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PREFÁCIO

O decreto Perfectae Caritatis, que trata da
renovação da vida religiosa, ao propor os critérios
práticos para uma adequada renovação, declara que
“redunda em benefício da Igreja que os institutos
tenham índole e função próprias”. Em função disso
exorta que se interpretem e observem “o espírito e as
intenções específicas dos Fundadores, como também
as sãs tradições. Tudo isso constitui o patrimônio de
cada instituto” (PC 2).
Esta orientação estimulou a busca do espírito
dos Fundadores e das origens dos Institutos, também
na pesquisa histórica. Os institutos religiosos, sobretudo os mais antigos, intensificaram a publicação de
estudos e fontes sobre os primórdios de suas fundações, a fim de conhecer com precisão sua índole e
espiritualidade. Intensificou-se um movimento que
já tinha firmado raízes e produzido muitos frutos.
Também na Ordem camiliana a publicação
de fontes que dizem respeito ao Fundador, São Camilo de Lellis, e às origens do Instituto, é uma exigência muito sentida e um ardente anseio dos seus
membros.
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O seu historiador, Pe. Mário Vanti, tem méritos incontestáveis nesse campo. Além da publicação da biografia
do Fundador e de numerosos documentos, a sua obra principal é “Scritti di S. Camillo” (Roma, 1965), sem dúvida,
texto fundamental e insubstituível.
Anos antes, o Pe. Pedro Kraemer publicou o “Bullarium Ordinis CC. RR. Ministrantium Infirmis” (Verona
1946), inspirado em critérios jurídicos e não crítico-filológicos, com algumas lacunas.
Atendendo a um pedido do último Capítulo Geral,
em 1979, foi publicado o volume: “I primi Capitoli Generali
dell’Ordine dei Ministri dei Infermi” (Roma, 1979), para
cuja preparação dediquei vários anos.
Com o presente trabalho vem à luz a chamada “Vida
manuscrita de São Camilo”, um códice conservado no Arquivo Geral da Ordem, obra do Pe. Sanzio Cicatelli. Esta
vida foi escrita quando Camilo ainda vivia. Foi nela que Cicatelli se baseou para escrever a primeira biografia impressa
(1615), com amplos acréscimos, sobretudo na parte que se
refere aos últimos anos da vida do Santo, mas também com
muitas e significativas omissões.
Esta biografia é indispensável para conhecer a história dos primeiros anos da Ordem; tanto assim que também
é conhecida como “Antiga Crônica”. E muito conhecida e
estudada pelos historiadores da Ordem, mas ficou inédita
até hoje, salvo uma edição de 1943, sem qualquer critério
filológico, antes com a pretensão de atualizar o seu estilo,
que logo foi retirada de circulação por decisão da Consulta
Geral da Ordem.
Dada a importância e o valor excepcional para a história das origens da Ordem, o texto foi reproduzido com a
mais absoluta fidelidade.
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PREFÁCIO

Neste trabalho examinei e comparei atentamente esta
vida com as quatro edições (1616, 1620, 1624, 1627) feitas
pelo próprio Cicatelli, apontando em nota as diferenças, as
omissões e acréscimos das vidas impressas, que se tornam
sempre mais notáveis nas sucessivas edições.
Como nesta obra a narração da vida do Santo vai só
até 1609, acrescentamos em apêndice os últimos anos de sua
vida e sua morte, segundo a edição de 1624.
Agradeço a quantos me ajudaram com sua colaboração
e com seus conselhos.
Roma, 21 de abril de 1980.
Pe. Piero Sannazzaro
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O Pe. Sanzio Cicatelli nasceu em 1570, em
Nápoles. Em fevereiro de 1589 foi acolhido como
postulante em sua cidade natal por Camilo, que o
acompanhou para Roma onde, no dia 3 de março,
lhe deu o hábito e o admitiu ao noviciado.
No dia 7 de dezembro de 1591 Sanzio Cicatelli
integrava os 36 membros da comunidade de Santa
Maria Madalena, em Roma, que elegeram Camilo
como primeiro superior geral da Ordem. Figurou entre os primeiros 25 religiosos que Camilo escolheu
para emitirem a profissão solene no dia 8 de dezembro de 1591, sendo o décimo sexto na ordem de chamada para o ato.
Em 1594 estava em Nápoles e em 1595 foi ordenado sacerdote. Em 1596 participou do I Capítulo
Geral.
No II Capítulo Geral, em 1599, foi eleito definidor e, no final do Capítulo, consultor geral. Também participou, como consultor, em 1602, do III
Capítulo Geral.
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Em 1604 presidiu a fundação da casa de Viterbo, da
qual foi o primeiro superior. Logo em seguida foi nomeado
superior da casa de Gênova, onde conduziu, não sem dificuldade, as tratativas para assumir o serviço completo no
principal hospital da cidade, o Pammatone.
Em 1605, quando da divisão da Ordem em províncias, foi nomeado provincial da Província de Milão, mas
continuou residindo em Gênova até 1607, ano em que se
transferiu para Milão, sendo, além de provincial, superior da
comunidade.
Em outubro do mesmo ano participou, em Roma, da
Dieta convocada pelo Card. Protetor, Ginnasi, para solucionar
a situação de mal-estar que reinava na Ordem pelo excesso de
trabalho dos religiosos e de dívidas provocados por Camilo em
sua insaciável caridade. Camilo renunciou ao cargo de Superior
Geral e o Pe. Brás Oppertis, por indicação dos consultores e
dos provinciais, foi nomeado Vigário Geral pelo Papa.
Em 1608 participou do IV Capítulo Geral no qual o
Pe. Brás Oppertis foi eleito Superior Geral da Ordem e o
Pe. Cicatelli foi escolhido, pela segunda vez, como consultor.
Entre ele e o Pe. Oppertis reinava boa harmonia e convergência de ideias. Infelizmente, o Pe. Oppertis não se sentiu
em condições de levar a cabo o seu mandato e convocou com
um ano de antecedência, abril de 1613, o V Capítulo, sendo
eleito Superior Geral o Pe. Francisco Antônio Nigli.
Cicatelli passou a integrar a comunidade de Viterbo,
mas, em 1614, foi nomeado Provincial da Província Romana, sem contudo mudar de residência.
Participou, em 1619, do V Capítulo Geral, como delegado da Província Romana e foi eleito IV Superior Geral.
Terminado o seu mandato, retirou-se para a comunidade de
Nápoles, onde morreu no dia 29 de junho de 1627, com 57
anos de idade. O Pe. Sanzio Cicatelli tornou-se conhecidís-
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simo em toda a Ordem como primeiro e principal biógrafo
de Camilo de Lellis.
Bom escritor, dotado de curiosidade e espírito de
observação, admirava Camilo e amava apaixonadamente a
Ordem. Desde seus primeiros anos de religioso, firmou o
propósito de anotar, para seu proveito espiritual e exemplo
de vida, tudo quanto observava de interessante em Camilo
e na caminhada da Ordem, informando-se, também, com o
próprio Camilo e seus companheiros mais antigos, sobre a
vida pregressa do Fundador e dos primeiros tempos da fundação, mas sem qualquer intenção, pelo menos num primeiro tempo, de escrever uma biografia do santo. No entanto,
depois que Camilo renunciou ao cargo de Superior Geral,
em 1607, e Cicatelli desempenhou, entre 1608 e 1613, a
função de consultor, mudou de ideia, achando que não era
justo guardar só para si o que poderia ser útil para muitos.
Passou, então, a dar forma de biografia às suas anotações,
deixando-a quase pronta por volta de 1610. Certamente
pretendia completá-la, narrando os últimos anos de vida de
Camilo, mas isso não aconteceu.
Esse trabalho, que ficou inédito até 1980, tornou-se
conhecido na Ordem como “Vida Manuscrita de São Camilo”. Sua importância é imprescindível para conhecer a vida
de Camilo e a história da Ordem dos Ministros dos Enfermos no seu início.
O próprio autor nos diz, no preâmbulo (Aos padres e
aos irmãos da ordem dos clérigos regulares ministros dos enfermos, o que quis transmitir, porque e como quis transmitir,
e a quem e para quê quis transmitir.
Seu estilo é simples e transparente. Sua narrativa, agradável. Não se perde em detalhes nem se detém em considerações alheias ao objetivo.
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Admira o protagonista, aplaude sua generosidade e
exalta sua caridade, mas não lhe poupa reparos, nem lhe encobre defeitos. Reconhece-o como santo, mas um santo em
carne e osso, sujeito, como todos os mortais, a mil e uma
limitações. Apenas seu desejo de proceder corretamente e sua
caridade para com os pobres e doentes não vacilam nunca.
Entrevê, com fé ingênua, a ação direta de Deus, dos
anjos e dos demônios em quase todos os acontecimentos.
Neste ponto, hoje, tem-se outros critérios de leitura.
Pe. Júlio Munaro
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AOS PADRES E AOS IRMÃOS DA ORDEM DOS
CLÉRIGOS REGULARES MINISTROS DOS ENFERMOS

E

Enquanto o nosso bom e santo Pai Camilo,
que nos gerou todos no Senhor, estava vivo, desde os primeiros anos de minha entrada na Ordem,
procurei observar algumas coisas de sua vida. Fazia-o
mais para exemplo e estímulo de minha alma do que
imaginando que viveria mais do que ele e acabaria
escrevendo esta biografia. Mas agora que Deus o chamou a si e o levou a concluir com êxito a sua missão e
terminar a sua carreira, pareceu-me ingratidão, antes,
grande injustiça à sua bondade, se não transmitisse à
Ordem o que observei de sua vida para incentivo de
todos os nossos.
Mais de uma vez, por reverência a tão grande
homem e por me sentir quase incapaz de descrever
com minha rude pena as suas grandes virtudes, estive a ponto de desistir e deixar a outro esta tarefa.
Dando-me conta, porém, que isto indicaria mais pequenez de alma do que reverência, criei coragem pelo
mérito da causa e continuei escrevendo, impelido por
quatro razões.
Primeira, para prestar honra e glória a Deus que
se dignou dar ao mundo esta humilde Ordem por
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meio de um homem simples e sem estudos, como fez na fundação da sua Igreja, escolhendo homens pescadores e simples.
Segunda, para perpetuar no mundo a memória da
extraordinária bondade de nosso Pai. E certo que entre as
recompensas que Deus, Nosso Senhor, quer dar aos justos,
uma delas é que, após a sua morte, perdure para sempre na
terra a sua memória. O próprio Cristo disse da Madalena,
quando o ungiu com unguento: “O que ela fez, será contado
em sua memória”.
Terceira, para deixar eternamente à Ordem um espelho vivo e um exemplo de caridade em que se espelhar e
imitar em todas as suas atividades, a fim de que possa bater as
mesmas pegadas e seguir o mesmo caminho que seu primeiro Pai e Fundador seguiu e apontou. Bem poderia ele repetir
a todos os seus filhos as palavras de Cristo Jesus: “Dei-vos o
exemplo para que, como eu fiz, também vós façais”.
E, enfim, para infundir coragem a pecadores, soldados,
jogadores e a todo tipo de homens sem esperança para que jamais percam a confiança na divina providência, vendo, nesta
narração, como um homem, Camilo, sem letras, soldado e
jogador tão inveterado que chegou a apostar a própria camisa e, depois, por graça de Deus, mudou tão profundamente
de vida que fundou uma Ordem religiosa na santa Igreja.
Levado por estas razões, não desisti da iniciativa e criei
coragem para levar a termo o presente trabalho, do qual,
mesmo que não se tire outro proveito, espero que, pelo menos, se tenha uma rápida visão da origem e da fundação da
Ordem, pois, mesmo que o seu fundador não tenha tido a
grande bondade que teve, mereceria um tratado especial para
que não fique no esquecimento tão extraordinário modo de
fundação. Quem tiver um mínimo de compreensão, verá que
os homens não tiveram parte nisso, mas que tudo aconteceu
graças à divina providência.
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Aos padres e aos irmãos da ordem dos clérigos regulares ministros dos enfermos

Ao narrar os acontecimentos desta biografia, ative-me,
especialmente, a três ideias, isto é, à verdade, à simplicidade
e à brevidade.
A verdade, escrevendo somente a realidade e objetividade dos fatos, exatamente como aconteceram, como foram feitos e realizados, sem nada acrescentar de meu, pois
sei quanto desagrada a Deus que se façam acréscimos ou se
contem mentiras em assuntos como este. Por isso, narrei as
coisas como as vi, as tratei, as ouvi, ou me foram ditas e contadas pelo próprio Camilo ou Cúrcio, ou pelo Pe. Francisco
Profeta ou pelo Pe. Brás ou por outros religiosos antigos da
Ordem, dignos de fé.
Minha maior dificuldade sempre foi de arrancar da
boca de Camilo qualquer informação, pois, embora me contasse de boa vontade tudo aquilo que redundava em seu desabono e humilhação, encontrei dificuldade para conseguir
dele informações que, de alguma forma, poderiam reverter
em seu prestígio. Falo do que aconteceu antes de meu ingresso na Ordem, pois, a partir de então, quase tudo o que narro
faço-o como testemunha viva.
À simplicidade, escrevendo em linguagem popular e
familiar para facilitar a compreensão dos irmãos, com palavras simples, não rebuscadas, sem citar frases da Bíblia ou
ditos de homens sábios ou recorrer a tiradas ou a enfeites
retóricos.
À brevidade, evitando, na medida de meu alcance,
toda redundância ou coisa supérflua, fugindo especialmente
às muitas e longas paráfrases de praxe, que, a meu ver, mais
obscurecem do que embelezam o que se narra. Geralmente
desagrada às boas inteligências, que desejam conhecer apenas a verdade dos fatos, vê-los encobertos com tantas flores
e confirmados por tantas autoridades que, ao lê-los, mais se
enfadam do que tiram proveito.
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Também, é verdade, como li em vários autores, que, ao
escrever a biografia de santos ou de outros homens ilustres
por bondade, sempre foram consideradas mais fiéis as que
são mais sucintas e breves.
Sobre os que ainda vivem na Ordem omiti muitas
coisas, embora merecessem ser lembradas, dado que a sua
humildade e modéstia não permitiram que me alongasse.
Apenas mencionei alguns fatos dos padres e irmãos que, nas
epidemias ou noutras atividades de relevo, deram a vida pela
salvação do próximo, a fim de que os nossos que vierem depois deles possam tirar exemplos de virtude para não poupar
a carne nem o sangue quando se encontrarem em situações
semelhantes, vendo que os nossos antepassados não se contentaram com belas palavras, nem, como diz o apóstolo, em
ferir o ar, mas renunciaram a si mesmos a ponto de dar a
vida pela salvação das almas. Tendo perdido nas epidemias
a vida terrena e transitória, quem duvida que não tenham
alcançado a eterna e celeste e sejam dignos de estar inscritos
no livro da vida, não simplesmente mencionados nesta minha narrativa? Sua morte foi quase um martírio, pois se lê no
martirológio, como também escreve Eusébio, que, noutros
tempos, em Alexandria, se honrava a memória de muitos
santos sacerdotes e diáconos que, junto com grande número
de cristãos, no tempo do Imperador Valeriano, durante uma
grande epidemia, assistindo e servindo generosamente aos
doentes, morreram exultantes na epidemia, e a sua caridade
foi venerada pela piedade dos cristãos à semelhança daquela
dos santos mártires.
Também mencionei as pessoas que contribuíram com a
Ordem, sobretudo na fundação das casas, para que se perpetue no mundo a lembrança da sua generosidade cristã e para
que aqueles que escreverem depois de mim façam o mesmo,
tornando-se, desta forma, gratos aos seus benfeitores.
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E, como convém que o bom marinheiro conheça todos os escolhos e lugares perigosos do mar, a fim de evitar
o naufrágio, também quis contar, detalhadamente, todas
divergências que aconteceram na Ordem para que, através
delas, como em bom mapa de navegação, os nossos possam
compreender o que devem evitar e o que devem preservar,
sobretudo a santa paz e união. Esta deverá ser para a nossa
Ordem como que a estrela vespertina, sem cuja luz e guia,
tenham os nossos certeza absoluta, logo se desagregarão ou
haverão de encalhar, tornando-se motivo de gozação para o
mundo. Se, porém, caminharem unidos e não se desviarem
em nada de sua finalidade principal, constatarão, apesar de
todo o inferno, as grandes maravilhas que Deus realizará por
meio desta planta, embora aos olhos do mundo pareça, nestes primeiros tempos, estar afundada e coberta de lama.
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No capítulo X do seu Evangelho, S. Lucas narra o misericordioso e insigne exemplo de caridade do
samaritano, que Nosso Senhor Jesus Cristo propôs ao
doutor da lei. Numa viagem, encontrou no caminho
um pobre homem despojado pelos assaltantes e tão
maltratado por eles que o deixaram semimorto. Passaram pelo mesmo caminho, antes, um sacerdote e,
depois, um levita, mas nenhum deles o socorreu; por
fim passou o samaritano e, movido de compaixão,
aproximou-se dele, cuidou de suas feridas e, montando-o no seu jumento, o levou até uma hospedaria.
Lá, cuidou dele com suas próprias mãos e, ao partir,
deixou duas moedas ao hospedeiro para que tomasse
conta dele até a sua volta.
Este notável e maravilhoso exemplo de caridade, se me é lícito valer-me de tal comparação, sem
qualquer desmerecimento para outros santos, parece
que pode ser aplicado ao nosso Pe. Camilo. Pois o
homem que caiu nas mãos dos assaltantes e foi deixado meio morto à margem do caminho, quem poderia representar melhor senão os doentes, abandonados tanto nos hospitais quanto nas suas residências?
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 esde o início da Igreja, passaram pelo caminho desta vida
D
não um, mas muitos sacerdotes e levitas, isto é, muitos santos
e grandes servos de Deus, fundadores de outras congregações.
Todos orientaram suas regras e institutos para obras santas,
mas nenhum assumiu para si, como finalidade principal e
por voto, prestar assistência aos pobres doentes, agonizantes
e acometidos de peste. Finalmente, por misericórdia de Deus,
passando por aqui o bondoso samaritano que, sem dúvida,
podemos dizer que foi Camilo, antes homem de mundo,
depois convertido a Deus, e vendo os pobres abandonados,
movido de compaixão, aproximou-se e os tratou, assumindo
para si a missão de ajudá-los e servi-los. Parece que não foi
sem intervenção do Espírito Santo que, no batismo, lhe deram o nome de Camilo, isto é, Camelo, para que carregasse o
peso dos pobres em seus ombros. E tendo-os servido durante
muito tempo com suas próprias forças, ao partir para o céu,
quis deixar neste mundo duas moedas para o seu serviço, isto
é, a sua humilde congregação, fundada sobre os dois mandamentos do amor a Deus e ao próximo. Os seus religiosos, à
semelhança de duas moedas de ouro de caridade, marcadas
com o sinal da cruz, deveriam ser gastos e aplicados a serviço
dos pobres até a sua volta que, sem dúvida, acontecerá no dia
do juízo. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo vier julgar o
mundo, retribuirá por inteiro, isto é, dará o merecido prêmio
a quantos tiverem sido misericordiosos. Dirá: “Estive enfermo e me visitastes, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse
do reino que vos foi preparado desde a criação do mundo”.
Se Deus me ajudar, pretendo escrever, nesta narração,
com a devida brevidade e clareza, quando Camilo se converteu a Deus, como se dedicou ao serviço dos doentes e como
fundou a Ordem, com tudo quanto se refere à sua vida e
também à sua morte.
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Capítulo 1

C

NASCIMENTO, TERRA E
PARENTES DE CAMILO

Camilo de Lellis, Pai e Fundador da Ordem
dos Clérigos Regulares Ministros dos Enfermos, nasceu na Itália, em Buquiânico, lugarejo da Província
do Abruzzo, no Reino de Nápoles, diocese de Quieti,
cujos povos guerreiros antigamente levavam o nome
de sanitas.
Nasceu no dia 25 de maio de 1550, ano santo
e primeiro do pontificado de Júlio III, quando era
soberano das duas Sicílias o Imperador Carlos V.
Seu pai, também de Buquiânico, chamava-se
João de Léllis. Sua mãe, Camila de Compellis, nasceu
em Loreto, também no Abruzzo. Ambos, embora de
posses modestas, figuravam entre as principais famílias de suas terras.
João, bom soldado e capitão de infantaria,
sempre combateu sob a bandeira de Carlos V. Participou de todas as guerras que ele ou seus capitães
conduziram na Itália.
Legitimamente casados, (o casamento foi acertado em Milão entre João e o irmão de Camila, que
também se chamava Camilo, mordomo do Marquês
de Vasto), tiveram dois filhos. O primeiro, de nome
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José, morreu criança; o segundo, foi Camilo, sobre quem
estamos escrevendo, que nasceu pelo menos trinta anos após
o primeiro, quando sua mãe já era velha, considerada estéril
e incapaz de ter filhos, pois estava com mais de cinquenta
anos. O fato encheu de admiração e espanto todas as pessoas
de sua terra, que, vendo uma mulher tão velha – já andava
encurvada pela idade – dar à luz um filho, a apelidaram de
Santa Isabel.
Camilo nasceu no dia de S. Urbano, dia em que, em
Buquiânico, se celebra soleníssima festa em honra do dito
papa e mártir. Fazem isto porque conservam relíquias do
santo e, também, por ser o padroeiro de sua igreja. No dia
em que Camilo nasceu, sua mãe estava na igreja participando da missa e enquanto, ajoelhada, fazia suas orações, sentiu
as dores do parto e, voltando para casa, deu à luz. Pouco
faltou, portanto, que Camilo nascesse na igreja.
Tendo nascido em dia tão solene, parecia que Deus
quisesse mostrar ao mundo a alegria que aquela criança trazia consigo e que acabaria sendo de muita glória para a sua
terra e de grande utilidade para todo o cristianismo. Apesar
de ter nascido em dia tão festivo, quando parecia que desde
o ventre materno tinha escolhido o seu nome, mesmo assim,
– não sem razão do Espírito Santo, como acima dissemos, –
deram-lhe o nome de Camilo. Fizeram isto em honra de sua
mãe, que o tinha gerado na velhice, e também de seu tio,
pessoa muito importante na corte do Marquês de Vasto, governador de Milão.
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P

BREVES NOTÍCIAS DE
JOÃO, PAI DE CAMILO

Para não omitir nada de quanto possa esclarecer a linhagem de Camilo, achei por bem, no início desta história, contar algumas coisas de João, seu
pai. Isto servirá para compreender melhor o infinito
poder de Deus, que das pedras sabe tirar filhos de
Abraão, pois fez que de um soldado, João, que mais
de uma vez lutou contra os papas de Roma e que
participou do saque da santa cidade de Roma, nascesse um filho tão do agrado de Deus, que mereceu
fundar uma congregação na própria cidade de Roma,
saqueada por seu pai.
Li, num antigo memorial de João, escrito de
seu próprio punho, que ele sempre se dedicou às armas. Justamente em seu primeiro ano de armas, –
isto é, em 1527, durante o pontificado de Clemente
VII –, participou, com o exército do Duque de Bourbon, da tomada e saque de Roma, como soldado do
regimento de Fabrício Marmaldo.
No ano seguinte participou, sob o comando
de Carlos Scorpione, da defesa de Nápoles contra as
tropas francesas, comandadas por Mons. de Lautrech.
Dois anos depois, aproximadamente, atuou, ainda sob
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as ordens de Fabrício Marmaldo, no assédio e tomada de Florença. A seguir, João e outros três companheiros assumiram,
durante dez anos, as propriedades da senhora Constança de
Avalos, em Pescara, com a finalidade de povoar aquelas terras,
como de fato aconteceu, pois não havia nelas mais do que três
habitações.1
Consta que, em seguida, passou às dependências do sr.
Pedro d’Herbe, lutando no assédio de Chieri, que foi batida
e tomada de assalto, depois no de Cirasco, Alba e Pinnarolo,
onde participou de tudo, juntamente com os demais regimentos daquela guerra.
Esteve em Nice, com as tropas imperiais, quando o
Papa Paulo III foi tratar da paz entre o Imperador e Francisco 1, rei da França. Após a trégua, regressou para a Itália,
da qual estava ausente havia três anos, e obteve um lugar de
armas na campanha de D. Ferrante d’Arcone.
Em seguida foi para Milão a fim de se encontrar com o
Marquês de Vasto. Com o rompimento da trégua e a tomada
de Crescentino, ocasião em que foi assassinado o Conde Hércules Martinengo, o Marquês enviou o capitão João Batista
Galizano e João, que se juntou a ele em Verrua, com trezentos
homens, para atacar Crescentino. A cidade toda, porém, se
uniu contra eles, juntamente com sete colunas de guascões e
outros regimentos italianos do sr. Ludovico de Abriago. Desta
vez, por falta de outros alimentos, tiveram que comer carne de
cavalo e ervas cozidas.
O Marquês, dado que não tinha como enviar-lhes reforços, aconselhou-os a se renderem, nas melhores condições
possíveis; de fato, conseguiram salvar os homens e as armas e
se retiraram honradamente para Trino.

