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ANO II

RE-EVOCANDO
MORNESE
“Não se pode esconder uma
cidade situada sobre um monte”. (Mt 5,14)

MOTIVAÇÃO
O Re-evocando deste mês propõe o testemunho de Rosália
Pestarino. Encontrar-se com esta referência das origens
significa tocar a simplicidade do quotidiano vivido em Mornese e desejar
que, em nós, se projetem algumas centelhas, geradoras dessa mesma
vida.1

PERFIL BIOGRÁFICO
Rosália Pestarinho era sobrinha de D. Pestarino; nasceu em
Mornese, no dia 3 de setembro de 1849. Fez a profissão
religiosa no dia 12 de dezembro de 1875 e faleceu em Nizza Monferrato
em 1936.
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Cf. Erta Cigolla, Donne di Dio - Obra de consulta onde se fundamenta a presente reflexão.
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Rosália foi a primeira professora FMA a ter nomeação municipal. Fundou
várias casas, entre elas, a segunda de Cassolnovo, da qual dirá: «Abri
muitas casas, mas nenhuma me trouxe tanto sofrimento como esta».
Colaborou com Madre Emília Mosca na redação da primeira Crónica do
Instituto. Com o avançar da idade sofreu uma perda mental progressiva.

NA ESCOLA DA MADRE
Confessando-se a D. Bosco, Rosália ouve-o dizer: “faça -se
religiosa". Era um conselho difícil de seguir, pois não
tencionava entrar entre as Pias Madres - colégio onde foi educada - e as
Filhas de Maria Auxiliadora só ‘nasceriam’ anos depois.
Rosália Pestarino entrou em Mornese com grande oposição do tio e do
irmão sacerdote. Ambos tentaram dissuadi-la de tal escolha, devido ao
‘pão muito duro’ que se comia no ‘pequeno convento do Colégio’. Diziamlhe: “O Instituto das FMA não é para ti, que nasceste e cresceste com
conforto; lá, até o pão falta...”
Mas o ‘vinde e vede’ e a alegria contagiante daquelas mulheres falava mais
alto: “São tão fervorosas!” E acrescentava: “Eu sabia, e via, que no Colégio
havia grande pobreza, mas via as Irmãs sempre tão fervorosas e felizes; a
comida era pouca, mas eu estava feliz”.
Inteligente e culta, conterrânea de Madre Mazzarello que bem a conhecia,
e sob a sua orientação, Rosália começou o seu ‘combate espiritual’. Na
base segura da confiança, sem lesar a liberdade, a Madre levava-a vencerse, ao ponto de assumir como seu o confessor da comunidade: o seu tio!
Naturalmente, Rosália resiste. Madre Mazzarello mantém-se exigente e
firme. Ela sabia por onde e até onde podia subir a jovem Rosália! Dizia-lhe:
“Tu achas que podes ir adiante com essa singularidade? Sê forte, vive de
fé; pensa que no confessor está Deus e apresenta-te ao diretor, como nós.
Caso tenhas outras necessidades, então providenciaremos”. É claro que o
objetivo fundamental era ajudar a ‘alcançar vitoria sobre o próprio ego’.
Era um apelo à fé com que deve ser vivido o sacramento da Penitência,
bem patente no texto que segue, referente ao rito ortodoxo da Confissão:
«… o sacerdote deve falar assim ao penitente: Meu filho, tu confessas-te a
Deus, que está descontente por cada pecado, e eu seu servo, sou o
testemunho indigno de teu arrependimento. Não escondas nada, não te
envergonhes e não tenhas medo, pois aqui estamos apenas nós três, tu, eu
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e Deus diante do Qual tu pecaste, que conhece todos os pecados e sabe
como tu os cometeste. Deus está em toda parte; está lá onde tu disseste,
pensaste ou fizeste, algo de mal; ele estava lá presente. Agora está aqui
connosco, à espera das tuas palavras de arrependimento e de confissão.
Também tu conheces os teus pecados. Não tenhas vergonha de falar de
tudo quanto fizeste. E eu que estou aqui, sou um pecador como tu; não
tenhas vergonha de confessar as tuas faltas na minha presença» (Kallistos
Ware, Você reconhece Cristo em você? Ed Qiqajon, Bose 1994, pp 52-53).

Rosália também precisou de travar dura luta contra tendências egoístas e
repugnâncias da natureza. Revelou que ‘lutou como um leão’ para
confessar ter roubado um pão.
Aprendeu que a verdadeira mortificação é aproximar-se com ternura das
meninas rudes que lhe causavam repulsa. Renúncias que a Madre lhe
ajudou a superar, tornaram-na capaz de se expandir no dom de uma
maternidade livre e libertadora.

TRAÇOS ESPIRITUAIS
Rosália era uma Mulher de fogo; sentia a dúvida, o cansaço,
combatia tendências egoístas e tudo o que se opunha a Deus.
Mas a sua santidade era simples, sem rosto de austeridade.
Às jovens, a quem ‘não só ensinou a evitar o pecado, mas sobretudo a
serem queridas de Jesus e Maria’, ajudava a experimentar o amor de Deus
e apontava Jesus. Dizia: Ele ‘está constantemente a olhar para ti. O
exercício da Sua presença dá confiança’ e ensinava a perceber que o
importante é amar a Deus, manifestar esse amor e nunca fazer as pazes
com os defeitos. É a postura de quem ama e que não teme, nem mesmo o
Purgatório onde, diz Rosália: “Ali ama-se o Senhor e, quando amas,
também estás feliz no sofrimento”.
No fim da vida, só o amor subsiste e a Ir. Rosália podia exclamar: “Não sei
o que dizer, (na confissão); acho que a Santa Regra sempre a observei,
faltas à caridade parece-me não ter cometido; que devo então dizer?”
Simplesmente apresentares-te, pois, “Jesus chama-te a Nazaré para
viveres escondida com Ele”, dentro do mistério de um corpo que já não
responde, mas onde o coração permanece amante e orante. É o fruto de
uma vida percebida como "ser-se para o Amor- maior: Deus"!
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PARA INTERIORIZAR E REZAR
“A Irmã Rosalia mudou e dá-me consolações; que Deus a
conserve sempre assim”. (D. Costamagna In Orme di vita. Tracce di Futuro,
p.156).

Decálogo da Irmã Rosália Pestarino
1º Esconder o sofrimento e ser santamente alegre;
2º Trazer alegria ao coração dos outros;
3º Bom exemplo e boas palavras;
4º Humildade nos pensamentos e palavras;
5º (Ilegível).
6º Não fazer exceções;
7º Nada pedir e nada a recusar;
8º Perguntar-se muitas vezes: o que faria Maria SS.ma se estivesse no meu lugar;
9º Silêncio e falar baixinho;
10º Ser muito boa com... Jesus será bom comigo na hora da morte.



Depois de ler o decálogo da Ir. Rosália tento descobrir o que
estaria em 5º lugar; atualizo-o e comparo com o meu projeto
pessoal.



Penso o sacramento da Reconciliação como expressão de ‘Deusconnosco’, hoje. E interrogo-me sobre as motivações que me
levam a desejar o sacramento, bem como o(s) sacerdote(s) que
procuro para me confessar.



Olhando para a Ir. Rosália, já em idade avançada, tomo maior
consciência de que, ao despedir-me da atividade que já não
tenho, posso abrir-me àquela ‘inutilidade fecunda’, de sabor
evangélico, dom de Deus para reavivar o amor, tempo da
fidelidade perseverante.

