de outros instrumentos...tive dúvidas ao
principio, mas fiquei certo depois. Eu do Rio Negro e Jurupary da floresta oposta nos
dirigíamos ambos para o mesmo centro: a casa do Sr. Figueiredo! Depois de nos termos
evadido para duas malocas e em Cabary onde o tinham feito na noite anterior, chegava a
encontrá-lo ás portas de S. Gabriel com a agravante de não poder fugir-lhe, pois que a noite
não permitia continuar a viagem sem perigo de naufragar. Soube, porém, que a representação
era de pessoas de família, empregados e trabalhadores da casa, e por conseguinte feita com
toda a decência. Tive apenas tempo de cumprimentar o amo e as senhoras: estas retiraram-se
precipitadamente, fechando todas as portas e janelas. No meio duma noite escura e com as
luzes apagadas chega o Jurupary: se bem isento da pena de morte, posso confessar que não
pude ver a tão terrível trompa. Mas ouvi o som áspero e cavernoso, e descobri nas sombras
algumas pessôas que pousaram um não sei que em frente das casas: aqui dançaram um
bocado, e depois desapareceram com certeza que não estavam condenadas á morte. Meteram
outra vez dentro de casa os cestos de fruta que tinham posto lá fora, e deu-se começo á função
dando e recebendo amigavelmente vergastadas. Ato seguido formou-se a dança. Cada homem
tinha na mão direita um instrumento de música feito de bamba bastante comprido e incómodo
ao passo apoiava o braço esquerdo sobre o ombro direito do vizinho. O som de poucas notas e
a dança com uns poucos de passos para a frente e de flanco com precisão tal de não permitir
sequer um instante de descanso aos músicos e aos dançantes é uma cousa aborrecida e
enfadonha mesmo para os que assistem! Que não será para aqueles que tomam parte ativa?...
Contudo [contudo] acham tão grande satisfação, que são capazes de fazê-lo toda a noite! Não
faltaram os celebrados refrescos, que são parte não digo só integrante mas ainda necessária
em todas as festas nestes países cálidos.
Retirei-me para repousar, e, como não havia batuque, pude dormir ricamente: adverti
depois da meia noite que a dança já tinha acabado.
O dia 12 pela manhã, depois da missa, administrei alguns batismos, e pouco depois
tornava a ver os nossos queridos irmãos de S. Gabriel 477 , todos cheios de saúde, mas já
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Irmãos de S. Gabriel:
1917 – Prefeito Apostólico, Monsenhor Lourenço Giordano. Diretor, P. João Balzola (1861 – 1927).
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ansiosos da minha volta. Domingo, com acompanhamento de harmonium que por aqueles
dias tinha chegado, cantamos um Magnificat em ação de graças a Maria Auxiliadora, com
cuja proteção começara e acabara a minha primeira Missão.
Necesidade da Missão – Escolas e catecismos – Estudo de Nheengatú – É preciso um
vaporzinho
Eis, venerado e amado Padre, a narração um pouco prolixa, porém, fiel dos dois meses
que passei entre civilizados e selvagens. Por ela pode V. Rev[erên]cia. Fazer ideia da nossa
situação nesta Prefeitura Apostólica incipiente; situação boa, relativamente ao estado
sanitário, á harmonia com as autoridades e á simpatia do povo: situação difícil para conquistar
palmo a palmo o terreno, pelejando contra os males causados pela ignorância e o abandono
em que este país jazeu até ao presente: situação dificílima entre os selvagens, pela escassez de
pessoal e de meios pecuniários.
Estou mais que persuadido de que:
1. A salvação tanto dos civilizados como dos habitantes das florestas está na
juventude instruída e educada em todo género de escolas e de Catecismos
permanentes e ambulantes.
2. Para realizar esta Missão educativa havemos de conhecer e falar a Lingua
geral.
3. Por mil razões de ordem físico, espiritual, pessoal e social da Missão
necessitamos quanto antes de um vaporzinho, ao qual, por ter de levar o nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo ás aguas dos afluentes e confluentes do Rio
Negro, eu poria o nome de “Cristóvão”.
Para atender ao primeiro ponto, abrimos na medida das nossas posses um Oratório
Festivo, um pequeno externato e uma espécie de Escola Agrícola aqui em S. Gabriel, centro
da Missão.
Respeito ao segundo pensamos fazer uma pequena Gramatica Luso-Nheengatú para
nós e par os nossos alunos.
Para levar a fé aos infiéis digna, pronta e eficazmente necessitamos o que já dissemos
e esperámo-lo da generosidade dos nossos Bem-feitores.
Amado Padre ao beijar-lhe a mão permita que lhe peça uma benção especial para os
seus filhos do Rio Negro, distantes com o corpo, muito á beira porém, como o coração, e
outra de todo especial para o que se professa.
De V. Rev[erên]cia in corde Jesu Filho af[eiçoa]do e hu[mil]de
Mons. Lourenço G[iordano]

1918 – Monsenhor Lourenço Giordano, P. J. Balzola, Irmãos leigos Miguel Blanco (faleceu em Jauareté aos 15
de outubro de 1968 com 79 anos) , Raimundo Marti.
P. J. Balzola foi fundador e primeiro diretor da Missão do Rio Negro, fundador das Casas de S. Gabriel, Taracuá
e Barcelos. No ASC encontram-se 8 fascículos com várias documentações sobre o valoroso missionário.
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