1
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Aconteceu, então, a jornada de Ceresole, seguindo a
rota de Strazzo em Serravaile, e participou de tudo. Retirou-se,
então, com o Conde Popoli, para Casal de Monferrato.
Pouco depois foi-lhe confiado,junto com o sr. João
Colonna, um regimento de 300 homens, e foram defender
Valenza até o fim daquela guerra. Com o novo armistício,
foram licenciados.
João ficou com o Conde de Popoli, que recebeu ordens
de reconquistar Monferrato e outras terras ocupadas desde a
trégua de Nice. Também desta vez, João participou de tudo.
Morto o Marquês de Vasto, voltou para o Abruzzo. Lá,
Domício Caracciolo, governador e capitão de guerra, mandou chamá-lo e lhe apresentou uma ordem de D. Pedro de
Toledo para que João, imediatamente e com a maior rapidez
possível, fosse cuidar da fortificação e da proteção da cidade
de Quieti, pois D. Pedro suspeitava de possíveis ataques, motivo pelo qual lhe confiou esta missão.
Em seguida, chegaram Camilo Colonna e o Conde
de Sarno, com 4.000 homens, destinados às fronteiras do
Reino. João teve o encargo de dividir os soldados, taxar os
víveres e estabelecer normas disciplinares para os soldados.
Cessada a suspeita, todos voltaram para suas casas.
Poucos dias depois, foi chamado com insistência por
Vicente de Cápua, Duque de Térmoli, para que vigiasse as
costas marítimas. Foi e ficou a seu serviço durante cerca de
três anos. Nesse tempo aconteceu o desastre e a ruína da
frota turca, em Vesti.
Passou, então, a governador e capitão de guerra na cidade de Térmoli, com 500 homens sob seu comando. Na
guerra entre Paulo IV e Felipe II, rei da Espanha, participou
da tomada de Hóstia.
Ao voltar para o Abruzzo, Ferrante de Loffredo, Marquês de Trevico, confiou-lhe um regimento na fronteira de
Capítulo 2
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Tronto e declararam guerra às terras da Marca. Retiraram-se,
em seguida, para Civitella de Tronto e o Marquês decidiu
que ficasse com ele para fortificar aquela região.
Na primavera seguinte, o Marquês de Buquiânico o
contratou para ajudá-lo a proteger e fortificar Adri. Com a
chegada do Duque de Alva, partiram para a luta e ficou com
ele até o fim da guerra. Como João estava lá, deu-lhe ordem
de partir imediatamente de Buquiânico, com uma centena de
homens, para Vasto, pois receava um ataque da armada turca.
Até aqui o memorial escrito, que termina da seguinte
forma: “Eu, João, servi como soldado desde 1527 até agora,
sempre fidelissimamente, e em muitas outras atividades, que
não escrevo, pois não lembro. Disto podem dar fé os ministros de sua Majestade Cesárea e do Rei Nosso Senhor, além
de outros príncipes e senhores ilustríssimos. Assim espero
continuar até o fim de minha vida, sempre fidelíssimo ao
serviço do rei.”
Consegui cópia desse memorial, em Buquiânico, das
mãos de Onofre de Léllis, primo irmão de Camilo, que era o
homem de maior destaque do lugar.
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PRIMEIROS ANOS DE CAMILO E
MORTE DE SEU PAI

Na sua infância, Camilo frequentou a escola
por algum tempo, mas mal aprendeu a ler e a escrever. O resto de seus primeiros anos dedicou-os ao baralho, aos dados e a outros divertimentos próprios
de jovens de mundo. Divertia-se, também, em rolar
peças de queijo, como é costume no Abruzzo.
Desde então, como ele próprio disse, sentia
certa inclinação para as obras de caridade, não com
os doentes, mas no acolhimento de pobres forasteiros
e viandantes.
Ao completar 18 anos, no segundo ano do
pontificado de Pio V, juntamente com dois primos,
decidiu acompanhar seu pai, dedicando-se à vida militar, como haviam feito todos os de sua família no
passado.
Deus, porém, quis que, tomando o caminho
de Ancona, onde pretendiam embarcar e colocar-se
a serviço dos venezianos contra os turcos, ao chegar
àquela cidade, Camilo e seu pai adoecessem gravemente. Por isso, – ou porque seu pai não quisesse participar da guerra sem um cargo específico,
pois sempre fora capitão – decidiram voltar para
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o Abruzzo. Na viagem, ao chegar ao Castelo de S. Lupídio, perto da Santa Casa de Loreto, a doença de seu pai
se agravou e em poucos dias morreu na casa de um seu
amigo, também capitão. Seu corpo foi enterrado na igreja
dos franciscanos.
Camilo ficou muito triste com esta morte, pois, agora,
estava órfão de pai e também de mãe, morta pelo menos seis
anos antes.
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A

APARECE UMA CHAGA NA
PERNA DE CAMILO

Além da tristeza pela morte do pai, Camilo
estava mal de saúde por causa de uma febre que o
molestava. Nesse tempo, apareceu-lhe também uma
pequena ferida na perna direita, sobre o peito do pé.
Tudo começou com uma ninharia. Apareceu-lhe,
antes, uma pequena bolha naquela parte da perna e
pelo prurido que provocava, começou a coçar e mexer, e tanto coçou e mexeu que a rompeu. Dela saiu
uma gota de líquido, parecida com uma gota de água.
A partir de então foi tomando proporções cada vez
maiores até que lhe circundou e “carcomeu” toda a
perna. No nosso tempo, secretava uma libra de líquido, pesando, claro, também as gazes.
Quis mencionar, de maneira especial, esta
chaga, pois Deus, Nosso Senhor, se serviu dela para
levá-lo ao hospital e foi lá que começou a nossa Ordem.
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CAMILO FAZ VOTO DE
SE TORNAR FRANCISCANO

Embora estivesse mal de saúde, Camilo, como
disse, após ter chorado a morte do pai e feitas as exéquias, continuou viagem rumo ao Abruzzo. Passando por Fermo, enquanto descansava um pouco, por
vontade de Deus viu passar dois frades franciscanos,
que andavam pela cidade muito recolhidos e devotos.
Ao vê-los, ficou tão bem impressionado que sentiu
arrependimento de sua vida desregrada e, por graça
de Deus, prometeu mudá-la para melhor. Sentiu-se
tão motivado por este desejo que, na hora, fez voto
de se tornar religioso daquela ordem.
Com esta intenção seguiu para Aquila, para
o convento de S. Bernardino, onde, na época, era
guardião um seu tio, primo irmão de seu pai, chamado Frei Paulo de Loreto, homem famoso tanto
por sua bondade de vida, quanto por seu saber. Já
tinha sido comissário de toda a sua ordem na Espanha. Camilo manifestou-lhe o desejo de ser religioso e, também, contou-lhe que tinha feito voto.
Seu tio, porém, não quis aceitá-lo, em parte porque
o viu muito mal de saúde, e em parte, porque lhe
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pareceu que não se tratava de inspiração de Deus, mas de
situação angustiante.
E Camilo esqueceu a promessa.
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CAMILO VAI A ROMA E TRABALHA
NO HOSPITAL S. TIAGO

Ficou algum tempo em Áquila. Depois decidiu
ir para Roma, a fim de cuidar de sua saúde e da chaga, e também para visitar a Cidade Santa.
Lá, depois de algumas semanas, sarou completamente da febre. Querendo, porém, curar-se de vez
também da chaga, cujo tratamento parecia demorado, e querendo ser tratado por bons médicos, pois
não lhe parecia conveniente que um soldado andasse
com a perna enfaixada, internou-se no Hospital S.
Tiago dos Incuráveis.
Lá, depois de passar alguns meses com grande
melhora de sua chaga, foi demitido pelo mordomo
do hospital, Ângelo Napolitano. Isto aconteceu porque Camilo era de cabeça terrível e vivia brigando
ora com um, ora com outro funcionário do hospital
e, também, por estar tão viciado no jogo do baralho
que, muitas vezes, deixava o trabalho com os doentes
e ia jogar com os barqueiros de Ripetta, às margens
do Tibre. Advertido repetidas vezes pelo mordomo
do hospital, mas sem que se corrigisse, por fim, foi
demitido do hospital porque acharam um baralho
debaixo do seu travesseiro.

43

Capítulo 7

J

CAMILO ENFRENTA MUITOS
PERIGOS COMO SOLDADO

Já fora do hospital, embora não completamente curado da chaga, que não parecia coisa séria, Camilo, levado por sua natural inclinação pelas armas,
em 1569, alistou-se no exército, em Roma, onde
ainda eram contratados soldados para ajudar Veneza contra os turcos. Esteve em vários lugares daquela
sereníssima república, parte nas fortalezas de terra,
em Zara e Corfu, parte nas frotas marítimas, enfrentando muitos perigos. Esteve, sobretudo, na segunda
frota cristã da Liga, da qual era comandante geral D.
João da Áustria que, no ano anterior, havia conseguido famosa vitória. Certamente também Camilo
teria participado daquela batalha, se não tivesse ficado na fortaleza de terra, em Corfu, por estar grave
e mortalmente doente. Estava certo que iria morrer,
mas garante que, tão logo se confessou e comungou,
recuperou a saúde, por graça de Deus. Considerou
isto um milagre, pois lhe parecia humanamente impossível escapar.
Em Zara enfrentou outro perigo de morte por
causa do jogo, quando desafiou a duelo outro cabeça
louca como ele, um tal de Evangelista, de Rocca di
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Papa. E certamente teria morrido, se não interviesse o sargento mor, por eles escolhido como juiz do duelo. Este,
quando os dois já estavam no lugar marcado para o duelo
e prontos para manejar as armas, para não perder dois bons
e valorosos soldados, ameaçou-os com pena de morte, caso
não desistissem.
Noutra ocasião, estando nas galés de Nápoles, nas bocas de Capri, lugar muito perigoso, foram acometidos por
tão violenta e espantosa tempestade de mar que o mastro da
galé em que estava se partiu e quase afundou. Mas damos
por descontado que Deus o protegia de tantos perigos por
tê-lo já destinado a grandes coisas para a sua glória e para a
salvação das almas.
Continuou nesse tipo de vida até 1574, quando, em
Nápoles, se alistavam soldados para a defesa de Tunis. Alistou-se, então, no regimento de um tal de Fábio, sobretudo
por haver no regimento excelentes jogadores que, ele, tanto
em terra, quanto em mar, sempre procurava. Seguiu com a
armada para Tunis, mas retornou a Palermo sem fazer qualquer coisa importante. Lá, depois de alguns dias, souberam
que tanto Goleta, quanto Tunis tinham sido tomadas pelos
turcos.
Por fim, ao voltar de Palermo para Nápoles, enfrentaram, durante três dias e três noites, gravíssimo perigo. Todos
se davam por mortos e elevavam fortíssimos brados ao céu.
Camilo, pensando em si, elevou os olhos para o céu e fez
novamente voto de se tornar franciscano, caso escapasse daquele perigo. Isto aconteceu no dia 28 de outubro de 1574,
festa dos gloriosos apóstolos Simão e Judas.
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Capítulo 8

L

CAMILO PERDE TUDO NO
JOGO E PEDE ESMOLA

Livres do perigo, por graça de Deus, as galés
chegaram a Nápoles quase desfeitas pelo mar. Dissolvidos os regimentos, Camilo sentiu-se livre da guerra,
embora em más condições de saúde e pior ainda de
dinheiro, pois, em Palermo, tinha perdido tudo no
jogo. Nesta cidade, por vontade de Deus, teve um
mês de azar no jogo. Estava tão viciado no jogo que,
em certa ocasião, em Nápoles, chegou a apostar a
própria camisa e teve de tirá-la do corpo lá mesmo.
Isto aconteceu na Estrada de S. Bartolomeu, perto da
Praça do Castelo Novo.
Nesta lamentável situação, quase desesperado,
decidiu correr mundo em busca de aventuras.
Em companhia de outro soldado, Tibério de
Sena, seguiram para as Pulhas, rumo a Manfredônia.
Aqui, Camilo, com extrema vergonha, viu-se obrigado, por necessidade, a pedir esmola, com o chapéu na
mão, como costumavam fazer os soldados que voltavam da guerra. Isto aconteceu no dia 30 de novembro de 1574, na entrada da igreja principal da cidade,
festa do apóstolo S. André.
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Mas enquanto estava lá, indeciso se pedir esmola numa
roda de senhores que conversavam, passou um bom velho,
chamado Antônio de Nicastro, procurador dos padres capuchinhos da cidade. Ele, vendo um jovem tão bem disposto
como Camilo pedindo esmola, talvez para tirá-lo daquela
situação, perguntou-lhe se queria trabalhar e lhe ofereceu
emprego num convento de capuchinhos, que estava construindo. A resposta de Camilo foi que não podia decidir sem
antes consultar seu companheiro, que não estava por perto
no momento, a quem devia obrigações, pois, este havia vendido sua própria capa para pagar as despesas de viagem de
ambos. O bom velho Antônio disse-lhe, então, que falasse
com ele e depois lhe desse resposta em sua casa, que indicou,
pois não ficava longe da igreja.
Camilo falou com seu colega, que não aceitou a oferta,
dizendo que não se sentia disposto a carregar material nem a
fazer outro trabalho. E, sem dar satisfação ao velho, naquele
mesmo dia, partiram de Manfredônia para Barleta.
Quando estava saindo de Manfredônia, Camilo lembrou sua promessa de ser religioso de S. Francisco, parou por
alguns momentos e pensou dentro de si: “Será que Deus não
me está dando esta oportunidade da construção dos capuchinhos para o meu bem e para levar-me a cumprir o voto?”
Contudo, por fidelidade ao companheiro, seguiu viagem.
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Capítulo 9

N

CAMILO TRABALHA NUMA CONSTRUÇÃO
DE CAPUCHINHOS

Naquele dia andaram doze milhas e quando, a
certa altura do caminho, encontraram alguns cavaleiros do lugar, perguntaram-lhes se haveria previsão de
alistamento em Barleta, mas eles responderam que
não. Camilo ficou muito preocupado e, como que
atraído por força divina, decidiu voltar para Manfredônia e trabalhar na construção. Falou com o companheiro e como ele não quis acompanhá-lo, Camilo
desligou-se dele.
Na manhã seguinte, bem cedo, depois de andar
toda a noite, estava em Manfredônia. Lá, procurou o
velho e este o levou à construção dos capuchinhos,
lugar de sua salvação. Apresentou-o ao guardião, Frei
Francisco de Módica, que o acolheu atenciosamente. Para contratá-lo, demitiu, na sua presença, outro
operário, que não gostava muito de trabalhar. Encarregou Camilo de transportar água, pedras e cal para
a construção, com dois jumentinhos. Assim, Deus o
levou, qual filho pródigo caído na miséria, a cuidar
de animais, atraindo-o desta forma para o seu verdadeiro conhecimento.
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Neste novo tipo de vida, tão diferente de quantos pudesse imaginar, sentiu forte repulsa, pois não conseguia se
adaptar nem acostumar ao trabalho, parecendo-lhe que os
dias não acabavam nunca. Sentia dentro de si um martírio
insuportável pelo cansaço e teve vontade de matar os dois jumentinhos e largar tudo. Isso aconteceu no dia de Santa Luzia, quando pensava que folgaria um pouco, pois achava que
era dia santo. De manhã cedinho, porém, o chamaram para
o trabalho. Ficou tão nervoso que por pouco não se mordia
as mãos de raiva. Pediu a conta e não queria mais ficar. Os
Padres, porém, para evitar que seguisse por maus caminhos,
conseguiram, com boas palavras, mas não sem dificuldade,
que ficasse. Nesse tempo pagavam-lhe, como salário, um
escudo e meio ao mês.
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Capítulo 10

C

CAMILO SE CONVERTE
A DEUS

Camilo continuou naquele tipo de vida durante algum tempo, mas tão desligado de Deus que
não se lembrava da promessa feita, nem de qualquer
outro bom propósito. Estava tão longe de tais pensamentos que, estando quase sem roupa e passando muito frio no inverno, os padres, compadecidos,
quiseram dar-lhe um pouco do pano marrom que
costumam vestir, mas ele não quis aceitá-lo com
medo que, aos poucos, quisessem levá-lo a ser frade.
Por fim o aceitou, quase a contragosto e forçado pelo
frio. Sua intenção era de ficar com os frades até o fim
do inverno para ganhar alguns trocados e, depois,
voltar ao seu passado, isto é, ao jogo e às armas, caso
fosse possível.
O desígnio de Deus, porém, era muito diferente do seu, pois ainda não tinha terminado o inverno
quando o atingiu, truncando todos os seus planos.
Feriu-o com um golpe tão profundo que nunca mais
o esqueceu e guardou para sempre suas marcas no
coração.
Terminada a construção, o guardião começou
a dar-lhe outros serviços, mandando-o, sobretudo, a
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levar encomendas de um convento para outro, com os dois
jumentinhos. Quando, finalmente, chegou o tempo em que
Deus queria chamá-lo ao seu verdadeiro conhecimento e, depois, realizar coisas maravilhosas por seu intermédio, aconteceu que foi mandado ao convento de S. João, um lugarejo
distante doze milhas de Manfredônia, para levar uma carga
de encomendas para trocá-las com vinho. Cumprida a sua
missão, devia voltar na manhã seguinte.
À tarde, enquanto ultimava os preparativos para a viagem, o guardião do convento, de nome Ângelo – que, de fato,
foi um bom anjo para ele –, chamou-o sob um carramanchão
de videiras e, como pelo modo de se comportar parecia-lhe
um jovem de mundo, fez-lhe uma breve reflexão espiritual,
dando-lhe, sobretudo, alguns conselhos contra certas tentações. Um deles foi que, se lhe viesse alguma má tentação,
cuspisse imediatamente na cara do demônio, sem lhe dar
qualquer atenção, conselho que seguiu por toda a vida.
Acabada a conversa, Camilo respondeu-lhe apenas
isto: “Padre, peça a Deus que me ilumine sobre o que devo
fazer para o seu serviço e para a salvação da minha alma”.
Deitou com este pensamento e, na manhã seguinte, após
participar da missa – e, talvez, receber a vela benta, pois era
o dia da Purificação de Nossa Senhora –, despediu-se e partiu para Manfredônia. Pelo caminho, montado no jumentinho, entre os dois odres de vinho, que estavam num par
de bruacas, meditava nas palavras que o guardião lhe havia
dito. Enquanto assim refletia, eis que, qual outro S. Paulo,
de repente, foi atingido do céu com um raio de luz interior
tão forte que o fez compreender seu miserável estado de vida
e lhe provocou tamanho arrependimento que lhe parecia que
seu coração se fizesse em pedaços, esmagado pela dor, tanto
assim que, tomado de emoção, não conseguiu manter-se a
cavalo e, como que abatido pela luz divina, prostrou-se no
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CAMILO SE CONVERTE A DEUS

chão, na estrada. Ajoelhado sobre uma pedra, começou, com
dor fora do comum e lágrimas que lhe escorriam dos olhos, a
chorar sua vida passada. Dizia, com palavras entremeadas de
soluços: “Ai, pobre e infeliz de mim! Que grande cegueira foi
a minha por não ter conhecido antes o meu Deus! Por quê
não dediquei toda a minha vida ao seu serviço? Perdoai, Senhor, perdoai este grande pecador! Dai-me pelo menos tempo para fazer penitência e para arrancar de meus olhos tantas
lágrimas quantas forem necessárias para lavar as manchas e a
sujeira de meus pecados”. Repetindo estas e outras palavras
semelhantes, não se cansava de bater no peito com violentos
socos, sem se atrever a levantar os olhos para o céu, tamanha
era a vergonha e a confusão que sentia de olhá-lo.
Ainda ajoelhado e chorando, – depois de agradecer
infinitamente a bondade de Deus, por havê-lo esperado
com tanta paciência até então –, fez o firmíssimo propósito
de nunca mais ofendê-Lo, de fazer rigorosa penitência e,
sobretudo, de se tornar, quanto antes, capuchinho. Dizia e
repetia, várias vezes, estas palavras: “Basta de mundo! Basta
de mundo!”
A partir desse dia, isto é, 2 de fevereiro de 1575, ano
santo e terceiro do pontificado de Gregório XIII, uma quarta-feira, dia soleníssimo da Purificação da sempre Imaculada
Virgem, com 25 anos de idade, até o fim de sua vida, por
graça de Deus, nunca mais lembrou, nem a consciência o
acusou de ter cometido um só pecado mortal, nem tampouco venial voluntário. Costumava dizer que preferia deixar-se cortar em mil pedaços, antes que cometer um só pecado
consciente e voluntário.
Em memória de tão grande graça, lembrou sempre
esse dia, com grande devoção. Considerava-o o dia de sua
conversão.

Capítulo 10
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C

CAMILO FAZ PENITÊNCIA

Camilo, portanto, purificado pela intercessão
da Bem-aventurada Virgem no banho de suas próprias lágrimas e tendo apagado nele todas as chamas
de seus maus desejos, retomou imediatamente o caminho de Manfredônia. Sentia um desejo tão grende
de vestir o hábito de capuchinho que, disse, se tivesse
encontrado um pelo caminho, o teria vestido, mesmo
sem licença dos frades.
Ao chegar a Manfredônia, depois de, em meio
a lágrimas, ter contado tudo ao guardião, pediu-lhe com muita insistência para vestir o hábito. O
guardião, maravilhado, mas reconhecendo através de
muitos sinais que se tratava de verdadeira mudança
operada por Deus, o confortou e lhe prometeu que
o receberia por ocasião da visita do procurador geral
da Ordem.
Satisfeito com a promessa, naquele mesmo dia
começou a fazer rigorosa penitência, chorando todos
os dias os pecados de sua juventude, sem se cansar de
fazer os trabalhos mais simples e humildes do convento. Levantava à noite com os frades para rezar
matinas, quando também fazia sua oração mental.
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 omava disciplina com eles e jejuou durante toda a quaresT
ma, coisa que nunca havia feito em sua vida.
O guardião, compadecendo-se dele, pedia-lhe que se
moderasse por causa do trabalho que devia fazer. Camilo,
porém, respondia que se eles, homens fracos, além de muitas
outras penitências e trabalhos, praticavam tais abstinências,
por que ele, jovem e forte, não poderia, com maior razão,
fazê-las?
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CAMILO SE TORNA CAPUCHINHO, MAS É DEMITIDO
POR CAUSA DA CHAGA NA PERNA

C

Camilo manteve este rigor de vida até a chegada a Manfredônia do procurador geral dos frades,
o Pe. Fr. Montefiore. Dadas as ótimas informações
a seu respeito, aceitou-o na Ordem como clérigo e
mandou-o para Trivento a fim de receber o hábito e
fazer o noviciado.
Logo que tomou o hábito, vendo que sabia
pouco e desejando servir a Deus na simplicidade, decidiu ser irmão leigo, renunciando a ser sacerdote.
Viveu durante alguns meses em tamanha obediência e humildade que o apelidaram de Frei Humilde.
Mas Deus quis que, pelo contínuo roçar do hábito
no peito do pé, se lhe abrisse a velha ferida. Quando
entrou na Ordem, parecia que não tivesse qualquer
importância e ele a tinha mostrado ao próprio Pe.
Montefiore. Este não lhe deu maior importância e,
para animá-lo, disse-lhe que também ele, antes de
ser frade, sofria das pernas, mas, tão logo se tornou
capuchinho, ficou bom. Por causa desta chaga, portanto, e depois de ter usado muitos remédios, sem
qualquer resultado, Camilo, com grande desgosto
dos religiosos, foi demitido da Ordem. Foi demitido
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em Tormaiuri, pelo provincial das Pulhas, Frei João Maria de
Thusa. Ao demiti-lo, vendo-o triste e abatido – não parava
de chorar –, prometeu-lhe que, tão logo ficasse bom, o receberia novamente na Ordem.
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C

CAMILO RETORNA A ROMA NO
HOSPITAL S. TIAGO

Camilo sentiu-se um tanto consolado com
a promessa e deu um pouco de paz à sua alma, tomando tudo como vindo da mão de Deus. Disse na
ocasião: “Reconheço, Senhor, que a minha vida dissoluta não merece encontrar um lugar seguro para
chorar, querendo, talvez, que eu ande tanto tempo
pelo mundo em busca de misericórdia, quanto desperdicei em futilidades”.
Como, apesar de tudo, desejasse retornar à Ordem para passar a sua vida em santa penitência, foi,
pela segunda vez, para Roma, não só para tratar bem
da chaga, mas também para ganhar o jubileu do ano
santo que, naquele ano de 1575, estava sendo celebrado pelo Papa Gregório XIII.
Lá, feitas antes as suas devoções, não querendo
perder inutilmente o seu tempo em Roma, voltou a
trabalhar com os doentes no Hospital S. Tiago dos
Incuráveis.
No hospital, com um comportamento bem diferente que o da primeira vez, transformado num outro homem, trabalhou durante quase quatro anos,
ocupando, um após o outro, todos os cargos do hospital.
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Escolheu para seu diretor espiritual o Pe. Filipe Neri,
fundador da Congregação do Oratório, com quem se confessava todos os domingos e dias santos.
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Capítulo 14

CAMILO SE FAZ NOVAMENTE CAPUCHINHO, MAS É
DEMITIDO PELA SEGUNDA VEZ

C

Camilo sarou tão bem da ferida que passou
oito meses sem qualquer incômodo, como se nunca tivesse estado doente, e decidiu voltar novamente
para os capuchinhos, a fim de realizar seu velho sonho de morrer vestido de seu hábito, como homem
verdadeiramente penitente.
Tendo falado sobre isso com o Pe. Filipe, seu
confessor, este lhe respondeu que não fosse, mas que
continuasse servindo a Deus no hospital, garantindo-lhe que, se voltasse para a Ordem, acabaria saindo,
pois a chaga do pé se reabriria. Mas como Deus queria vê-lo livre do escrúpulo do voto, que o molestava muito, permitiu que não desse ouvidos ao seu
confessor. Firme na sua opinião – apesar que sua saí
da do hospital fosse lamentada tanto pelos senhores
diretores, quanto pelos doentes – fez-se novamente
capuchinho.
Foi recebido em Roma pelo próprio Pe. João
Maria de Thusa, que o havia demitido a primeira
vez, em Tormaiuri. Este, que agora era procurador
de corte de toda a Ordem, lembrado de sua promessa
e vendo que estava completamente curado da chaga,

61

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

tornou a recebê-lo. Mandou-o a Cívita Penna, para vestir o
hábito, e a Tagliacozzo, no Abruzzo, para fazer o noviciado.
Desta vez, Camilo ficou na Ordem quatro meses, sempre com saúde e admirável edificação para os religiosos. Por
ser muito alto e também porque o viam desejoso de carregar a cruz da penitência, em memória do antigo mártir S.
Cristovão, desta vez lhe deram o nome de Frei Cristovão.
Mas o Senhor Deus, de cuja vontade não se tem como fugir,
tendo-o escolhido desde o ventre de sua mãe e destinado a
coisas maiores, permitiu que, mais uma vez, pelo roçar do
hábito no peito do pé, se reabrisse a velha chaga. Por isso,
com grande tristeza de sua parte, foi demitido da Ordem
pela segunda vez, em Tagliacozzo.
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CAMILO RETORNA A ROMA NO HOSPITAL S. TIAGO E
É NOMEADO MORDOMO

C

Camilo, agora consciente da vontade de Deus
e achando que era indigno daquela Ordem e também
pensando que não era do agrado de Deus aquele seu
modo de penitência, decidiu que, daí para frente, se
dedicaria, em tudo e por tudo, ao serviço dos doentes.
Voltou para Roma com esta decisão e, quando
chegou, soube que, graças à divina providência, tinha
sido demitido o mordomo do Hospital S. Tiago e
que os senhores diretores – embora muitos tivessem
pleiteado o cargo –, como que inspirados e contidos
por Deus, não quiseram contratar ninguém para a
função. Eram então diretores: Mons. Salviati, mais
tarde cardeal e nosso protetor, Virgílio di Crescenzo, Paulo Paravicino e Ferré Torres, espanhol. Eles,
com o retorno de Camilo e sabendo como se tinha
comportado bem no passado, sem que ele pedisse, o
nomearam mordomo da casa. Desempenhou a função com tanto zelo e caridade que, no hospital, todos
viviam como num claustro de religiosos. Todos frequentavam os santos sacramentos e ele fazia, todas as
semanas, uma conferência espiritual, exortando-os à
prática fervorosa da caridade para com os doentes.
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Introduziu no hospital o costume de lavar os pés aos pobres
doentes antes de colocá-los na cama.
Era tão assíduo na sua ardente caridade que nem mesmo nos últimos dias do carnaval, quando, em Roma, se faziam muitas festas e desfiles, ele não saía sequer um instante
na porta do hospital, que dá para o Corso, para ver o desfile,
como faziam todos os outros jovens. Ele ficava com os seus
queridos irmãos doentes, tendo concentrado neles toda a sua
afeição. Costumava dizer: “Já que Deus não me quis capuchinho nem naquele estado de penitência, onde tanto desejei
viver e morrer, é sinal que me quer aqui, a serviço desses seus
pobres enfermos”.
Ocupou o cargo durante alguns anos, tendo sempre
como confessor o Pe. Filipe Neri que, ao se encontrar com
ele, pela primeira vez, depois que tinha saído dos capuchinhos, disse-lhe em tom de brincadeira: “Por Deus, Camilo,
não te havia dito que não retornasses àquela Ordem porque
a chaga teria voltado e não terias ficado?” Apesar disso, sabendo que havia feito tudo com boa intenção e para fazer
mais penitência, acolheu-o, mais uma vez, entre os seus filhos espirituais.
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CAMILO, POR ESCRÚPULO, QUER SER
FRADE DE S. FRANCISCO

Camilo, apesar de tantos e tão claros sinais da
vontade de Deus, pelos quais podia compreender que
não o queria na Ordem de S. Francisco, contudo –
parecia que houvesse arte e engano de demônio para,
caso pudesse, atrapalhar o plano de Deus – se reacendia nele o velho desejo de voltar à Ordem para
fazer penitência e cumprir seu voto. Por isso, quando
mordomo do hospital, tentou pela terceira vez vestir
o hábito dos capuchinhos, pedindo ao próprio Pe.
João Maria de Thusa, ainda procurador de corte, para
ser aceito.
Sabendo que já tinha experimentado duas vezes, não quis mais acolhê-lo. Para livrá-lo de vez de
seu escrúpulo, deu-lhe um documento assinado de
próprio punho e com seu carimbo, no qual dizia:
“Eu, Frei João Maria de Thusa, procurador de corte
dos Frades Capuchinhos, declaro pelo presente que
Camilo de Léllis, de Buquiânico, por causa de uma
doença incurável que tem numa das pernas, não é
apto para a nossa Ordem, pois as nossas constituições
determinam que pessoas nessas condições não sejam
recebidas na nossa Ordem. Que seja certo que sua
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doença é incurável, não só o ouvimos de sua própria boca,
mas o comprovamos por duas vezes, quando vestiu o nosso hábito e teve que deixar a Ordem. Para testemunhar isto
lavrei o presente, que vai assinado de meu próprio punho.
Roma, 26 de novembro de 1580”.
Não satisfeito com isso, lembrando que seu voto era
de se fazer franciscano menor, um ano mais tarde, tentou
fazer-se franciscano no convento de Aracoeli, mas também
aqueles padres, e pelo mesmo motivo, não o aceitaram, desobrigando-o do voto. Também eles lhe entregaram um documento lavrado pelo Frei Daniel Soleduna, seu Procurador
Geral, escrito em Roma, no dia 19 de dezembro de 1581.
Desta forma ficou livre da penosa tentação e escrúpulo
de ser franciscano com que o demônio o atormentava.
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Capítulo 16

Capítulo 17

C

PRIMEIRA IDEIA DE FUNDAR
A COMPANHIA

Como mordomo, Camilo crescia constantemente em sua caridade para com os doentes do hospital, sempre preocupado em alcançar a perfeição
desta virtude acima de todas as outras. Sentia, sobretudo, muitíssima compaixão pelos sofrimentos que
os empregados mercenários muitas vezes lhes causavam, principalmente à noite, quando eram chamados e não respondiam, nem os atendiam, pensando
que ninguém os visse. Mas ele, sempre atento, muitas
vezes ficava na enfermaria, escondido entre as camas
dos doentes, ou, quando estava no seu quarto e os
ouvia chamar, ia atendê-los imediatamente e, depois,
repreendia com aspereza os servidores, tirando-lhes
até a comida como castigo.
Apesar de toda a sua vigilância sobre os servidores mercenários, dava-se conta que, por não ser o
seu serviço motivado por autêntico amor, mas apenas por dinheiro, muitas vezes não cumpriam o seu
dever, com prejuízo para os doentes. Estando, pois,
uma noite, no hospital, já tarde (talvez tivesse sido a
uma da madrugada), preocupado com estas coisas,
ocorreu-lhe o seguinte pensamento: Que só seria
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possível sanar a este inconveniente livrando os doentes das
mãos daqueles mercenários e instituindo, para substituí-los,
uma companhia de homens piedosos e de bem, que os servissem, não por dinheiro, mas voluntariamente e por amor
de Deus, com o mesmo amor e carinho que as mães têm
para com seus próprios filhos doentes. Também lhe ocorreu
a ideia que aqueles homens piedosos – para serem reconhecidos como tais na cidade poderiam levar algum distintivo na
roupa, uma cruz, por exemplo, ou coisa parecida.
Voltando a si, decidiu que, com a graça de Deus, ele
próprio começaria a obra, dedicando todas as suas forças para
levá-la a efeito. Isso aconteceu com Camilo em 1583, décimo primeiro ano do pontificado de Gregório XIII, no mês
de agosto, próximo à festa da Assunção de Nossa Senhora.
Nesta primeira ideia – que foi como que o esboço do
qual Deus suscitou a Ordem – não pensou em outra coisa que numa companhia de leigos, formada pelos servidores
mais caridosos do hospital e para o hospital S. Tiago. Não
pensou, então, absolutamente, em fundar uma congregação,
ou sair do hospital, ou encomendar almas, ou dar assistência
aos acometidos de peste, ou visitar os presos. Para todas estas
coisas, Deus foi abrindo e desenvolvendo lentamente aquela
sua primeira e simples ideia, conforme viu que, pouco a pouco, crescia a sua capacidade de compreender.
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Capítulo 18

A

OS PRIMEIROS COMPANHEIROS
DE CAMILO

A partir desse momento, pode-se dizer que
Camilo nunca mais deu sono ou descanso aos seus
olhos, ficando sempre com a mente entretida naquele pensamento. Pedia fervorosamente a Deus com
orações, lágrimas, cilícios, disciplinas e jejuns que,
se esta fosse a sua vontade, quisesse aperfeiçoar nele
quanto Ele próprio havia benignamente começado.
Lembro tê-lo ouvido dizer, várias vezes, que a
fundação dessa pequena planta lhe custava peso de
lágrimas e noites inteiras ajoelhado no chão. Não
querendo, porém, de sua parte, esconder e enterrar o
talento, isto é, a centelha de luz que lhe havia penetrado no coração, começou imediatamente a convocar operários.
Revelou a ideia que tinha de fundar uma companhia a alguns encarregados e servidores do próprio
hospital, que considerava mais achegados a ele e mais
sensíveis às coisas espirituais do que os outros. Na
primeira vez, escolheu cinco, isto é, Bernardino Norcino, da rouparia central, Cúrcio Lodi, de Aquila,
despenseiro, Ludovico Aldobeili, da farmácia, Benigno, simples funcionário e, por último, o Pe. Francisco
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Profeta, siciliano de Randazzo, capelão do Hospital S. Tiago.
Eram todos homens de grande bondade e responderam que
o seguiriam na vida e na morte e ficariam com ele nas horas
boas e ruins.
Camilo começou a se reunir com eles todos os dias
numa sala do próprio hospital, que transformaram em oratório. Lá puseram um altar, colocaram sobre ele um crucifixo, que mandaram fazer com a ajuda de alguns amigos,
meditavam, faziam disciplina, rezavam as ladainhas e Camilo propunha-lhes alguma reflexão espiritual, exortando-os a
perseverar na obra começada. Acabadas estas práticas, saíam
todos juntos, quais serafins inflamados de amor, a cuidar dos
doentes. Muito satisfeitos, seguiram esse tipo de vida durante alguns dias, sem hábito, vestidos como simples leigos.
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Capítulo 19

OS DIRETORES DO HOSPITAL PROIBEM CAMILO E
SEUS COMPANHEIROS DE SE REUNIREM

P

Pouco tempo depois que tinham começado a
se reunir – talvez por grande inveja do demônio que,
prevendo o grande bem que poderia resultar daquele
grupo, quis truncá-lo ou, também, por especial desígnio de Deus, que os chamava a ideais mais elevados e a empreendimento de maior fôlego –, aconteceu que um homem maldoso, do próprio hospital,
contrariado porque Camilo não o tinha convidado a
fazer parte do grupo, contou aos senhores diretores
não sei que falsidade a respeito deles, levantando suspeitas que o grupo quisesse apropriar-se do hospital.
Aqueles senhores, assustados, mandaram chamar Camilo, chefe e promotor da novidade, e proibiram que voltassem a se reunir. Ordenaram que desmanchassem imediatamente o oratório, mandando
que tirassem o crucifixo na hora. Acrescentaram que,
se quisessem rezar, podiam procurar outras igrejas,
pois havia muitas em Roma.
É impossível imaginar a aflição de Camilo
diante desta proibição, pois sabia perfeitamente que
não tinha tramado qualquer coisa contra o hospital.
Sentiu forte tentação de deixar o hospital e trabalhar
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noutro lugar. Mas, percebendo que podia ser armadilha do
demônio, semeador de cizânia, para sufocar o pouco de boa
semente que tinham plantado, colocou-se inteiramente nas
mãos de Deus. Pediu-lhe que não retirasse a sua ajuda e, naquela mesma tarde, mandou retirar o crucifixo do oratório,
levando-o para o seu quarto.
Na época eram diretores do hospital: Mons. Cusano,
mais tarde cardeal, Alexandre de Grandis, Ciantres de Leão e
do último ninguém lembra o nome.
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Capítulo 20

N

O CRUCIFIXO APARECE A
CAMILO E O ANIMA

Naquele dia, Camilo deitou aborrecido por
causa da proibição. Passou boa parte da noite ruminando o incômodo pensamento, quando, finalmente, cansado de pensar, adormeceu. Durante o sono,
pareceu-lhe ver o santíssimo crucifixo do oratório,
que tinha levado para o seu quarto, o qual, mexendo
a sagrada cabeça, o animava, confortando-o e confirmando-o no bom propósito de fundar a companhia.
Parecia que lhe dissesse: “Não tenhas medo, pusilânime! Segue em frente que eu te ajudarei e estarei contigo e tirarei muito proveito dessa proibição”. Dito
isto, a visão desapareceu.
Ao acordar, Camilo sentiu-se o homem mais
feliz e disposto do mundo, com o firme propósito de
continuar a obra começada. Parecia-lhe que nem o
inferno todo poderia dissuadi-lo. Depois, agradeceu
infinitamente a Deus por tê-lo assim confortado. Ele,
por sua vez, na manhã seguinte, animou e confortou
os seus assustados companheiros. Por serem soldados
inexperientes na milícia de Cristo, parecia que a proibição os deixara abatidos e desnorteados.
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Retomaram coragem com a promessa e começaram
novamente a se reunir, não às claras num oratório próprio,
mas às escondidas, na pequena Igreja de S. Tiago, cujas chaves ficavam com o Pe. Francisco Profeta, capelão do hospital.
Lá, a exemplo dos cristãos da igreja primitiva quando fugiam
das perseguições, faziam as suas orações. Enquanto as pessoas da casa dormiam e descansavam, eles, ao invés de dormir
e descansar, rezavam ladainhas e faziam penitência.
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Capítulo 20

Capítulo 21

CAMILO DECIDE FUNDAR A COMPANHIA FORA
DO HOSPITAL E ASSUMIR A ASSISTÊNCIA
AOS EMPESTADOS

A

Achando Camilo que não era correto reunir-se
às escondidas, ficou indeciso, sem saber o que fazer.
Deus, porém, o livrou desta indecisão através de outras pessoas.
Um seu conhecido, Marcos Antônio Corteselli,
também penitente de Filipe Neri, costumava ir ao
hospital todos os dias santos para praticar a caridade. Deus permitiu que, um dia, Camilo lhe falasse
do grande desejo que tinha de fundar a companhia.
Contou-lhe o que tinha acontecido com os senhores
diretores e pediu sua opinião sobre o assunto. Corteselli respondeu-lhe que a ideia de fundar a companhia lhe parecia viável e até necessária para os doentes. Quanto, porém, a fundá-la no hospital, não lhe
parecia possível, nem, conveniente, porque não se
pode esperar bom resultado quando se constrói em
terreno alheio. Seria como construí-la no ar. Por isso,
aconselhou-o a sair do hospital e montar casa na cidade, onde poderia iniciar a companhia a seu critério.
Camilo acolheu este conselho como se lhe tivesse sido dado por Deus e decidiu realizá-lo. Convenceu-se ainda mais dele, quando, no domingo
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seguinte, Corteselli voltou ao hospital e lhe disse que tinha
conversado sobre a sua ideia com o Pe. Francisco Maria Tarugi – mais tarde cardeal – e que lhe tinha agradado muito.
Disse-lhe, também, que se a companhia vingasse, poderia
ser muito útil em tempo de peste. Também esta ideia não
caiu em mau terreno, pois Camilo a acolheu em seu coração
e decidiu abraçar o serviço dos empestados, como, de fato,
aconteceu mais tarde.
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Capítulo 21

Capítulo 22

D

CAMILO DECIDE SER
SACERDOTE

Deus iluminava passo a passo a mente de
seu servo Camilo, conduzindo tão suavemente a
sequência e o progresso da fundação que, sem sua
iniciativa e saber, fazia que uma ideia puxasse outra.
Por isso, aconteceu que, da resposta de Corteselli,
fez nascer nele outra ideia, bem mais importante
que a primeira. Fê-lo compreender – já que tinha
decidido fundar a companhia fora do hospital –
que, como secular e leigo, não encontraria quem o
seguisse. Decidiu, então, tornar-se sacerdote quanto antes. Em seguida, renunciaria ao cargo de mordomo, deixaria o hospital e abriria casa na cidade.
Com esta decisão – certo que superaria todas
as dificuldades confiando naquele que o confortava –
começou a estudar os primeiros elementos de gramática, com aulas particulares de um capelão do Hospital S. Tiago. Também nisto se manifestou a divina
providência, pois, morrendo pouco depois o tal capelão, Deus lhe arrumou outro, espanhol, bem mais
preparado que o primeiro. Este o acompanhava com
grande dedicação, incentivando-o e quase forçando-o a aprender, como se intuísse, iluminado pelo alto,
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que aquele homem ignorante haveria de fazer algo importante na Igreja de Deus.
Não se pode imaginar o grande esforço e dedicação de
Camilo naquele começo. Quase sempre, tanto na rua, quanto no hospital, estudava a lição, sem perder um átimo de
tempo, mas sem esquecer a oração e a prática da caridade.
Mas, querendo progredir ainda mais, – embora tivesse trinta e três anos, sem receio de enfrentar qualquer humilhação
por amor de Deus frequentou, por algum tempo, as aulas da
Companhia de Jesus, no Colégio Romano. Ali aprendeu o
quanto lhe parecia suficiente para ser padre.
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Capítulo 23

CAMILO SEM PATRIMÔNIO PARA SE ORDENAR,
ENCONTRA QUEM O AJUDE

S

Superada a dificuldade do saber, Camilo enfrentou outra bem maior, pois não dispunha de patrimônio ou outro título necessário para ser admitido
ao sacerdócio. Embora seu pai, enquanto vivo, tivesse
acumulado alguns bens, contudo, – como aconteceu
com quantos haviam participado no saque da cidade
santa de Roma, entre os quais ele – por justo juízo de
Deus, ao morrer, só deixou como herança a seu filho
a espada e o punhal.
Nesta situação e sem outra saída, Camilo não
sabia a quem apelar, exceto à oração e ao Pai das misericórdias, confiando-lhe o seu problema. Mas tão
logo as suas preces chegaram aos bondosos ouvidos
de Deus, foram imediatamente atendidas.
Uma tarde, enquanto passeava no pátio do seu
hospital, aproximou-se dele um homem de grande
bondade, Fermo Calvi, romano, irmão de João Antônio Calvi, conhecido e grande amigo de Camilo. Camilo nunca havia conversado com ele e só o conhecia como irmão de João Antônio. Na conversa, por
vontade de Deus, Camilo falou-lhe do seu desejo de
ser padre e da dificuldade que enfrentava por falta de
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patrimônio. Também mencionou a ideia que tinha de fundar
uma companhia para cuidar dos pobres. Fermo Calvi, depois
de ouvi-lo por algum tempo, – apesar da chuva bastante forte que caía e que o deixou todo molhado – não comentou
nada, a não ser que confiasse em Deus e continuasse firme no
seu bom propósito, pois Deus não lhe haveria de faltar. Com
estas palavras se despediu.
Ao chegar em casa, Fermo considerou melhor o desejo
de Camilo e o bem que poderia fazer, caso a sua Companhia
vingasse. Inspirado por Deus, decidiu dar-lhe o patrimônio.
No dia seguinte, voltou ao hospital – quando, talvez, Camilo pensasse em tudo, menos nisto – e doou-lhe, com documento passado em tabelião, 500 escudos. Camilo, vendo-se
tão generosamente socorrido pela mão de Deus por meio
daquele seu servo, ficou perplexo e não encontrou palavras
para agradecer nem a um, nem a outro. Mas ficou ainda mais
perplexo quando foi ao Tabelião do Vicariato, Tiago Butio,
para comunicar-lhe a doação e ele lhe disse que não era suficiente. Aconselhou-o a pedir mais 100 escudos para constituir um patrimônio que lhe garantisse uma renda anual de
36 escudos.
Camilo contou o fato a Fermo e este, sem qualquer
objeção, lhe deu mais 100 escudos, garantindo a Camilo
uma renda vitalícia de 36 escudos anuais. A partir daquele
momento, criou mais coragem para continuar no caminho,
guardando sempre gravada em seu coração a promessa que o
santíssimo crucifixo lhe tinha feito.
Quando a Companhia foi elevada a Ordem e Fermo já
estava com mais de 70 anos, Camilo, lembrado deste grande
favor, o acolheu em sua casa. Deu-lhe assistência até o fim
da vida, providenciando o necessário para ele e também para
um serviçal que o ajudava a se vestir e despir e estava às suas
ordens para outras necessidades.
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Capítulo 24

C

CAMILO VENCE OUTRA DIFICULDADE
PARA SE ORDENAR

Constituído o patrimônio e obtida a dispensa
para receber as ordens sacras fora do tempo litúrgico, em três dias santos seguidos, passou também no
exame em Roma. Coube-lhe, por sorteio, falar sobre
a vida de S. Nicolau, bispo de Mirra, homem que se
distinguiu muito na prática da caridade e de quem
Camilo era muito devoto. Agora só lhe faltava receber as ordens.
Um domingo, cedinho, foi à Basílica de S.
João para receber a tonsura, acompanhado pelo Pe.
Francisco Profeta. Quando Tiago Butio examinou
suas cartas dimissórias constatou que faltavam alguns
documentos indispensáveis. Isto aconteceu por culpa
de quem as havia enviado de sua terra natal. Naquele
dia, portanto, voltou para casa sem ser ordenado.
Ficou um tanto angustiado com isso e achou
que seria demorado ir pessoalmente ou mandar outra
pessoa até Buquiânico para resolver o problema. Mas
enquanto, preocupado, voltava para casa, antes de
chegar ao Teatro de Tito, popularmente conhecido
como Coliseu, Deus, em sua bondade – que costuma
enxugar as lágrimas dos seus servos antes que lhes
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caiam dos olhos – quis consolá-lo. Infundiu em seu coração
uma esperança tão grande e segura que o deixou convencido
que não passaria aquele dia sem que, por um meio extraordinário, saísse de sua angústia, como de fato aconteceu.
Ao chegar ao hospital, pôs-se de joelhos – como era seu
costume quando chegava da rua – diante do SS. Crucifixo,
que estava sobre o altar do hospital, e, enquanto lhe expunha
com olhar confiante o seu problema, ao voltar-se para trás,
viu que estava entrando um senhor de Quieti, conhecido de
seu pai e de todos os seus. Tinha ido a Roma para tratar de
negócios e, naquele domingo, estava visitando antiguidades.
Sem saber que lá morava Camilo, entrou por acaso, ou melhor, conduzido por Deus, para visitar o hospital. Camilo
teve a impressão que o conhecia e, surpreso e maravilhado,
foi ao seu encontro e, reconhecendo-se como conterrâneos
que há muito tempo não se viam, Camilo explicou-lhe o seu
problema. O fulano respondeu que ele mesmo poderia fazer de testemunha em seu favor, mas que outro conterrâneo,
sacerdote, que estava em Roma, também poderia depor. Camilo ficou muito animado com isso e foram, imediatamente,
procurá-lo.
Os três juntos se apresentaram a Tiago Butio e no mesmo dia sanaram as falhas das cartas dimissórias. Camilo agradeceu infinitamente a Deus.
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Capítulo 25

CAMILO É ORDENADO E NOMEADO CAPELÃO DA
IGREJA DE N. SRA. DOS MILAGRES

C

Camilo foi ordenado sacerdote na Basílica de S.
João de Latrão e celebrou sua primeira missa no dia 10
de junho de 1584, terceiro domingo de Pentecostes,
na igreja velha do Hospital S. Tiago dos Incuráveis, no
altar de Nossa Senhora. Seus companheiros e amigos
ficaram muito satisfeitos. Muitos quiseram receber a
comunhão de suas mãos, especialmente Fermo Calvi.
Este, no dia da primeira missa de Camilo, doou-lhe
um cálice, um missal, três paramentos de diferentes cores, com o necessário para a celebração da santa missa.
Dias depois, os diretores do hospital, honrados
com o sacerdócio de seu mordomo, deram-lhe, em
sinal de gratidão, a capelania de uma igrejinha sua,
que fica perto da Porta del Popolo, conhecida como
Nossa Senhora dos Milagres. Pouco tempo depois,
a santa e milagrosa imagem foi levada pelo Cardeal
Salviati para a nova e suntuosa igreja do hospital S.
Tiago, que tinha mandado construir. Foi por providência de Deus que, na construção do suntuoso templo, a pequena igreja e altar onde Camilo celebrou
sua primeira missa não desmoronou. Talvez quisesse
que ficasse em pé como perene lembrança sua.
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A Igreja de Nossa Senhora dos Milagres foi muito
apreciada por Camilo, pensando que nela poderia iniciar
tranquilamente a sua companhia.
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Capítulo 25

Capítulo 26

J

CAMILO DEIXA O HOSPITAL
E INICIA A COMPANHIA

Já sacerdote, só lhe faltava renunciar ao cargo
de mordomo e sair do hospital em paz com seus diretores. Achava isto difícil, não só para ele, mas também
para Bernardino e Cúrcio. Sobretudo, para Bernardino. Considerado o esteio do hospital, era muito estimado por Mons. Cusano, na época um dos diretores.
Tinham como certo que a sua saída iria contrariá-los
e muito. Mas, confiando em Deus, decidiram romper
de vez com o mundo e tomar uma decisão corajosa.
Combinaram entre si o seguinte: Camilo e Cúrcio, por ter que tratar de negócios em sua terra, seriam
os primeiros a se afastar. Voltando para Roma, não
morariam mais no hospital, mas na Igreja de Nossa
Senhora dos Milagres, para onde se transferiria também Bernardino. Também o Pe. Francisco Profeta, depois de resolver algumas pendências suas, iria morar
com eles, onde quer que estivessem. Os outros dois,
isto é, Ludovico Aldobelli e Benigno, já não estavam
com eles. Ludovico havia sido nomeado Prior do Hospital S. João de Latrão, para onde havia sido mandado
por Camilo a pedido dos diretores daquele hospital.
Benigno já tinha deixado o hospital por justa causa.
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Feito este acordo, Camilo e Cúrcio se apresentaram ao
responsável e pediram seu afastamento. Os diretores concordaram, mas não sem dificuldade, certos de que voltariam. Com
isto, Camilo se livrou com destreza do cargo de mordomo do
hospital. Pediu aos diretores que procurassem outro mordomo, pois não tinha qualquer previsão quanto à sua volta.
Ambos foram para o Abruzzo, e, depois de algum
tempo, voltaram para Roma e se estabeleceram na Igreja de
Nossa Senhora dos Milagres, aonde também foi morar Bernardino, com grande satisfação para os três. Isto aconteceu
no começo de setembro de 1584, último ano do pontificado
de Gregório XIII. Pode-se dizer que foi então que começou e
nunca mais foi interrompida a sua Companhia.
No dia da natividade de Nossa Senhora, revestiu com
o hábito religioso Bernardino e Cúrcio. O hábito e o manto
eram de cor preta e chegavam até o meio da perna. Também
pediu que usassem camisa de colarinho fechado, como ele
próprio fez desde que tinha recebido as primeiras ordens sacras. Não usavam cruz nem outro distintivo sobre a roupa. A
nossa Ordem, portanto, começou a existir no dia do nascimento de Nossa Senhora.
A partir de então, os três começaram a trabalhar todos
os dias no Hospital do Espírito Santo. Davam comida aos
doentes, arrumavam suas camas, cuidavam de sua higiene,
zelavam para que não morressem sem fazer a profissão de
fé, encomendavam suas almas e, finalmente, os exortavam a
ter paciência e a receber dignamente os santos sacramentos,
além de prestar-lhes todo tipo de serviço. Faziam isso com
tanto amor que pareciam não estar cuidando de seres mortais, mas do próprio Cristo, deitado numa cama, doente e
coberto de feridas. Quem os via, ficava admirado e edificado
pela sua caridade.
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Capítulo 27

N

CAMILO LEVA O CRUCIFIXO PARA
A IGREJA DOS MILAGRES

Neste ponto quero narrar uma piedosa ação de
Camilo com o santíssimo crucifixo que lhe tinha aparecido na noite de sua angústia no Hospital S. Tiago,
animando-o e confirmando-o em seu bom propósito.
Depois de ter revestido com o hábito os seus companheiros, lembrou que o crucifixo tinha ficado no seu
quarto do hospital. Decidiu pegá-lo e levá-lo para a
igreja de Nossa Senhora dos Milagres.
Como achou difícil pedir licença aos diretores,
por terem ficado um tanto aborrecidos com sua saída,
confiando em Deus, foi ao hospital sem licença e, na
presença de muitas pessoas, pôs-se de joelhos, beijou
as chagas do crucifixo e disse-lhe: “Senhor, embora
não mereça que vossa grande e soberana majestade
venha morar comigo, homem muito indigno, apesar
disso, conhecendo vossa satisfação de conviver com
os pecadores e publicanos para convertê-los, decidi
levá-lo à casa da Virgem, vossa mãe, onde também
estão os meus humildes companheiros e vossos servos. Peço a vossa divina majestade que leve a bem o
que vou fazer e não despreze este meu espontâneo e
ardente desejo”. Dito isto, embora o crucifixo, com
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o pedestal em que estava, fosse muito grande, tomou-o nos
braços e o carregou para a Igreja de Nossa Senhora, em pleno meio dia, andando pela rua todo devoto e com a cabeça
descoberta.
Seu gesto foi tal que as pessoas que estavam nas lojas
ou passavam na rua se ajoelhavam no chão batendo no peito, venerando o santo e amoroso sinal de nossa redenção.
Muitas mulheres, que estavam nas janelas, vendo-o passar,
chamavam-se umas às outras, dizendo: “Venham! venham
ver o Pe. Camilo levando o seu crucifixo para a Igreja de
Nossa Senhora dos Milagres!”.
O crucifixo é o que está na Igreja de S. Maria Madalena, em Roma. Camilo sempre quis levá-lo aonde foi morar,
como lembrança da noite dolorosa e da doce visão que contei acima.
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CAMILO É REPREENDIDO E FILIPE DEIXA DE SER SEU
ORIENTADOR ESPIRITUAL

Q

Quando Mons. Cusano se deu conta do novo
tipo de vida que Camilo, Bernardino e Cúrcio
levam, sentiu-se enganado por eles e vendo, sobretudo, que o Hospital S. Tiago tinha perdido muito
com a sua saída, tomou grande aversão por Camilo,
pois o considerava culpado de descaminhar também
os outros. Por isso, um dia, tendo-o encontrado no
pátio do hospital, repreendeu-o asperamente em púbico, insultando-o com más palavras e fazendo-lhe
muitas ameaças, caso não deixasse de desviar outros
funcionários.
Não satisfeito com isso, foi denunciá-lo ao Pe.
Filipe, seu confessor, contando-lhe que Camilo, além
de sair do hospital, havia levado consigo os melhores
funcionários, com grande prejuízo para os pobres.
Dizia que estava fazendo aquilo por se ter posto na
cabeça a ideia e a fixação de fundar uma companhia
de farsa, como costumava chamá-la. Enfim, foi tal
e tão maldosa a acusação que Filipe, para mostrar a
Cusano que não tinha nada a ver com o que Camilo
fazia – sobretudo por tê-lo aconselhado, repetidas vezes, a que tirasse da cabeça a ideia de fundar a compa-
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nhia, por ser ignorante e sem instrução, incapaz e despreparado para dirigir um grupo de pessoas – não quis continuar
como seu diretor espiritual. Por consideração a Cusano, também não quis ser confessor de Bernardino e Cúrcio porque o
seguiam, mandando que procurassem outro confessor.
Camilo não se perturbou absolutamente. Agradeceu
muito a Deus por ter permitido, para pô-lo à prova, que até
o diretor espiritual lhe fosse contrário. Respondeu a Filipe
que aceitava com simplicidade a humilhação e pediu que não
levasse a mal o que estava fazendo, pois se sentia impelido
por uma força interior a fazer algo mais do que cuidar de si
mesmo apenas.
Como não quisessem ficar sem um diretor espiritual fixo, escolheram como confessor o Pe. Otaviano Cappelli
S.J., que os acolheu com amabilidade e os atendeu por algum tempo, até que Camilo teve sacerdotes e confessores em
sua Companhia.
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P

CAMILO E CÚRCIO ADOECEM
GRAVEMENTE

Parecia que, no começo, Deus quisesse pôr à
prova a paciência e a constância de Camilo, pois não
o deixou nunca sem alguma dificuldade ou outra
bondosa provação do céu.
Logo que foram mortificados e dispensados
por Filipe, Camilo e Cúrcio caíram seriamente doentes. Isto aconteceu por excesso de trabalho, escassez
de comida e pouco sono. Dormiam sobre esteiras,
pois não tinham dinheiro para comprar colchões e
só tinham duas camas de campanha, compradas por
Fermo Calvi. E também por causa da má qualidade
do ar da Igreja, que ficava perto do Rio Tibre, onde
normalmente havia muita neblina. Apesar de tudo,
Camilo não se alterou. Suportava pacientemente a
doença e agradecia fervorosamente a Deus por julgá-lo digno de tantos favores. Também animava Cúrcio a suportar com paciência a sua doença. Dizia que
Deus lhes tinha mandado aquela doença para que se
tornassem bons e consumados mestres no sofrimento
e, assim, soubessem assistir e compreender os seus irmãos doentes com mais caridade e compaixão.
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Como a doença se prolongou e não dispunham de
qualquer conforto na residência da Igreja de Nossa Senhora
dos Milagres tiveram que se internar. Camilo foi para o Hospital S. Tiago, no seu antigo quarto de mordomo do hospital, onde os senhores diretores, lembrados de sua grande
dedicação, o fizeram tratar muito bem. Cúrcio foi internado
no Hospital S. João de Latrão no próprio quarto do Prior,
seu antigo coirmão, que o acolheu com extrema bondade. Só
ficou com saúde o bom velho Bernardino que, com grande
amor, visitava ora um, ora outro.
Finalmente, por bondade de Deus, ficaram bons, embora se sentissem muito fracos. Mesmo assim, voltaram logo
para a Igreja de Nossa Senhora dos Milagres e retomaram sua
rotina de ir duas vezes ao dia ao hospital. Não se importavam com chuva, vento, barro ou qualquer outra intempérie.
Levavam uma vida tão pobre que ficavam satisfeitos quando
tinham massa cozida na água, que eles próprios preparavam
ao voltar do hospital.
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CAMILO DEIXA A IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS
MILAGRES E ALUGA CASA

C

Como o clima era muito prejudicial, Camilo
decidiu deixar a Igreja de Nossa Senhora dos Milagres e procurar uma casa em melhores condições, isto
é, mais no centro de Roma. Tendo encontrado uma
de seu agrado na Via delle Botteghe Oscure, perto
da Igreja de S. Estanislau, não sabia como fazer para
fechar o contrato de aluguel, pois não dispunha de
dinheiro para pagar adiantado um semestre. O aluguel era de 50 escudos ao ano. Mas esperando no Senhor, em cuja antiga promessa sempre confiou firmemente, falou do caso a um seu conhecido, Pompeu
Baratello, da Lombardia, que ficou muito edificado
pelo entusiasmo de Camilo em querer uma coisa tão
difícil, como a de fundar, em Roma, uma companhia
para ajudar os pobres, prometeu que pagaria o dito
aluguel. Antes, para animá-lo ainda mais e para fazer
que a sua doação fosse tanto mais agradável a Deus
quanto mais imediata, meteu a mão no bolso e lá
mesmo, na rua, lhe deu 30 escudos para que adiantasse o semestre.
Com esta ajuda, que Camilo considerou mais
que um tesouro, depois de agradecer de coração a
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Deus e ao sr. Pompeu, alugou a casa, aonde foi morar no
começo de janeiro de 1585. Na época eram apenas três, isto
é, Camilo, Bernardino e Cúrcio.
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L

CAMILO ACOLHE SEGUIDORES
E É AJUDADO PELA PROVIDÊNCIA

Logo que foram morar na casa da Via delle
Botteghe Oscure, graças ao trabalho que faziam todos os dias no Hospital do Espírito Santo, sua fama
se espalhou por Roma e muitos sacerdotes e leigos de
todas as condições começaram a aderir ao grupo. A
maior parte, por se tratar de missão realmente difícil
e muito repugnante aos sentidos, pois se trata de cuidar de moribundos e pessoas acometidas de moléstias infecciosas, ou morriam ou desistiam. Sobravam
apenas uns poucos, fortes de corpo e mais ainda de
espírito, avessos aos próprios sentidos e dispostos a
morrer em meio ao mau cheiro ou em qualquer lugar
infectado por amor de Deus.
Provinham de várias nacionalidades e Camilo
acolhia todos com largueza, sem se preocupar com
seleção, pois deixava que o próprio trabalho os pusesse à prova.
Entre os primeiros que entraram, estava Brás
Oppertis, de Siracusa. Menciono-o de propósito,
pois no decorrer desta história teremos que lembrá-lo
muitas vezes.
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Todos eram mantidos pelas generosas esmolas de Pompeu, que se tinha afeiçoado tanto ao grupo que, além de
pagar o aluguel da casa, deu ordens a um padeiro para que
lhes fornecesse quanto pão quisessem. Além disso, dava-lhes
ora dez, ora vinte escudos para atender às suas, necessidades. Parecia que Deus o tivesse suscitado de propósito para
ajudar a congregação em seu começo. Sua caridade era tão
elevada que, mais de uma vez, disse a Bernardino que se lhe
acontecesse de não ter com que ajudá-los, antes venderia o
que possuía e, depois, trabalharia como empregado ou tiraria
lenha do mato para sustentá-los com seu salário ou ganho.
Costumava dizer que fazia aquilo por se tratar de uma companhia de homens que completavam no mundo o que faltava à paixão de Cristo.
Quando faltou a ajuda de Pompeu, porque saiu de
Roma ou por outro motivo que ignoro, a divina providência,
que os tinha tomado sob as asas de sua proteção, logo lhes
arrumou outro.
Um tal de Maurício, guarda do Papa, caiu doente.
Como era conhecido de Bernardino, conseguiu, por intermédio dele, que Camilo mandasse os seus a assisti-lo e tratá-lo em sua própria casa. Pela grande caridade com que os
bons irmãos o atenderam durante a sua doença, doou-lhes
quatro lotes de terra para que os vendessem e dispusessem
do dinheiro. Com sua venda, Camilo conseguiu quase 600
escudos.
Quando Maurício morreu, deixou-os herdeiros de todos os seus bens, o que foi de não pouca utilidade naquele
início da fundação. Deixou a Bernardino, seu grande amigo,
o seu bastão de prata, que foi vendido e o dinheiro posto na
caixa comum. Com esta ajuda, Camilo manteve a Companhia até a sua aprovação pela Santa Sé, quando lhe foi permitido pedir esmola na cidade de Roma.
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E

A ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS
EM DOMICÍLIO

Embora a intenção de Camilo ao fundar a
Companhia fosse de trabalhar apenas no Hospital S.
Tiago, o plano de Deus – que do pouco faz grandes
obras – era, como se constatou depois, incomparavelmente maior. Na primeira inspiração fê-lo compreender apenas o tanto que suas poucas forças podiam
realizar. Sua infinita bondade, porém, queria remediar, por meio da congregação, a outras graves necessidades da Igreja, sem que se desviasse da ideia inicial.
Que isto seja verdade, poderia, a meu ver, ser
demonstrado com dois argumentos apenas. Primeiro,
se Deus só tivesse esperado de Camilo a ajuda dos
doentes do Hospital S. Tiago e, mesmo, de todos os
hospitais do mundo para livrá-los das mãos de mercenários, já vimos que sua ideia teria sido inútil e decepcionante pela proibição que os diretores do hospital lhe impuseram. Igual proibição poderiam fazer
os diretores de todos os hospitais, pois isto depende
exclusivamente de sua vontade. Se eles, por qualquer
suspeita, tomassem tal decisão, ou por outros motivos não cedessem os hospitais, nem demitissem os
funcionários, pergunto-me: que atividade e ministé-
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rio sobraria para a Companhia? Deve-se concluir, portanto,
que Deus não queria apenas aquilo de Camilo.
Também se pode reconhecer isto pelas muitas mudanças que, em pouquíssimo tempo, foram introduzidas
na Congregação pelo próprio Camilo, não por seus companheiros. Se quisermos descer a detalhes, veremos que na sua
primeira ideia pensou apenas em fundar a Congregação no
hospital, mas Deus lhe pôs tantas dificuldades que acabou
fundando-a fora, na Igreja de Nossa Senhora dos Milagres.
Pensou em formá-la de leigos e Deus dispôs que se enchesse
de clérigos e sacerdotes e que Camilo fosse o primeiro a se
tornar padre. Pensou numa companhia sem votos e Deus
dispôs que, em pouco tempo, se tornasse Ordem de votos
solenes. Pensou em libertar os doentes das mãos de mercenários que os serviam em suas necessidades materiais e Deus,
vendo que isto não era suficiente e quase de somenos importância, estabeleceu que os doentes fossem libertados também
dos sacerdotes mercenários, uma necessidade ainda maior na
Igreja. Camilo pensou em fundá-la apenas para assistir os
doentes do hospital S. Tiago, onde eram tratados só doentes
com chagas e Deus quis que trabalhasse também em hospitais de doentes com febre e feridos. Não tinha pensado em
assistir empestados e presos e Deus fez com que assumisse
também esse trabalho. E, finalmente, Camilo não tinha pensado em se dedicar à assistência dos agonizantes que morriam nas casas privadas e Deus o inspirou, antes, pode-se
dizer, o forçou, por pressão popular, a aceitar também esta
grande missão como das mais necessárias para o mundo, já
que os párocos não conseguiam acudir a tantas almas, que
tinham tudo, exceto esta assistência. Deus as havia provido de grande multidão de religiosos que se dedicavam à sua
salvação de várias maneiras, mas todos, via de regra, as atendiam durante a vida e em tempo de saúde. Agora, que o fim
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do mundo se aproxima, quis provê-las de uma congregação
que tem como finalidade específica socorrê-las também no
tempo da doença e da morte.
Reservou esta missão à Congregação de Camilo, levando-a a isso da seguinte forma: entre as obras de caridade
que Camilo e seus companheiros praticavam no Hospital
do Espírito Santo, uma delas consistia em ajudar os agonizantes a morrerem bem, confortando-os e animando-os
no derradeiro e delicado momento da morte. Esta caridade
era sobremaneira apreciada e observada pelas pessoas que
visitavam o hospital. Muitos paravam para ver a morte dos
agonizantes e também para ouvir os últimos conselhos que
os nossos lhes davam.
A fama dessa caridade se espalhou por Roma e muitos, nobres ou não, prelados e gente de todas as condições,
especialmente os hóspedes de pensões, começaram a chamar
os nossos para assistir os moribundos em domicílio. Camilo
não teve como recusar tais pedidos por causa da grande necessidade que percebia – e poderia dizer com razão: voz do
povo, voz de Deus – inspirado por Deus, assumiu também
esta missão, acrescentando-a e incorporando-a ao seu primeiro ideal e carisma.
Determinou que sua Congregação, conforme consta com mais detalhes nas bulas pontificiais, tanto de dia,
quanto de noite, prestasse assistência aos agonizantes fora
dos hospitais. E, por graça de Deus, deram-se conta que é
de grande proveito para a salvação das almas. Antes, obra e
caridade que merecia houvesse, desde a fundação da Igreja,
uma Ordem maior, mais famosa e mais rica de pessoas bem
preparadas que qualquer outra.
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CAMILO ESCOLHE UM NOME
PARA A COMPANHIA

No dia 10 de abril de 1585 morreu o Papa Gregório XIII e seu sucessor foi Sisto V, eleito no dia 25
de abril do mesmo ano. No início do seu pontificado,
Camilo, vendo que a companhia crescia sem parar e
que muitas pessoas, de Roma e de fora, queriam saber
quem eles eram e como se chamavam, pensou que
seria conveniente e até necessário dar-lhe um nome
para que se tornasse melhor conhecida e se distinguisse de outras congregações.
Reuniu, pois, todos os seus companheiros, que
ainda não chegavam a doze, e manifestou-lhes sua
preocupação. Eles, depois de muita troca de ideias,
impelidos por sua grande caridade para com os doentes, que consideravam seus senhores e patrões, tinham quase chegado à decisão de se chamar Servos
dos Doentes. Mas ao lembrar que já existia na Igreja
de Deus uma congregação com o nome de Servos,
para evitar qualquer confusão, desistiram da ideia.
Camilo, então, refletiu que os Evangelhos usam, repetidas vezes, a palavra ministro e, então, para imitar Jesus Cristo na sua santa humildade, decidiram
chamar-se Ministros dos Enfermos.
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A partir de então, a Congregação sempre foi designada
com este nome. Antes disso, era conhecida como a Congregação do Pe. Camilo.
Quando o nome foi ouvido em Roma, como não era
bem compreendido, as crianças, quase por deboche, os chamavam de ministros do inferno, o que só pode ter sido por
arte do demônio. O soberbo espírito não podia suportar
que um grupo de homens tão diferentes, surgidos de forma
tão pouco comum e com um nome tão humilde, pudessem
fazer-lhe uma guerra tão ferrenha e, com a graça de Deus,
arrancar-lhe das garras tantas almas. O maligno, portanto,
procurava e fazia todo o esforço possível para torná-los antipáticos e, assim, não fossem chamados para assistir os agonizantes, que era o que mais o aborrecia, como se fossem mais
ministros do inferno e de condenação, que de salvação.
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CAMILO ESCREVE AS
PRIMEIRAS REGRAS

Estando, pois, a congregação em situação um
tanto confusa, Camilo procurou organizá-la da melhor forma possível. Escreveu, para tanto, duas regras; uma para ser observada em casa e, outra, nos
hospitais.
Na primeira expôs, com toda clareza, quanto
deviam observar aqueles que aderiam ao seu instituto.
Determinou que deviam viver em castidade, pobreza
e obediência e dedicar-se para sempre aos doentes,
ainda que acometidos de peste, mas sem votos, além
de outras coisas indispensáveis, que não menciono
por brevidade.
Na regra a ser observada nos hospitais, mostrou-se menos claro; antes, tão sóbrio de palavras que
dificilmente se consegue captar e compreender todo
o seu pensamento. Quando as regras eram lidas e se
chegava a uma que não era compreendida ou praticada, mandava continuar a leitura, dizendo: “regra
futura”. Como no começo todos viviam em santa
simplicidade e humildade e ninguém imaginava que
aconteceria qualquer mudança no modo de assistir os
doentes, isto é, indo e voltando do hospital, ninguém
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lhe perguntou o que entendia por “regra futura”. E ele, por
sua vez, achando que tudo estava claro, nunca se preocupou
em explicar, como convinha, a sua intenção. Dava por certo
que os seus religiosos estavam dispostos a acatar a sua vontade em qualquer momento lhes fosse manifestada. Mas não
foi o que aconteceu quando a congregação foi elevada a Ordem. Ao tentar mudar o antigo método de trabalhar com os
doentes, encontrou tantas dificuldades que a Ordem acabou
discutindo o assunto durante seis anos. Isto, certamente, não
teria acontecido se a Regra fosse um pouco mais clara e não
tão obscura.
Deve-se admitir, porém, que tudo aconteceu por permissão de Deus, pois se Camilo tivesse sido mais claro no começo, sem dúvida, dadas as dificuldades que surgiram mais
tarde, talvez todos, ou a maior parte, teriam desistido da
Congregação ou pouquíssimos teriam entrado, sobretudo sacerdotes ou pessoas de certo nível e saber. Antes, podia ser, o
que seria mais grave, que nunca fosse aprovada como Ordem
e, ficando sem os votos, por qualquer pequena tempestade
e ventania de contrariedade, poderia facilmente dissolver-se e desaparecer. Mas não quero aprofundar-me no pélago
dos divinos desígnios. Basta-me ter mencionado o problema
para não omitir nada do que faz parte desta história.
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MORRE BERNARDINO, PRIMEIRO
COMPANHEIRO DE CAMILO

Pouco depois de ter escrito as Regras, Camilo perdeu seus primeiros companheiros, isto é, Bernardino e Cúrcio. Este, por razão de doença e com
licença de Camilo, foi para sua terra natal a fim de
mudar de ares. Ficou lá dois anos e, depois, voltou
novamente para a congregação. Bernardino morreu.
Como Bernardino foi homem de excepcional
bondade e todos, unânimes e de público, o consideravam santo, tomo a liberdade de contar o que ouvi a
seu respeito do próprio Camilo e de Cúrcio. Bernardino, antes de fazer parte da Companhia de Camilo,
trabalhou muito tempo como roupeiro do Hospital
S. Tiago, em Roma.
Na sua juventude, porém, foi carregador de lenha no porto de Ripetta. Embora passasse o dia trabalhando, não deixava de fazer a sua oração mental,
nem descuidava da união íntima com Deus. Apesar
de estar sempre em meio a tanta gente, como costuma haver naquele lugar de Roma, pois lá se faz
quase todo o comércio de lenha, mantinha sua alma
constantemente recolhida em seu íntimo, adorando
e contemplando o seu Senhor. Dedicava à oração o
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tempo que ia do toque da ave-maria da tarde até meia noite,
quando tocava o sino para Matinas na Igreja de Aracoeli.
Então deitava até o toque do sino na Igreja de S. Roque,
de manhã, quando levantava impreterivelmente e ia para o
trabalho, a fim de ganhar seu pão. Muitas vezes lhe acontecia
de passar a noite de joelhos, pois, tomado pelo sono e muito
cansaço, adormecia e acordava de manhã com frio, no chão,
com o terço na mão.
Apesar de seu corpo ser maltratado pelo trabalho,
acrescentava, todos os dias, novas penitências e jejuns, que
costumava fazer com frequência. Também dava parte de seu
ganho aos pobres.
Mostrou-se muito paciente em aceitar as injúrias.
Maurício, o guarda do Papa, que mencionei acima, contou
que, um dia, enquanto carregava lenha no Porto de Ripetta,
esbarrou, por acaso, com seu carreto, num senhor que passava. Este, irritado e sem qualquer cerimônia, deu-lhe uma
forte bofetada, na presença de muitas pessoas. Bernardino,
como se quisesse revidar, largou o carreto, correu para o tal
senhor e todos esperavam que lhe desse o troco. Mas quando o alcançou, ao invés de revidar, ajoelhou-se, qual manso
cordeiro, pediu-lhe com insistência: “Se me deu uma bofetada por sua conta, dê-me outra por minha vontade” e, como
manda o Evangelho, lhe ofereceu a outra face. O tal senhor,
tomado de surpresa, foi embora cabisbaixo e envergonhado.
Frequentou por quarenta anos os sacramentos e, mais
de uma vez, viu na hóstia consagrada a figura do Menino
Jesus, como atestaram seus confessores depois da sua morte.
Durante algum tempo sofreu tentações sobre o mistério da SS. Trindade, pois, não conseguia entender, com sua
escassa inteligência, como o Pai, eterno, pudesse ter gerado o
Filho, também eterno. Por causa dessa tentação impôs-se várias penitências, visitou muitas vezes as sete igrejas, p
 edindo
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insistentemente a Deus que o livrasse dessa tentação. Finalmente, Deus o livrou, aparecendo-lhe, durante o sono, em
forma de um lindíssimo velho, vestido de branco. De sua
boca saía um belíssimo menino, mais encantador que qualquer rosto de anjo. Após esta visão, nunca mais foi tentado
sobre isso.
Era um senhor jovial e simpático. Bastava a sua presença para animar os doentes, pelos quais sempre demonstrou extraordinária caridade e nunca diminuiu seu primitivo
espírito e fervor por eles. Quando falava, fazia-o com tanta
delicadeza que conseguia tudo o que queria das pessoas.
Quando a sede da congregação ainda estava na Via
delle Botteghe Oscure, antes mesmo que Camilo tivesse pensado em comprar a Igreja de S. Madalena, todas as vezes que
passava diante daquela igreja, dizia ao seu companheiro: “Irmão, esta igreja será nossa”. E estava tão certo disso que, uma
vez, ao passar diante da igreja fechada, disse ao companheiro:
“Ajoelhemos aqui mesmo, na rua, e rezemos um pouco a esta
gloriosa santa, pois sinto que, de qualquer forma, esta igreja
será nossa”, como, de fato, aconteceu.
Quando era jovem, ao partir pela primeira vez de sua
cidadezinha para ir a Roma, estava sem dinheiro e ficou indeciso e em dúvida se partir ou não. Nisto pareceu-lhe ouvir
uma voz que lhe dizia em seu coração: “Saia desta terra e
ande e achará um escudo no caminho”. Não tinha dado trinta passos e achou o escudo.
Desejou muito ver a congregação aprovada pela Santa
Sé, mas não conseguiu, pois ao completar 56 anos, rico de
muitas boas obras e munido dos santos sacramentos, morreu
nas mãos do Pe. Camilo no dia 16 de agosto de 1585. Antes de morrer exortou calorosamente os seus companheiros a
perseverar, prometendo que os ajudaria mais depois de morto que enquanto vivo.
Capítulo 35
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Graças ao Pe. Otávio Cappelli, seu confessor durante
algum tempo, e que, como tantos outros que o haviam conhecido, o considerava e declarava santo, foi enterrado na
Igreja dei Gesù.
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Capítulo 36

C

SISTO V
APROVA A COMPANHIA

Com o crescente aumento de pessoas que ingressavam na congregação, Camilo achou que não
convinha que tanta gente morasse junto sem a bênção
e a aprovação do Papa. Dado que não tinha amizade
com cardeais ou prelados para, por seu intermédio,
apresentar ao Papa seu desejo, entregou o assunto nas
mãos de Deus, com toda a confiança. Também desta
vez, como em outras ocasiões, foi atendido quando
menos esperava.
Um dia, ao passar diante do palácio Muti,
onde residia o Cardeal Mondovi, viu, por vontade de
Deus, que o dito cardeal estava à porta de seu palácio
para se despedir de outro ilustríssimo cardeal, como
era de praxe no Sacro Colégio. Ao vê-lo, Camilo
achou que o Cardeal Mondovi era um senhor muito
simpático e que podia ser a pessoa indicada para o
que pretendia. Não o conhecia, nem sequer o tinha
visto antes, mas, confiando em Deus, foi conversar
com ele na hora. Falou rapidamente do seu instituto, mostrou-lhe a regra que trazia consigo e pediu
que o ajudasse naquele começo, solicitando ao Papa a
aprovação. O Cardeal ficou bem impressionado com
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a simplicidade de Camilo, que não o conhecia e nunca tinha visto. Perguntou-lhe se, em Roma, alguém o conhecia e
podia dar referências a seu respeito. Camilo indicou o nome
de alguns romanos, mais especificamente de Virgílio di Crescenzo e Patrício Patrizi. O Cardeal acrescentou que bastavam
estes dois senhores e que não deixaria de ajudá-lo.
Os dois senhores deram ótimas informações a respeito de Camilo. O Cardeal ficou contentíssimo e até admirado que um homem ignorante e sem letras tivesse iniciado
uma obra tão urgente para o mundo. Poucos dias depois,
o Cardeal tratou do assunto com o Papa Sisto V. Este, bem
impressionado com a fama que Camilo já tinha em Roma
e confiando que sua obra seria muito útil, louvou muito a
iniciativa e submeteu o caso à Congregação dos Regulares.
Nesta, da qual também o Cardeal Mondovi era membro, o
assunto foi examinado e discutido e, embora o Cardeal Santa
Severina se mostrasse contrário, por graça de Deus, a Companhia acabou sendo aprovada. Afirmaram que a Companhia merecia a aprovação apostólica por se dedicar às obras
de caridade dentro e fora dos hospitais, bem como à assistência dos agonizantes em domicílio. Como se dedicava a
uma atividade muito diferente das outras congregações, não
era supérflua, como afirmava o Cardeal Santa Severina, mas
merecedora de ser assumida e aprovada pela Santa Sé.
O Cardeal Sans, Prefeito da Congregação, apresentou
relatório ao Papa. Sua Santidade, com breve de 18 de março
de 1586, primeiro ano de seu pontificado, aprovou e confirmou a Companhia que, daqui para frente, chamarei de Congregação, pois foi assim que o Papa a designou em seu breve.
No breve, permitiu que Camilo e seus companheiros
vivessem em comunidade, observando pobreza, castidade e
obediência e servindo os doentes, ainda que acometidos de
peste, sem votos, simples ou solenes, mas por opção pessoal
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apenas. Determinou que a Congregação elegesse um superior, que devia ser sacerdote, com um mandato de três anos.
Também permitiu que pedissem esmola em Roma e mandou que as regras da congregação fossem examinadas e aprovadas pelo seu protetor, que não indicou. A partir daquele
momento, Camilo não só considerou o Cardeal Mondovi
como protetor, mas como autêntico e carinhoso pai de toda
a Congregação.

Capítulo 36
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A

CAMILO É ELEITO SUPERIOR DA
CONGREGAÇÃO

Aprovada a Congregação, Camilo, em obediência ao breve, procedeu à eleição do superior.
Reuniram-se, pois, e todos, sem exceção, com voto
secreto, elegeram Camilo como superior geral da
Congregação. Isto aconteceu no dia 20 de abril de
1586.
Camilo aceitou o cargo, mais por falta de elementos na Congregação, do que por se considerar
digno. Para mostrar que o seu novo cargo não havia
alterado seu modo de proceder, isto é, de ser o servidor de todos, começou imediatamente e com renovado fervor a se dar ao desprezo de si mesmo, trabalhando intensamente e dedicando-se às tarefas mais
humildes da casa. Pegou uma sacola e junto com um
sacerdote inglês, Rogério, saiu por primeiro a pedir
esmola em Roma. Nesta primeira vez, só levaram
para casa um pão inteiro e uns quantos pedaços.
Quando começaram a pedir esmola, o povo
chegou a caçoar deles por ver que não tinham nada
nas sacolas e pareciam andar à toa pela cidade, perdendo seu tempo. O demônio chegava a insinuar que
a humilhação era grave e, uma vez, Horácio P
 orgiano,

113

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

um dos nossos mendicantes, perdeu a paciência e se sentiu
fortemente tentado de deixar a congregação, porque um alfaiate lhe perguntou, por gozação, se não queria trocar um
pão caseiro por outro de padaria. Sentiu-se tão ferido e humilhado que, se um certo senhor de idade não o tivesse convidado para entrar na sua loja e animado com boas palavras e
exemplos, certamente teria desistido da sua vocação.
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SISTO V QUER VER CAMILO E PERMITE QUE LEVEM
COMO DISTINTIVO A CRUZ

N

Não foi apenas o Cardeal Mondovi que, naquele começo, se mostrou atencioso e afeiçoado a Camilo, mas também outras pessoas importantes, como o
Cardeal Sans. Quando apresentou ao Papa o relatório
da Congregação dos Regulares, louvou e recomendou
com tanto entusiasmo o instituto e a bondade do seu
fundador que o Papa quis ver e conhecer Camilo.
Avisado pelo Cardeal Sans, através de Mons.
Cusano, foi, imediatamente, encontrar-se com o
Papa no Vaticano. Prestou-lhe a devida reverência e
com palavras transbordantes de simplicidade, apresentou-se como Camilo, servo inútil, de quem Deus
se tinha servido, sem mérito seu, para fundar a congregação recentemente aprovada pela Santa Sé e que
estava lá para agradecer, sensibilizado, a Sua Santidade e colocá-la, para sempre, aos seus pés, dos seus
sucessores e da Santa Sé Apostólica. O Papa respondeu-lhe que o via e conhecia com grande satisfação
e alegria e prometeu que, sempre que necessário, o
ajudaria e apoiaria. Animado com esta resposta, Camilo criou coragem para pedir que ele e seus companheiros de congregação pudessem levar, pregada na
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batina e no manto, uma cruz vermelha como sinal que os
distinguisse dos outros clérigos regulares. O Papa anuiu de
bom grado, dizendo que, como o carisma era diferente, também o hábito deveria sê-lo. Mandou, pois, que apresentasse
pedido por escrito.
Camilo o apresentou a Sua Santidade, que o enviou à
Congregação dos Regulares. Camilo apresentou a forma e o
tamanho da cruz que desejava levar, desenhada num papel,
e seu pedido foi considerado procedente. Assim, com outro
breve apostólico, datado de 26 de junho de 1586, Camilo e
seus companheiros tiveram licença de usar a cruz.
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T

CAMILO E COMPANHEIROS
VÃO À BASÍLICA DE S. PEDRO COM A CRUZ

Três dias depois que recebeu o breve da cruz,
isto é, na festa dos príncipes dos Apóstolos Pedro e
Paulo, Camilo, por devoção a estes santos apóstolos,
pregou a cruz no lado direito da batina e do manto
e a deu a todos os seus companheiros de congregação. Com a finalidade de se tornarem mais conhecidos, sem se envergonhar de confessar Cristo diante
dos homens, naquele, mesmo dia, oito deles foram à
Igreja de S. Pedro.
É impossível descrever a curiosidade do povo,
pois nunca tinham visto pessoas com tal distintivo
em Roma e faziam conjeturas sobre eles. Uns diziam
que eram jesuítas chegados da Índia, outros do Santo
Sepulcro e não faltaram pessoas que, por deboche,
os chamassem de cavaleiros da pedra. Mas eles, por
amor de Deus, pouco se importaram com isso e foram passando entre o povo até chegar à Basílica de S.
Pedro. Lá, Camilo ofereceu-se, de todo o coração, a
Deus e aos santos apóstolos, com toda a pequena grei
que Deus lhe tinha confiado.
Dado que muitos curiosos quiseram saber porque Camilo usava a cruz no lado direito e não no
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esquerdo, como fazem outros, respondo que fez isto, não
por singularidade, mas para se distinguir melhor e para que
ficasse mais visível, sem ser escondida ou coberta pelo manto. Acrescento que isto não aconteceu sem especial inspiração de Deus, a fim de tornar os nossos mais temíveis ao
demônio. Todos os outros religiosos, senhores e cavaleiros a
levam à esquerda, como arma defensiva e em defesa própria
contra os golpes e tentações dos inimigos infernais. A nossa
congregação, porém, cuja finalidade é defender as almas dos
moribundos em sua batalha final e luta com a morte, a traz
do lado direito como espada afiada e arma ofensiva para atacar e destroçar os demônios, que são os piores inimigos de
tão poderoso sinal.
Quando, no início, foi visto sobre os nossos, parecia
motivo de desprezo, mas logo se transformou em sinal de
reverência, tanto que muitos, homens e mulheres, não se
continham e a beijavam em plena rua e a tocavam com rosários por devoção. Muitas pessoas, nobres e de todas as condições, começaram a trazê-la escondida sobre o peito, como
um distintivo sobre o coração e como mirra, em memória da
paixão de Cristo. Diga-se isto para a maior glória de Deus e
confusão do demônio.
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Q

DO COMPROMISSO QUE FAZIAM
AO RECEBER A CRUZ

Quando alguém entrava na Congregação, não
recebia a cruz imediatamente, mas só depois de ser
provado nas virtudes, sobretudo na mortificação da
vontade, nas tarefas mais humildes da casa e na assistência aos doentes. Passado um ano ou menos, a
critério de Camilo, recebia a cruz, com uma cerimônia própria.
Após a celebração da missa, na qual recebia a
comunhão (quando tinham igreja, pois, na casa da
Via delle Botteghe Oscure a cerimônia era privada),
o Padre ou o Irmão, que ia receber a cruz, punha-se
de joelhos diante do SS. Sacramento e, com voz alta
e clara, emitia um bom propósito, como o chamavam, dizendo: “Deus onipotente, meu criador, minha misericórdia e Pai de meu Senhor Jesus Cristo,
dou-vos infinitas graças porque, por vossa bondade,
vos dignastes chamar-me ao vosso serviço. Eu, por
vosso amor, na presença de vossa divina majestade
e de toda a corte celeste, com todo o afeto do meu
coração e de minha alma, prometo, ajudado por vossa graça, viver em castidade, pobreza e obediência e
servir os pobres doentes, vossos filhos e meus irmãos,
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por toda a minha vida, com a maior caridade ao meu alcance. Peço-vos, pois, pelo amor com que enviastes vosso Filho
ao mundo para dar sua vida pela humanidade (e Ele disse
que veio trazer fogo à terra e só queria que ardesse) que mantenhais meu coração sempre aceso no fogo deste amor, sem
que se extinga, para que possa perseverar nesta santa obra e,
perseverando, chegar à glória celeste, a fim de participar de
vossa felicidade com os vossos santos e louvar-vos eternamente. Amém”.
Feito isto, era-lhe apresentado o missal aberto e, pondo as mãos sobre ele, proferia o seguinte juramento: “Meu
Senhor Jesus Cristo, pelo grandíssimo desejo que tenho de
cumprir meu propósito e para precaver-me contra futuras
tentações, juro sobre o santo Evangelho na vossa divina
presença e de toda a corte celeste que toda a vez que decidir deixar a Congregação (Deus não permita!), antes de
sair, me retirarei numa sala durante alguns dias, conforme
o superior me permitir, para me recomendar à vossa divina
majestade e tomar a decisão que achar mais conveniente
para a salvação de minha alma. Que assim Deus me ajude
e estes santos evangelhos de Jesus Cristo”.
Feito o juramento, Camilo lhe aplicava a cruz, enquanto os padres e os irmãos cantavam as palavras de Jesus
Cristo: “Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo,
tome sua cruz e siga-me” e outro coro respondia com as palavras de S. Paulo: “Quanto a mim, não aconteça gloriar-me
senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o
mundo está crucificado para mim e eu para o mundo” ou
outros versículos de teor apropriado.
Em seguida, Camilo fazia a ação de graças com as orações de praxe e todos se congratulavam com o novo irmão,
que consideravam professo. Estes eram chamados padres ou
irmãos da cruz.
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C

CAMILO COMPRA A IGREJA DE
S. MADALENA

Camilo achou que a casa da Via delle Botteghe Oscure já não era adequada para a Congregação,
pois não havia igreja nem capela para a celebração
da eucaristia. Celebravam nas igrejas da redondeza,
isto é, na Igreja de Jesus, de S. Estanislau e de S.
Luzia, dita de Mattei, onde também enterravam seus
coirmãos falecidos. Decidiu, portanto, procurar uma
casa mais condizente, maior e com igreja. Depois
de muito refletir e de inspecionar muitas igrejas de
Roma, finalmente, um dia, passando pela Igreja de
S. Madalena, na véspera da festa da Santa, entrou
para ganhar as indulgências. Enquanto rezava, achou
que a igreja atendia aos seus objetivos. Confiou o seu
desejo à Santa, pedindo que o favorecesse e ajudasse
e decidiu comprá-la. Contatou a Venerável Confraria
do Confalone, sua proprietária, e a adquiriu. Eram
seus diretores Mons. D’Avila, Paulo Mattei, Carlos
de Massimi e Ulisses Lanciarini. Na compra, Camilo
teve o apoio e a ajuda da senhora Felice Colonna, sua
admiradora, parente de Carlos de Massimi.
A igreja foi comprada em condições um tanto
pesadas, que Camilo aceitou por necessidade, pois não
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podia deixar de adquiri-Ia. Também alugou, da mesma confraria, algumas casas vizinhas à Igreja, onde passou a morar
por volta de dezembro de 1586. Esta casa, por graça de Deus,
se tornou a casa mãe de todas as outras da Congregação.
Algumas semanas depois que Camilo passou para a
nova residência, foi morar com ele também Pe. Francisco
Profeta, um de seus primeiros companheiros. Em seguida foi
ordenado sacerdote Brás Oppertis, sob o título de patrimônio. Também entrou na congregação o Pe. Paulo Cornetta,
romano, bom teólogo e profundo conhecedor das línguas
grega, latina e hebraica. Por fim, voltou à comunidade Cúrcio Lodi que, por razão de doença, tinha passado uma temporada em sua terra natal, como já dissemos.
De posse da igreja, Camilo mandou colocar um confessionário, onde o Pe. Francisco Profeta atendia as confissões do povo. Camilo confessava os padres e irmãos da casa,
mas, depois, reconhecendo que era muito escrupuloso, deixou de atendê-los.
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N

A MORTE DE DOIS IRMÃOS;
UM CHAMA O OUTRO

Nos primeiros tempos em que estavam morando na casa da Madalena, por ocasião da morte de dois
irmãos, aconteceu um fato que merece ser contado.
Um irmão, chamado Luís, francês, jovem de
pouca idade, mas de grande virtude, quando estava
em agonia, levantando os olhos para o céu, como se
tivesse uma visão de santos, dizia: “S. André, quem
virá comigo? Não seria, por acaso, o Tiago?” O Ir.
Tiago Martinelli, que era seu enfermeiro e estava
presente, lhe perguntou: “Que Tiago! Por acaso sou
eu?” Luís respondeu: “E você mesmo! Prepare-se, que
dentro de alguns dias estaremos juntos no mesmo lugar”. Dito isso, morreu.
Após o enterro de Luís, Tiago contou ao Pe.
Paulo Cornetta o que tinha acontecido. Como Tiago
lia com frequência os Diálogos de S. Gregório, o Pe.
Paulo respondeu: “Irmão, você sabe quantos exemplos como este são contados no livro dos Diálogos,
que você costuma ler. Seria bom, portanto, que se
preparasse para a morte, já que Luís, seu companheiro, o chamou”. Tiago respondeu: “Seja feita a vontade de Deus”.
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Naquele momento, Tiago estava perfeitamente bem
de saúde. Mas oh! profundeza dos desígnios de Deus! Não
passou meia semana que Tiago adoeceu e, em poucos dias,
morreu feliz, deixando todo mundo admirado. Foi enterrado
na mesma sepultura de Luís, mas separados um do outro.
Alguns meses depois, quando foi enterrado outro irmão, perceberam que os dois cadáveres se tinham aproximado
um do outro e a sepultura exalava perfume muito agradável.
Pode-se dar como certo que Deus, com este fato maravilhoso,
quis provar quanto lhe agrada que se aconselhem e atraiam almas para o seu serviço, como Luís fez com Tiago, atraindo-o
para a Congregação de forma pouco comum.
Os dois, quando estavam no mundo, eram amigos.
Luís entrou na congregação e Tiago continuou sua vida normal. Como estava sem nada, pois o haviam roubado quando voltava de Pistóia para a sua cidade, procurava emprego.
Luís, um dia, o encontrou em Roma e lhe perguntou como
estava. Tiago respondeu que vivia em dificuldade, pois não
encontrava emprego. Luís, então, lhe disse: “Gostaria que
lhe arrumasse um?” Tiago respondeu que sim. Então – mas
Tiago não sabia aonde o levaria – Luís o levou até Camilo, pedindo que o aceitasse na Congregação. E disse a Tiago: “Pronto! Eu lhe arrumei como patrão Jesus Cristo. Está
gostando?” Foi aceito e os dois morreram como dissemos.
Foram amigos leais na vida e na morte e também na santa
glória, como piedosamente podemos esperar, graças às suas
virtudes e boas obras.
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P

CAMILO CONSTITUI UM
CONSELHO DE GOVERNO

Poucos dias após a morte desses dois irmãos,
o Pe. Francisco Profeta, confessor de Camilo, vendo
a importância de lançar, logo de início, bases sólidas
e com prudência, sugeriu a Camilo que seria conveniente, e até necessário, para a tranquilidade de sua
consciência, que aceitasse que fossem eleitos alguns
para ajudá-lo no governo. A proposta foi bem acolhida por Camilo. No dia 9 de maio de 1588, reuniu todas as pessoas da casa, isto é, aquelas que já tinham a
cruz, e pediu que fossem eleitos alguns. Foram escolhidos os seguintes: Pe. Francisco Profeta, Pe. Paulo
Cornetta, Pe. Brás Oppertis, João d’Adamo, Francisco Lápis, Damião Perugino, Horácio Porgiano, Angelino Brusa e Cúrcio Lodi. A assembléia promulgou
um decreto pelo qual se estabelecia que eles e Camilo, todos com voto deliberativo, vencendo a maioria,
tratariam e decidiriam sobre quanto se referia ao governo da Congregação.
Com este conselho reservado, como se fosse
um pequeno senado, do qual, mais tarde, derivou a
consulta e o governo aristocrático da Ordem, foi governada durante muito tempo a Congregação, isto é,

125

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

até quando foi elevada a Ordem. Reuniam-se duas vezes por
semana e o secretário consignava em ata todas as decisões
que tomavam.
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Q

CAMILO FUNDA CASA
EM NÁPOLES

Quando a Congregação já estava firme, o Dr.
Mira, espanhol, mais tarde bispo de Castello a Mare,
celebrava quase todos os dias a santa missa em nossa
Igreja de S. Madalena, fato que o levou a estreitar
grande amizade com Camilo.
Quando o Dr. Mira foi para Nápoles, sugeriu
ao Pe. Alexandre Burla, sacerdote de Piacenza e pessoa de grande virtude, que convidasse a congregação
para fundar casa em Nápoles, garantindo que seria de
grande utilidade. O padre prometeu que o faria. Os
dois, o sacerdote e o Dr. Mira, insistiram com Camilo, por carta, para que fosse a Nápoles a fim de tratar
do assunto. Quando Camilo chegou, o Pe. Alexandre
estava muito doente e, sem nada tratar, voltou para
Roma. Mas logo que Pe. Alexandre se restabeleceu,
escreveu e pediu novamente a Camilo para que voltasse a Nápoles e levasse alguns dos seus religiosos
para começar a fundação. Garantiu-lhe que deixaria
tudo preparado, isto é, casa, camas e quanto fosse
necessário para doze pessoas e, também, lhe enviou a
Roma 50 escudos para as despesas de viagem.
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Em reunião do conselho ficou decidido aceitar a proposta e foi eleito, como superior da fundação, o Pe. Brás
Oppertis.
Quando estavam prontos para partir, Camilo e Brás
foram pedir a bênção ao cardeal Mondovi, que consideravam
seu protetor. O Cardeal concedeu quanto pediam e também
lhes deu alguns conselhos, mas proibiu que dissessem que era
o seu protetor, alegando que não tinha qualquer indicação
oficial. Certamente o Cardeal disse aquilo, não porque não
os amasse de coração, mas porque não tinha certeza se a congregação vingaria. O fato deixou Camilo um tanto angustiado. Mas Brás, logo que saíram, o animou dizendo: “Padre,
não se angustie com isso, pois embora pareça que o Cardeal
se sinta um tanto acanhado de ser nosso protetor, devemos
confiar em Deus que, um dia, haverá de se orgulhar”. Foi o
que aconteceu. Quando o Cardeal morreu, deixou a Ordem
herdeira de milhares de escudos. Escreveu no seu testamento: “Deixo como herdeira a Ordem dos Ministros dos Enfermos, da qual sou protetor”.
Camilo se animou com estas palavras e partiram para
Nápoles com outros doze companheiros. Chegaram lá no dia
28 de outubro de 1588, festa dos gloriosos apóstolos Simão
e Judas.
No começo, moraram na casa preparada pelo Pe. Alexandre, na Via S. João a Carbonara e trabalhavam todos os
dias nos hospitais. Pouco depois, passaram a morar noutra
casa, chamada Santa Maria de Agnone. Foi assim que começou aquela fundação.
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CAMILO VOLTA PARA ROMA. INTRODUZ A
ABSTINÊNCIA E A DISCIPLINA ÀS SEXTAS-FEIRAS

C

Camilo ficou alguns dias em Nápoles, constituiu
superior da comunidade o Pe. Brás e voltou para Roma
no dia 11 de novembro. Lá, ponderou que ainda não
havia introduzido qualquer tipo de penitência na Congregação, afora os jejuns prescritos pela Igreja. Como
era muito devoto da Santa Cruz e Paixão, teve por bem
instituir em sua memória alguma outra penitência.
Tratou do assunto na congregação secreta. No
dia 25 de novembro, tomou pública um decreto, que
não obrigava em consciência, mas somente como
pena, que, em todas as sextas-feiras, os religiosos fariam disciplina e, à tarde, abstinência.
No tempo da Ordem, com a aprovação dos capítulos gerais, o próprio Camilo moderou e reduziu
as penitências, exceto em alguns dias do ano. Não
queria impor aos seus religiosos penitências, pois levava em conta os muitos trabalhos que enfrentavam,
de dia e de noite, na assistência aos doentes. Não
proibiu, contudo, que pessoas mais robustas fizessem
certas penitências, mas sempre com licença do superior ou do diretor espiritual.
Neste ponto, graças a Deus, os nossos precisam
mais de freio do que de estímulo.
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N

No começo de fevereiro, Camilo teve que voltar a Nápoles. Lá encontrou muitos jovens que desejavam entrar na Congregação e, num só dia, recebeu
doze. Ao voltar para Roma, levou-os consigo e, no
dia 3 de março daquele ano, deu-lhes o hábito. Entre
eles estava quem, mais tarde, escreveria esta biografia.
Também estava um jovem, Francisco Addimando, com quem aconteceu um fato digno de
dó, que não quero deixar de lembrar para exemplo
e advertência de outros noviços. Quando chegou a
Roma, vestiu o hábito como os demais, mas seu pai
ficou tão contrariado que esteve a ponto de morrer.
No dia em que partimos de Nápoles, acompanhou-o na viatura do correio até Carcano, insistindo para
que desistisse. Como não conseguiu, na Páscoa foi
para Roma. Conversou com Francisco às escondidas
e tanto lhe falou e disse que, por fim, o convenceu
a voltar para casa. Convenceu-o, sobretudo, porque
lhe prometeu, entre outras coisas, que ao chegar a
Nápoles lhe daria como esposa uma jovem belíssima,
pela qual sabia que estava apaixonado antes de entrar
para a vida religiosa.
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Quando o noviço foi pedir seus pertences, Camilo ficou admirado com sua decisão tão repentina. É impossível
contar o esforço que fez e os conselhos que lhe deu para que
não saísse. Como se manteve firme em sua decisão, Camilo
deixou que fosse. Mas, antes que partisse, o advertiu com
ameaças. Fitou-o por alguns momentos, quase surpreso pela
sua decisão, e lhe disse, na presença de vários dos nossos:
“Já que resolveu voltar para o mundo e desprezar Deus que
o havia tirado de lá e trazido ao porto da salvação, garanto-lhe que – não esqueça o que digo! – se voltar para o mundo,
acabará mal e morrerá nas mãos da justiça. Lembre bem o
dia e o lugar em que lhe digo isto”. Depois disso, deixou-o
ir, mas disse a seu pai, que estava presente, que teria pouca
satisfação com seu filho. Isto aconteceu no dia 31 de março,
sexta-feira santa.
Coisa admirável! Francisco voltou para Nápoles com
enorme alegria para seu pai. Formou-se em direito, casou
com a dita jovem e viveu em paz com ela durante algum
tempo. Mas Deus permitiu, talvez para castigo do pai que o
havia desviado do serviço de Deus, que Francisco se desentendesse com sua esposa por razões de honra e, tentado pelo
demônio, a matou quando estava grávida. Também matou
uma empregada, grávida, e um empregado, que considerava
cientes do caso ou cúmplices. Além deles, tempos antes e
pela mesma suspeita, havia matado uma velha e enterrou seu
corpo no porão da casa.
Por esses homicídios, que confessou de própria boca,
depois que o pobre pai tinha gasto todos os seus bens para
salvá-lo, finalmente, oito anos depois e no mesmo dia em
que tinha deixado a Congregação, isto é, 31 de março 1597,
justamente na segunda-feira da semana santa, foi decapitado
no mercado de Nápoles. Com ele também foi executado um
de seus empregados, que o havia ajudado em seus crimes.
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Cumpriram-se, assim, as terríveis e espantosas palavras de Camilo. O próprio Francisco, quando estava preso
e já condenado, confessou tudo isso, entre lágrimas que lhe
saíam do íntimo do coração, a vários dos nossos que iam
visitá-lo e a muitos outros, seus amigos. Dizia abertamente que estava naquela situação por ter deixado o hábito da
congregação. Disse que daquele dia em diante sempre teve
diante dos olhos, como que escritas, as palavras de Camilo
e sempre se lembrava do dia em que tinha abandonado a
vida religiosa. Pedia com insistência aos nossos que rezassem
a Deus por ele, e, sobretudo, que não o abandonassem no
último momento, quando estaria com a cabeça sob a lâmina.
Toda a nossa Congregação ficou impressionada com o
fato, principalmente aqueles que estavam presentes quando
Camilo, em Roma, lhe havia predito isto para que não saísse.
Maior impressão causou porque saiu no último dia de março
e na semana santa, e, justamente, no último dia do mesmo
mês e na semana santa lhe aconteceu quanto Camilo havia
predito e ameaçado.
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DA TENTAÇÃO DO
PE. CÉSAR D’AGOSTINO

Também quero contar outra artimanha do demônio, no mesmo tempo em que descaminhou Francisco, para dissuadir outro noviço, que fazia parte do
mesmo grupo, César d’ Agostino, sacerdote de vida
muito santa. Era evidente que o demônio explodia de
raiva ao ver que entravam na congregação não só jovens nobres, estudantes e pessoas muito dignas, mas
também sacerdotes, já formados e doutos, em condições de pôr mãos à obra de imediato e trabalhar nesta
santa vinha, como era o caso desse sacerdote.
Logo que chegou a Roma, caiu doente de uma
enfermidade estranha, que o deixou feito leproso. Durante a enfermidade comportou-se com muita dignidade e nas suas dores repetia constantemente as palavras de Jó: “Deus deu (a saúde), Deus tirou. Como foi
do seu agrado, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor”. O demônio, zangado com isso, querendo que,
pelo menos, morresse fora da Congregação, apareceu-lhe como se fosse o Ir. Estevão de Módena. Entrou no
seu quarto como alguém que ia para visitá-lo. Disse-lhe
que lamentava muito vê-lo doente e que, quem tentava
Deus, caía naqueles males e até em piores, como estava
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acontecendo com ele. Havia deixado a vida boa e santa que levava no mundo e, por isso, tinha ficado doente, estava de cama
e sem fazer nada. Contou-lhe, uma a uma, todas as penitências
ocultas que fazia, como jejuns, disciplinas, cilícios etc., para as
quais se sentia bastante inclinado. Depois de longa conversa,
concluiu que seria melhor para ele voltar ao mundo e levar
vida austera e penitente do que continuar na Congregação,
comendo o pão às custas de terceiros.
Agostino estava certo que era o Ir. Estevão, homem
de grande bondade, e que tinha sido mandado por Camilo,
que não queria mais que ficasse na Congregação por estar
doente. Mandou chamar Camilo e se queixou que o mandasse embora de forma tão diplomática. Camilo, surpreso,
tentou tirar-lhe a ideia da cabeça, dizendo que o Ir. Estevão
estava trabalhando em Tordinona e não era possível que tivesse voltado para casa sem sua licença. Como o doente não
se convencia, Camilo mandou chamar o Ir. Estevão. Perguntou-lhe, na presença do doente, se naquele dia tinha estado
lá para aconselhá-lo a voltar para o mundo. O Ir. Estevão,
espantado, fez muitos sinais da cruz e respondeu que não e
que há oito dias não punha o pé em casa nem para dormir.
O doente, então, se convenceu que era coisa do demônio e, com a ajuda de outros irmãos, levantou da cama e, mal
coberto e quase se arrastando, foi para a capela. Ajoelhou-se
diante do SS. Sacramento e prometeu, chorando, que ficaria
e morreria na congregação. De fato, morreu pouco depois,
no dia 9 de abril de 1589, deixando boa impressão em todos.
No inverno seguinte, o demônio assustou e perturbou
duas vezes a comunidade de Roma, sempre em nome do Ir.
Estevão, saindo da capela com grande espalhafato.
Uma vez, passou entre dois irmãos, que se aqueciam
junto ao fogo. Noutra ocasião, agarrou pelo pescoço um irmão para sufocá-lo, provocando tantos gritos e barulho que
quase todos os da casa foram acudi-lo.

136

Capítulo 47

Capítulo 48

N

CAMILO É CONFIRMADO SUPERIOR
DA CONGREGAÇÃO

No dia 20 de abril de 1589, terminou o mandato de superior de Camilo. No mesmo dia, os padres
e irmãos de Roma, que traziam a cruz, o reelegeram
por mais três anos.
Como desejasse ter um bom número de sacerdotes na Congregação para atender os moribundos e
também para fundar a Congregação noutras cidades,
pois recebia muitos pedidos, pôs muitos jovens que
dispunham de patrimônio para estudar. Mas quanto
mais sonhava vê-los sacerdotes, tanto mais lhe parecia
que nunca chegassem.
Na época, de fato, os estudos eram constantemente interrompidos por causa da assistência aos doentes, pois Camilo não poupava nem os estudantes,
que mal conseguiam aprender alguma coisa. Deviam
estar quase sempre disponíveis para atender os doentes e precisavam roubar o tempo, ou melhor, tirá-lo do sono, para ler e aprender alguma coisa. Apesar
disso, com a ajuda do Espírito Santo, era tão forte o
seu amor pelos doentes que pouco se interessavam
por outras coisas, a não ser de ir ao hospital todos os
dias para arrumar as camas, dar-lhes comida, cuidar
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de sua higiene e passar o dia com eles. Não se importavam
de perder a juventude e continuar ignorantes por amor de
Deus, desde que pudessem, com seu trabalho, levar adiante
a Congregação e abrir caminho para os que viessem depois e
pudessem, com mais tempo e melhores condições, dedicar-se aos estudos e ilustrar e fazer a congregação progredir com
seu saber.
Na época, Camilo costumava dizer: “Obras e caridade
é o que nos pede o mundo agora. Virá tempo em que a congregação poderá dedicar-se aos estudos mais do que deseja”.
Neste começo, queria que se dedicassem aos estudos, mas,
em primeiro lugar, que cuidassem dos doentes. E era muito exigente quanto a isso. Não permitia que os estudantes,
com a desculpa de estudar, se distraíssem ou deixassem de
observar as regras. Entrava de improviso na sala de aula e
se encontrava alguém que não se comportava devidamente,
repreendia-o com severidade. Às vezes, repetia as palavras de
um coirmão de S. Francisco: “Paris, Paris, você me destrói o
estudo de Assis!”.
Ficava feliz quando recitavam peças de oratória ou faziam os costumeiros debates acadêmicos. Ele próprio costumava assistir e, às vezes, até convidava estudantes e religiosos
de outras congregações.
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GRAÇAS ÀS ORAÇÕES DE CAMILO UM RELIGIOSO NÃO
PERDE A VOCAÇÃO

G

Goffredo Stella, jovem distinto e muito promissor, estava na Congregação, em Roma, há pelo
menos um ano, mas encontrava sérias dificuldades e
devia lutar contra si mesmo, tanto assim que, pode-se dizer, vivia em constante martírio. Era tão sensível que, no hospital, mal conseguia tocar os lençóis
dos doentes com dois dedos. Quando lhe acontecia
de tocar em escarro, sacudia a mão com tanta força
que parecia ter-se queimado no fogo. Passava muito
tempo lavando as mãos, tamanho era o mau cheiro
que o demônio lhe fazia sentir.
Incapaz de suportar tanto sofrimento, resolveu deixar a nossa Congregação e entrar na Ordem
de S. Bento e já tinha sido aceito pelos Padres de
Monte Cassino. Ao receber a carta de aceitação, pediu licença a Camilo, que o estimava muito por suas
qualidades. Camilo insistiu para que não saísse, mas
nada conseguiu. Goffredo pediu suas roupas de leigo,
passou a tarde pondo-as em ordem, para partir na
manhã seguinte, cedinho.
À noite, foi dormir com esta intenção, mas
aconteceu que Camilo se pôs a rezar para pedir a
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Deus que livrasse Goffredo daquela tentação. Na mesma
noite – Goffredo gozava de ótima saúde – foi acometido por
febre tão violenta, com calafrios e tremor de dentes tão forte que quase todos os da casa foram acudi-lo. Chamaram
também Camilo, que estava rezando por ele, de joelhos. Foi
e o encontrou tão mal e com tantos cobertores que lhe pareceu tratar-se de coisa do céu e lhe disse: “Goffredo, você
ainda quer ir embora?” Ele, tremendo, percebeu que estava
naquela situação por causa das orações de Camilo e respondeu: “Padre, não; Padre, não! Prometo a Deus, agora e para
sempre, que não sairei e morrerei na congregação”. E, para
mostrar que falava de coração, pediu que pegasse no bolso de
suas calças a carta que tinha recebido dos Padres de Monte
Cassino e a rasgasse. Camilo nem sabia da carta. Agradeceu
a Deus e pediu ao doente que criasse coragem e perdesse o
medo, porque aquela febre, tão repentina, era coisa de Deus
e desapareceria. A febre durou alguns dias e Goffredo ficou
bom, mas mudou tanto que parecia outro homem. Nunca
mais sentiu nojo ou dificuldade na assistência aos doentes.
Antes, tornou-se tão fervoroso que desafiava os coirmãos a
arrumar as camas mais sujas, coisa que antes detestava. Dizia: “Deus me quer aqui e me prendeu nesta Congregação,
apesar de meus sentidos”.
Perseverou até o fim e foi um dos que fizeram a profissão com Camilo, em Roma, quando a Ordem foi aprovada.
Morreu em Nápoles, como excelente religioso. Camilo gostava muito dele porque, quando no mundo, foi um jogador
inveterado como ele. Ao ir para Roma a fim de vestir o hábito, na última noite, ficou hospedado em Marino e gastou no
jogo, com o dono da hospedaria, pelo menos 25 escudos que
lhe sobravam da viagem.
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DO BEM QUE A CONGREGAÇÃO
FEZ EM NÁPOLES

Só quem conheceu as graves deficiências do
Hospital dos Incuráveis pode dar-se conta do grande bem que a Congregação fez em Nápoles, naquele
começo. Logo que os nossos começaram a trabalhar
no hospital, seu exemplo foi seguido por outros habitantes da cidade, não apenas por pessoas do povo,
mas, também, por quase todos os nobres e pessoas
com títulos honoríficos do reino que, divididos em
confrarias, rivalizavam entre si nesse trabalho. É coisa
digna de aplausos e de imitação para toda a nobreza
cristã. Não lembro ter lido ou ouvido falar que noutra cidade do cristianismo haja tantos nobres que vão
servir os doentes nos hospitais como em Nápoles.
Quase todos os dias, sem qualquer repugnância, vão ao hospital para cuidar dos doentes barões,
condes, marqueses, duques, príncipes, o próprio
Vice-Rei e o Cardeal arcebispo. Dão-lhes comida com suas próprias mãos, arrumam camas, servem água para que lavem as mãos, fazem higiene
de boca, aconselham que tenham paciência e até,
por amor de Deus, carregam nos ombros os mortos
para serem enterrados.
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Cheguei a ver, com constrangimento de minha parte,
muitos desses senhores dar comida na boca a doentes tão repugnantes e cheios de feridas que ficava impressionado como
homens tão finamente educados tivessem estômago não para
dar-lhes comida na boca, mas simplesmente para ficar perto
deles. Enfim, quando uma centelha de amor de Deus entra
no coração de um cristão, sobretudo num coração nobre,
não resta dúvida que fará milagres como este e até maiores.
Com igual dedicação e caridade, senhoras da classe
mais alta assistem às mulheres enfermas no Hospital dos Incuráveis. Deixo de lado as melhorias feitas em matéria de
cortinas, lençóis, cobertores, colchões ou de outras roupas
necessárias para os doentes. Criaram até um fundo perpétuo
com esta finalidade. Às vezes, chegam a levar aos doentes
comida feita na casa de nobres, preparada por distintíssimas
senhoras e matronas. Consideram-se felizes aquelas que podem fazer o papel de Marta para eles.
Todo esse despertar deve-se, antes, a Deus e, depois, à
nossa Congregação. Não que os nossos tenham organizado
tais confrarias, mas foram eles que as dinamizaram com o seu
exemplo e derrubaram a enorme montanha de terror e medo
que havia de frequentar o hospital.
Quanto à assistência espiritual aos agonizantes, a nossa Congregação provocou tamanha renovação na cidade que
não só os párocos passavam noites inteiras à cabeceira dos
moribundos, mas também outros religiosos. Parecia que os
nossos servissem de incentivo para os outros nesse tipo de
assistência.
E por falar de outras atividades, quero mencionar apenas uma entre as de maior destaque. Haviam chegado a Nápoles, vindas da Espanha, muitas galés carregadas de infantaria espanhola, com os soldados tão afetados por moléstia
contagiosa que quase todos acabavam morrendo. A cidade
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proibiu que as galés atracassem e exigiu que ficassem em
quarentena em Pozzuoli, no entrada da baía. Como as pessoas morriam sem qualquer assistência corporal e espiritual,
o Vice-Rei pediu ao Pe. Brás que acudisse a tanta miséria,
enviando alguns dos nossos.
O Pe. Brás atendeu ao pedido e mandou imediatamente cinco religiosos. Foram eles: João de Adamo, Serafim
Lucchese, Torquato Maurício, João Batista Pasqual e João
Batista de Gaeta. Todos tinham consciência que iam ao encontro da morte por amor de Deus e agradeceram a quem
os havia considerado dignos disso. Partiram com alegria e
entusiasmo.
Quando chegaram ao local, o Mordomo do Hospital
da Anunciação, onde estava concentrada a maior parte dos
doentes, deu-lhes como alojamento uma gruta que só tinha
a abertura da entrada. Por pouco não ficaram cegos por causa
da fumaça, pois, lá dormiam e também preparavam a sua
comida. Deram-lhes colchões tão sujos e tão usados pelos
doentes que, com medo de apanhar a moléstia antes mesmo
de começar o trabalho com os doentes, improvisaram para
si camas com gravetos e dormiram sobre elas enquanto estiveram lá.
Começaram a dar assistência aos pobres, atendendo
todo mundo, mas, sobretudo, os moribundos. Organizaram
o trabalho da seguinte forma: Quando os doentes chegavam
das galés ao hospital, Serafim os acolhia com toda caridade
e porque, geralmente, estavam imundos, cortava-lhes os cabelos e aparava suas unhas. Torquato tirava-lhes a roupa, livrando-os de seus trapos, que exalavam cheiro de morte. João
Batista Pasqual lavava-os dos pés à cabeça. João Batista de
Gaeta os enxugava e, finalmente, Adão deitava-os na cama.
Por falta de outros meios, os irmãos carregavam os doentes, das galés ao hospital, no colo, principalmente os mais
Capítulo 50
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graves e os que estavam mais perto da morte. Estavam tão
fracos e famintos que alguns morriam enquanto comiam.
Não havia remédio e comida que servisse, pois estavam tão
mal e fracos que, ao invés de engoli-los, entregavam sua alma
a Deus e seu corpo à terra.
Os nossos, além dos plantões de dia, davam também
plantões de noite, não só para cuidar dos que estavam morrendo, mas também dos mortos, de medo que os lobos ou
outros animais do descampado os devorassem.
Quando terminavam o trabalho no Hospital da Anunciação, ao invés de descansar, iam ajudar no Hospital S. Tiago, montado num velho casarão nas proximidades do Coliseu
da cidade. Diziam que, aqui, ficavam com o coração partido
de dor, tamanha a mortandade dos soldados, estendidos no
chão, homens e mulheres misturados.
Por fim, tendo morrido quase todo mundo, também os
nossos deram de ficar doentes. Levados para Nápoles, apenas
dois foram considerados dignos de morrer, isto é, João Batista de Gaeta e Serafim. Foram os primeiros que a nossa Congregação entregou a Deus, isto é, daqueles que morreram vítimas de epidemias ou outro contágio a serviço dos doentes.
O Ir. Serafim tinha tanto amor pelos doentes que,
durante a sua agonia, estava preocupado com eles, dizendo:
“Ajude! ajude aquele que está caindo!”, além de outras coisas
semelhantes. Quase nunca saía do hospital, pois logo que
saía, ficava com forte dor de cabeça e só lhe passava quando
voltava ao hospital.
Era filho de um grande médico e tinha bons conhecimentos de medicina e de assistência aos doentes. Tratou
e curou muitos tinhosos com suas próprias mãos. Era muito humilde e mortificado. O superior não o poupava neste
ponto. Mandava-o pela cidade de Nápoles com batina surrada e chapéu à francesa, alto dois palmos.
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Graças aos muitos bons exemplos que a Congregação
deu em Nápoles, a senhora Roberta Carrafa, Duquesa de
Mataluni, e as senhoras Constança de Carrette e Júlia delle
Castelle doaram ao Pe. Brás milhares de escudos para comprar a casa onde moram, em Santa Maria Porta do Céu. A
construção, porém, ficou por conta da D. Júlia que, senhora
de grande bondade e extraordinária caridade para com os
pobres, simpatizou tanto com a nossa Congregação que nos
deu, tudo somado, mais de 40 mil ducados. Dedicou aos
nossos um amor tão sincero que, pode-se afirmar, foi mãe e
fundadora da Congregação naquela cidade.
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DA NECESSIDADE QUE O MUNDO TINHA
DO NOSSO INSTITUTO

Neste ponto, sinto-me na obrigação de falar da
grande necessidade que o mundo tinha do nosso instituto, não apenas para ajudar as pessoas que são tratadas e morrem nos hospitais, mas também das que
morrem a domicílio. Afirmo, quanto aos doentes dos
hospitais, cuja assistência abrange a alma e o corpo,
que precisavam urgentemente da congregação.
Em primeiro lugar, porque os hospitais eram
tão temidos e evitados pelas pessoas de bem que, a
muito custo, se encontravam sacerdotes que aceitassem trabalhar, mesmo que lhes pagassem um bom e
compensador salário. Por isso, sobretudo em tempo de
peste ou outro contágio, os senhores bispos e diretores
de hospitais viam-se forçados a apelar, por assim dizer,
para a escória do mundo, isto é, sacerdotes ignorantes, bandidos ou pessoas procuradas pela polícia, que
eram confinadas no hospital por penitência ou para
cumprir pena. Como trabalhavam forçados ou apenas por salário, faziam-no a contra gosto, e os doentes
ficavam com pouca ou nenhuma assistência. A maior
parte deles morria sem confissão, sem comunhão, sem
unção dos enfermos e sem encomendação da alma. E
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se, ainda agora, nos hospitais onde os nossos trabalham com
toda a diligência, acontecem casos de pessoas que morrem
sem os sacramentos por causa dos imprevistos que sempre
acontecem, que não devia acontecer quando os hospitais não
estavam nas mãos de ministros de caridade, com obrigação
de votos, mas de mercenários, forçados e interesseiros? Certo
é que os agonizantes passavam dois ou três dias sofrendo e
penando em suas dolorosas agonias sem que alguém lhes dissesse a mínima palavra de conforto e encorajamento.
E que direi da administração e conservação dos santos
sacramentos? Quantas vezes o sacratíssimo corpo de Cristo
era levado pelo hospital com apenas uma ou duas pequenas
velas? Quantas vezes os doentes, mal chegavam ao hospital,
tremendo de frio ou ardendo em febre, eram obrigados a se
confessar, sem qualquer preparação e, por falta de preparação, omitiam a metade dos pecados! Quantas vezes, de manhã, ao comungar, com a boca ressequida e queimada pela
febre, a hóstia se prendia no céu da boca e os doentes, sem
conseguir engoli-la, pois não havia quem os acompanhasse,
a despreendiam com a própria mão, limpando os dedos no
lençol ou nos cobertores, onde ficava parte da sagrada hóstia?
Oh! Deus eterno! quantas outras vezes, por falta de assistência, fostes por camponeses simples e pessoas rudes cuspido
no chão ou contra a parede?
Mas passemos à assistência corporal. Quem jamais po
deria contar de quantos problemas os doentes foram libertados pela assistência contínua dos nossos religiosos nos hospitais? Quantas vezes, antes, por falta de quem os assistisse
e alimentasse, passavam dias inteiros sem provar qualquer
comida? Quantos doentes em estado grave por não haver
quem lhes arrumasse a cama ou apenas vez que outra na semana, apodreciam em meio a vermes e na sujeira? Quantos
doentes fracos, ao levantar da cama por alguma necessidade,
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caíam e se machucavam gravemente ou morriam? Quantos,
abrasados pela sede, não conseguiam ter um pouco de água
para matar a sede e refrescar a boca? Muitos, transtornados
pela sede, ou bebiam a própria urina ou caíam nos poços ou
nos riachos para matar a sede.
E quem acreditaria no que vou contar agora? Quantos
agonizantes, que ainda não tinham acabado de morrer, eram
por aqueles jovens mercenários, pouco atenciosos, tirados da
cama e, semi-vivos, jogados entre os corpos mortos para serem enterrados? Não conto novidades, nem coisas por mim
inventadas. Juro por Deus que não estou mentindo, pois o
próprio Pe. Camilo, num hospital de Roma, que não cito,
encontrou um homem vivo, jogado entre os cadáveres, que
viveu mais três dias e só depois morreu. Ora, se tais coisas
aconteciam em Roma, espelho e exemplo de toda a caridade
e santidade, que não devia acontecer noutras cidades, onde
não estão presentes nem vigilantes os olhos dos papas, nem
de outras pessoas eclesiásticas?
Caso semelhante aconteceu no hospital de Mântua,
onde foi enterrado um homem, tido como morto, mas que,
ao cair na cova, acordou. Vendo-se naquele lugar, do jeito
que pôde, seguindo uma galeria que dava para o lago da cidade, conseguiu sair e viveu ainda vários anos.
Quantos hereges disfarçados e infiéis, como turcos, escravos e mouros morriam nos hospitais, sem que ninguém
procurasse minimamente convertê-los e batizá-los? Mas ainda agora, e os nossos sabem bem disso, quantos são batizados
e se convertem por graça de Deus. Por isso, o nosso Pe. Camilo costumava dizer: “Que mais belas Índias ou que mais
belo Japão pode ter a nossa Ordem para converter almas a
Jesus Cristo que os hospitais?” Aconteceu muitas vezes que
até por nossos irmãos mais simples foram convertidos, na
sua agonia, hereges obstinados que, abjurando naquele moCapítulo 51
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mento os erros de Calvino ou de Lutero, morreram como
bons católicos.
E por falar daqueles que morrem em domicílio, que
língua poderia jamais explicar quanta necessidade tivessem
de nossa Ordem? Quantos deles foram encontrados pelos
nossos morrendo com a amante ao lado? Quantos, com ânimo e desejo de vingança, morriam ameaçando de maldição
seus próprios filhos se não a executassem? Quantos, naquele
último transe, ao invés de se arrepender e chorar sua vida
passada, lamentavam e choravam os bens que deixavam?
Quantos, ao invés de invocar os santíssimos nomes de Jesus
e de Maria, pronunciavam o nome de amantes ou namoradas? Quantos, com a morte na garganta, ainda faziam sinais
com as mãos de contar dinheiro, falavam de negócios ou de
mercadorias? Quantos morriam sem sacramentos, sobretudo
nobres, por falta de quem os aconselhasse e os advertisse de
que a morte estava chegando?
Muitíssimos eram aqueles que morriam em suas próprias camas, vítimas de morte violenta, isto é, sufocados por
seus próprios parentes porque lhes enchiam a boca de comida e de bebida. Sobretudo quando os doentes agonizavam
com febre ou catarro, e qualquer mínima coisa era suficiente para sufocá-los, com evidente perigo para a alma. Apesar
disso, muitas mulheres simples, mas obstinadas, não querem
entender e, sob pretexto de zelo e amor, sempre lhes põe
algo na boca, sem se aperceber que, ao invés de ajudá-los, os
matam, tornando-se, desta forma, assassinas de seus maridos
e filhos.
Eu mesmo, em Gênova, vi uma dessas velhas que, pensando fazer grande bem para seu filho que estava em agonia,
pôs os dedos na boca para tirar-lhe o catarro e o matou. Vi
outras mulheres piedosas, ou melhor, impertinentes, que,
antes que os moribundos acabassem de morrer, pensando
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que já estivessem mortos, queriam fechar-lhes a boca e os
olhos para que não ficassem desfigurados. Desta forma, quase todos morriam antes do tempo, o que não é falta pequena
entre cristãos.
Mas, pior ainda, não incidiam neste erro apenas mulheres simples, mas também muitos párocos e até religiosos
por falta de prática e experiência no atendimento aos moribundos.
Enfim, não bastariam livros inteiros para contar todos os inconvenientes e perigos a que estavam expostos os
moribundos. Mas, com a graça de Deus, serão libertados de
tudo isso pela nossa Ordem, que não tem outra finalidade
que a de instruir bem os nossos quanto a isso, para que não
falhem em coisa tão importante, da qual depende a salvação
da alma.
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O CARDEAL PALEOTTI PROPÕE A CAMILO DE
TRANSFORMAR A CONGREGAÇÃO EM ORDEM

D

Diante de tantos inconvenientes, portanto, e
de outros que omito por brevidade, pode-se perceber
a grande necessidade que o mundo tinha de nossa
Congregação.
Mal tinham passado três anos de sua aprovação que, durante o pontificado de Sisto V, se tratou
de elevá-la a Ordem, coisa que nunca tinha passado
pela mente de Camilo. O fato aconteceu da seguinte
forma: os nossos tinham sido chamados para assistir
alguns cortesãos do Cardeal Paleotti, que acabaram
morrendo. Durante a assistência, o próprio Cardeal
esteve presente várias vezes, ficou edificado e estreitou laços de amizade com Camilo. Pediu-lhe, então,
que fundasse uma casa em Bolonha, sua terra natal e
sua diocese, prometendo que lhe daria ajuda e apoio.
Camilo respondeu-lhe que não era possível porque a
congregação não tinha número suficiente de sacerdotes para a fundação, pois encontrava muita dificuldade para ordenar pessoas, em parte, por falta de idade
e, em parte, por falta de patrimônio. Então o Cardeal
respondeu que não se tratava de falta, mas de defeito gravíssimo, que deixava a Congregação encalhada.
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Acrescentou que falaria com o Cardeal Mondovi para encontrar uma solução para o problema. Falou, e os dois, depois
de muita troca de ideias, acharam que a única solução seria
de erigi-la em Ordem, não só para poder ordenar muitos
sacerdotes sob o título de pobreza, mas também para levar o
instituto a todas as partes do mundo.
A partir de então, o Cardeal Mondovi começou a tratar do assunto na Corte Romana. Como Camilo ainda não
estava decidido sobre o que fazer, pois queria manter a porta
aberta, foi a Nápoles para tratar especificamente disso com o
Pe. Oppertis, mas voltou para Roma sem qualquer decisão.
O Cardeal Paleotti, porém, insistiu para que fosse a
Bolonha e tentasse fundar a casa que tanto desejava. Camilo,
mais para satisfazer o cardeal do que por estar convencido
que poderia fazer algo, partiu de Roma no dia 23 de outubro
de 1589. Chegando a Bolonha, não concluíram nada, seja
por falta de sacerdotes que pudessem atender os moribundos
na cidade, seja porque os diretores dos hospitais não aceitaram os nossos, pois mantinham algumas reservas e ciúmes a
seu respeito. Por isso, primeiro Camilo e depois seus companheiros, voltaram para Roma.
Com isso, tanto Paleotti quanto Mondovi ficaram ainda mais motivados a trabalhar para conseguir a elevação a
Ordem, a fim de poder ordenar mais sacerdotes.
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CAMILO DECIDE PEDIR
A PROFISSÃO

Depois que voltou de Bolonha, Camilo retornou a Nápoles, com o Pe. Paulo Cornetta, a fim de
conversar novamente com o Pe. Brás sobre a profissão, pois dava muito peso à sua opinião em se tratando de assuntos como este.
Na viagem, correu grande perigo de cair nas
mãos dos turcos e considerou um grande favor e misericórdia de Deus o fato de ter escapado ileso. Embarcaram em Gaetta num barco pequeno, pois o Pe.
Paulo já não aguentava andar a cavalo por estar doente. Pernoitaram na entrada de Garigliano, juntamente com outra embarcação, companheira de viagem.
O comandante desta, antes que despontasse o dia,
insistiu para que também o comandante da embarcação em que estava Camilo partisse.Ele, porém, não
quis, dizendo que era muito cedo e que havia perigo
de turcos. Apesar de tudo, o outro, firme em sua decisão, partiu. Não tinha percorrida uma milha sequer
e caiu na mão dos turcos, que levaram como escravos
marinheiros e passageiros. Camilo ficou admirado
pela bondade de Deus para com ele.
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Chegado a Nápoles, ao tratar da profissão com Brás
encontraram muitas dificuldades, pois não conseguiam discernir o que seria melhor para a Congregação, isto é, ficar
sem votos, com liberdade de demitir a qualquer momento
os ineptos ou, então, pedir a profissão e vincular todos para
impedir que os bons saíssem. Finalmente, para discernir melhor a vontade de Deus, tomaram a decisão de entregar o
caso a peritos e acatar a sua opinião.
Os peritos opinaram que era melhor pedir a profissão
do que ficar sem votos. Camilo e Brás ficaram satisfeitos com
isso e foram para Roma, a fim de encaminhar quanto antes
o pedido.
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C

ESCREVEM A REGRA QUE SERÁ
APROVADA PELO PAPA

Chegaram a Roma no começo de abril de
1590. Enquanto se preparavam para encaminhar o
pedido, Camilo caiu gravemente doente de febre e,
vendo que sua doença podia prolongar-se, encarregou Brás de cuidar do caso. Ele, sem muita demora,
escreveu uma Regra, ou fórmula de vida, que continha o sistema de governo e o carisma do instituto,
conforme Camilo, Brás e Francisco Profeta achavam
que devia ser.
Quando Camilo melhorou, levaram o escrito
ao Cardeal Mondovi, que consideravam seu protetor
e estava muito interessado no assunto. Ele, depois de
ler e examinar a Regra, com a anuência dos três e
também com o parecer de muitos peritos, a corrigiu
e abreviou, tirando e acrescentando muitas coisas,
dando-lhe a forma e o teor que constam na Bula de
fundação.
Esta fórmula, assim revista, o Cardeal quis que
fosse lida por pessoas importantes de Roma para que
dessem a sua opinião. Examinando-a Camilo com
Francisco Toledo, teólogo do Palácio, mais tarde cardeal, não sei por qual motivo e contra a vontade de
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Camilo, ele acrescentou, de próprio punho, um inciso que
estabelecia que o número de irmãos devia ser maior do que o
de sacerdotes, inciso que, mais tarde, provocou muitos atritos e deu muito trabalho à Ordem para suprimi-lo. Toledo
alegava que a Congregação devia ter mais leigos que sacerdotes, porque os irmãos assumiam todas as atividades e serviços
da casa. É verdade que aconselhou Camilo a não elevar imediatamente a Congregação a Ordem, mas que esperasse um
tempo. Também quando Camilo examinou a fórmula com
o Cardeal Salviati, este disse que não lhe agradava o sistema
de governo que constava na fórmula, sobretudo o voto deliberativo dos conselheiros ou consultores, acrescentando que,
com o tempo, isto poderia criar dificuldades. Na ocasião,
Camilo não captou o alcance da advertência e como, desde o
princípio, havia adotado o sistema de governo aristocrático,
não permitiu que fosse mudado. Disso se apercebeu mais tarde, no tempo da Ordem, quando os consultores, para conter
o seu desmedido ardor, não permitiam que fizesse quanto ele
achava que devia fazer no governo da Ordem.
Numa ocasião em que o Pe. Brás foi conversar com o
Cardeal Mondovi sobre a fórmula, ao falar do hábito e da
cruz, o Cardeal lhe perguntou se aceitariam, para distinguir-se melhor dos jesuítas, levar todo o hábito vermelho, ao invés de apenas a cruz, Brás meneou a cabeça e pediu que não
fizesse esta proposta à Congregação, pois não sobraria um
sequer. Diante desta resposta, o Cardeal nunca mais tocou
no assunto. Decidiram, porém, que a cruz seria um pouco
maior, isto é, com um palmo de comprimento.
Quando o Cardeal morreu e todos os seus escritos passaram às nossas mãos, como herdeiros, constatou-se que esta
ideia não era dele, mas de um sacerdote religioso, que havia
sugerido isto com boas intenções para distinguir melhor a
Ordem.

158

Capítulo 54

Capítulo 55

A CONGREGAÇÃO DOS RITOS CONCEDE A
PROFISSÃO, MAS SUA APROVAÇÃO É ADIADA POR
CAUSA DA MORTE DO PAPA

U

Uma vez elaborada e aceita a fórmula, o próprio Mondovi a apresentou ao Papa Sisto V pedindo que a aprovasse com sua autoridade apostólica,
O Papa, que estava decidido a confirmar o Instituto,
a submeteu à apreciação da Congregação dos Ritos.
Enquanto estava sendo examinada evidenciaram-se as opiniões de muitos homens de destaque da
corte. Alguns achavam prematuro conceder a profissão, pois como o instituto, em seu trabalho, convive com o próximo, dificilmente se manteria livre de
pessoas ineptas, caso tivessem os votos. Na minha
opinião, teriam encontrado muitos outros motivos
neste sentido, se na fórmula figurasse com clareza o
pensamento de Camilo quanto ao serviço completo nos hospitais ocupando o lugar dos funcionários.
Nela, porém, não se tocava no assunto. Entre outros,
seguiam esta opinião o Pe. Toledo, o Cardeal Cusano
e o Cardeal Aldobrandini, mais tarde Papa.
Defendiam opinião contrária os Cardeais
Mondovi, Paleotti e Sfondrato, que também foi Papa
e aprovou a Ordem. Eles, e outros prelados, achavam
necessário dar-lhe a profissão não só para garantir a
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continuação do instituto, mas também por causa do grande
bem que dele se esperava. Mostravam com bons motivos a
grande necessidade que o cristianismo tinha não apenas em
ocasião de peste, mas também em tempos normais para atender os hospitais, as cadeias e os agonizantes em domicílio.
Concluíam que sendo esta missão repugnante aos sentidos
humanos, pois é exercida em lugares infectados e malsãos,
não sobreviveria sem votos, mas vinculada a votos se solidificaria e se firmaria para sempre. Com isto aumentaria muito o número de seus membros, sobretudo sacerdotes, que
poderiam ser ordenados a título de pobreza, e, consagrados
a Deus pelos santos votos, sem dúvida enfrentariam com
maior generosidade os riscos de peste e de morte por amor
de Deus e pela salvação das almas.
Estas e outras razões acabaram prevalecendo e a Congregação dos Sagrados Ritos concluiu pela concessão da
profissão, contanto que a Ordem seguisse a Regra de S.
Agostinho. A proposta não agradou a Camilo nem a seus
companheiros de congregação, não porque desdenhassem
viver sob esta santa regra seguida por tantas outras congregações, mas porque sendo a sua finalidade nova e diferente
das demais, queriam que também sua Ordem fosse nova e
diferente das que não tivessem a mesma finalidade. Decidiram, portanto, pedir ao Papa esta concessão. Mas enquanto
o Cardeal Gesualdo aguardava o dia para submeter o assunto
ao Papa, Sua Santidade, por vontade de Deus, passou a melhor vida no dia 27 de agosto de 1590. Camilo ficou muito
triste, pois acabava de perder um Papa bom e amigo que,
sem dúvida, como tinha elevado a Companhia a Congregação, certamente também a teria elevado a Ordem como,
aliás, era seu desejo. Dado que pela morte do Papa o assunto
ficou pendente, Camilo enviou Brás para Nápoles a fim de
presidir e cuidar daquela casa.
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CAMILO SOCORRE OS DOENTES DE
SANTA MARIA DAS TERMAS

Pouco antes da morte do Papa Sisto V, enquanto discutiam se era ou não conveniente pedir a
profissão, Camilo teve a oportunidade de mostrar ao
mundo que a sua Congregação, em tempo de necessidade, podia ser útil também aos pobres e, portanto, merecedora de ser elevada a Ordem. Aconteceu
que, em Roma, no Monte Quirinal, conhecido como
Monte Cavalo, irrompeu uma violenta doença acompanhada de febre, que matava quase todos aqueles
que a apanhavam. Morriam quase todas as famílias
dos tecelões de veludo, que Sisto V tinha trazido para
Roma a fim de desenvolver a arte da seda. Moravam
quase todos na região que fica nas imediações da Igreja de Santa Maria dos Anjos, nas Termas. Dava dó ver
tanta gente que morria, sem qualquer assistência. Em
muitas famílias, todos ficavam na mesma cama, pai,
mãe, filhos, misturados. Quem não morria da doença, morria de fome, pois não havia pessoa com saúde
para ajudá-los.
Quando Camilo soube disso, vendo que as autoridades não tomavam qualquer providência, com a
ajuda de alguns cardeais, isto é, Gesualdo, Paleotti e
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Salviati, comprou um jumentinho e, depois de alguns preparativos feitos em sua casa, começou a mandar, todos os dias,
dois balaios de mantimentos para os pobres doentes. Ele próprio, com quatro dos nossos, acompanhava a carga. Quando chegavam, cada qual com uma mochila nas costas e um
copo de metal na cintura, distribuiam, de porta em porta,
pão, vinho, carne, galinhas, ovos, alpiste, aveia, água fervida,
conservas e muitas outras coisas. Alimentavam os doentes
mais graves, de acordo com as prescrições dos médicos, que o
próprio Camilo providenciou, bem como os medicamentos.
Uma vez alimentados, arrumavam as camas, lavavam
a louça, varriam a casa, e, até, enfaixavam as crianças, cujo
choro e palidez fariam chorar até os corações mais insensíveis, sobretudo quando não conseguiam arrancá-los do peito
de suas mães, para que não se contaminassem com seu hálito
e com seu leite.
Enfim, Camilo foi tão útil a todos na calamidade que,
quando o viam, parecia-lhes ver um anjo vindo do céu para
o seu bem e salvação. E tinham motivo para pensar assim,
pois não poupava qualquer esforço por amor deles. Ia pessoalmente, sob o calor do verão, até Pescara, que fica longe
das Termas, para comprar medicamentos. Fazia isto com um
amor e preocupação tão grandes que, no caminho, não parava nem mesmo para conversar com qualquer grande personagem que quisesse retê-lo.
Certa vez, quando ia buscar um remédio para um doente, encontrou-se com um Cardeal da Santa Igreja, que
lhe perguntou como estavam seus doentes. Camilo respondeu rapidissimamente: “Melhor, monsenhor ilustríssimo!”
Como o Cardeal quisesse entretê-lo um pouco para se informar melhor sobre outros detalhes, ele, com simplicidade
e rudeza, disse: “Monsenhor ilustríssimo, peço, por amor de
Deus, que me deixe ir, caso contrário passa a hora de dar
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este medicamento que estou levando para um doente!” Dito
isto, seguiu seu caminho. O ilustríssimo Cardeal ficou quase
atônito por sua grande caridade.
Outras vezes, quando levava comida àqueles doentes, se encontrou, no caminho de Monte Cavalo, com o
Cardeal Sfondrati, que voltava do mosteiro de Santa Susana, do qual era protetor. Ele ficava tão bem impressionado
com aquele trabalho que, eleito Papa Gregório XIV, elevou
a Congregação a Ordem, sem qualquer dificuldade. Além
disso, ajudou-nos com muitas doações. Logo que foi eleito
Papa, mandou-nos 700 escudos e, enquanto viveu, destinou-nos e mandou-nos 50 escudos por mês.
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CAMILO AJUDA OS POBRES
DE ROMA

Cessada a epidemia das Termas, a Sisto V sucedeu, no dia 15 de setembro de 1590, Urbano VII.
Camilo foi prestar-lhe sua homenagem, pois era ligado à Congregação, e falou-lhe da profissão, O Papa
respondeu que de boa vontade cuidaria do assunto,
tão logo ficasse livre das preocupações imediatas.
Mas, como o mundo não merecia tão santo pontífice, em poucos dias, isto é, no dia 27 de setembro,
também ele morreu.
Sucedeu-lhe Gregório XIV, eleito no dia 5 de
dezembro de 1590. Naquele tempo começou, em
Roma, uma tão grande carestia e mortandade, que
não se tem lembrança de outra igual em nossos dias,
pois, parte pela fome, parte pelo frio, morreram, em
Roma e arredores, pelo menos 60 mil pessoas. Coisa deveras espantosa de se ouvir, mas mais dolorosa
ainda de se ver como, nas ruas de Roma, as pessoas
morriam de fome atrás dos balcões das lojas e dos
açougues. Os pobres viram-se obrigados pela fome
a comer cães e gatos que cozinhavam em fornos.
Os nossos observaram isso, mais de uma vez, com
muita pena.
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Em meio a tanta miséria, Camilo, com o coração partido de compaixão, sobretudo quando ouvia os pobres que,
de noite, gritavam nas ruas pedindo um pouco de comida,
esqueceu o problema da profissão e deu ordens aos seus para
que todos os dias preparassem um caldeirão de sopa, com
arroz, favas ou outros legumes. Reunia no pátio da casa o
maior número de pobres que podia, mandava que rezassem
em voz alta o pai-nosso e a ave-maria e distribuía a escassa comida, com grande caridade. Mandava dar um prato de sopa,
um pedaço de pão e um copo de vinho para cada um, isto é,
o suficiente para que não morressem de fome naquele dia.
Aconteceu que, em certos dias, os pobres passavam de 400.
Antes que fossem embora, Camilo, ou algum dos
nossos, falava-lhes de coisas espirituais, aconselhando-os,
sobretudo, a evitar o pecado, por cuja causa, costumava dizer, Deus mandava todos aqueles males e calamidades. Ao
despedi-los, pedia que alguns, os mais debilitados, ficassem
na casa. A estes, o próprio Camilo, ou outro, cortava os cabelos, dava banho ou remendava a roupa, trocando seus trapos
imundos com roupas velhas que estavam na rouparia.
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C

CAMILO DISTRIBUI ROUPA
AOS POBRES

Camilo se deu conta que a ajuda não era suficiente e que muitos morriam de frio, pois o inverno
de 1591 foi rigorosíssimo. Comprou imediatamente
uma grande quantidade de tecido, sapatos, chapéus,
gastando mais de 300 escudos. Contratou cerca de
15 alfaiates para fazer japonas, camisas, calças, casacos e meias. Em seguida, distribuiu tudo aos pobres
mais necessitados, dando uma coisa a um, outra a
outro, chegando a vestir e a calçar pessoalmente muitos deles.
Às vezes acontecia que alguns deles vendiam
as roupas para matar a fome e ficavam novamente
sem nada. Quando encontravam Camilo na rua, fugiam e se escondiam para não serem vistos sem roupa. Mas ele, qual pai bondoso, ia-lhes atrás e quando
os alcançava, levava-os até a sua casa e os vestia de
novo, pois não sabia, nem conseguia ficar com raiva
deles. Antes, amava-os tão sinceramente que, mais
de uma vez, respondeu a alguém, não só dos nossos,
mas também leigos, que lhe diziam, quando ia atrás
dos pobres: “Padre, deixe que vão! São vagabundos,
gente que não presta, viciados, que perderam no jogo
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a roupa que o sr. lhes deu”. Tais palavras lhe feriam a alma,
e não tolerava que se ofendesse Cristo com semelhantes injúrias e baixezas, pois ele O reconhecia vivo naqueles pobres, seus membros. Costumava responder aos tais críticos:
“E você nunca imaginou que neles pode estar escondida a
própria pessoa de Cristo, como aconteceu com S. Gregório
que, por três vezes, deu esmola a um anjo, pensando que
fosse um pobre?”
Aconteceu, que mais de uma vez, encontrando um pobre sem roupa, tirava do corpo seu manto, cobria o coitado e
andava, assim, com ele pelas ruas de Roma, com grande admiração e bom exemplo para todos. Quando chovia, ou encontrava dois, punha-os sob o seu manto, um de cada lado.
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CAMILO PROCURA OS POBRES NAS GRUTAS E
ESTREBARIAS DE ROMA

N

Não satisfeito com isso, sabendo que muitos morriam em grutas e nas estrebarias de Roma,
Camilo mandou preparar duas padiolas cobertas,
como se costuma em Roma, e, todos os dias, pagava
quatro carregadores e começou, ele com mais quatro duplas de seus religiosos, a procurar os pobres.
Camilo e os demais levavam uma sacola de pão e
um corrote de vinho a tiracolo, com ovos frescos,
conservas e outras comidas para alimentá-los. Muitos deles estavam nas Sete Salas e no Palácio Maior,
com tanto frio e tão gelados que mal conseguiam
abrir a boca para engolir alguma coisa e não morrer. Pode-se imaginar como estavam aqueles míseros corpos, em pleno inverno, deitados no chão, em
lugares úmidos e subterrâneos. Se conseguiam fazer
fogo, sofriam ainda mais por causa da fumaça, que
os deixava quase cegos.
Eram alimentados por Camilo ou por alguém
dos nossos e, os que estavam em piores condições,
eram levados para os hospitais ou, se não havia vaga,
pois estavam sempre superlotados, para a nossa casa,
onde mandou preparar uma sala, com colchões e
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cobertores, e eram tratados com os mesmos cuidados dispensados aos nossos religiosos doentes.
Quantas lágrimas e quantos soluços Camilo soltasse
nas grutas, ou melhor, naquelas sepulturas de gente viva, por
compaixão de tantos pobres, confesso que minha pena não é
digna nem capaz de contar. Deixo que no dia do juízo final,
as próprias cavernas, banhadas por tantas lágrimas e aquecidas por tantos doloridos suspiros, dêem seu testemunho e fé.
Nas estrebarias da cidade, muitos pobres se metiam
no esterco por causa do calor que dele saía. A mesma coisa
acontecia perto das fornalhas. Camilo procurava ajudar todo
mundo, socorrendo-os como acima dissemos.
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Capítulo 60

M

CAMILO LIVRA DOIS POBRES DAS
MÃOS DE SOLDADOS

Muitas e variadas foram as demonstrações que
Camilo deu de sua desentranhada caridade para com
os pobres, mas não quero deixar de mencionar um
fato, muito significativo.
Uma vez, em Roma, topou com um grupo de
pobres que, atados dois a dois, eram levados por ordem do sr. governador ao Porto de Ripetta a fim de
serem embarcados e levados para longe de Roma. O
governador pretendia impedir que eclodisse uma epidemia na cidade por causa do mau cheiro insuportável que, vivos ou mortos, provocavam.
Camilo deu-se conta que todos caminhavam
ao encontro da morte e começou a segui-los, aflito e
compadecido, qual bondoso pai que acompanha seus
filhos condenados à morte. A cada passo, suplicava
e esconjurava o encarregado de levá-los a embarcar
que não executasse tão afoitamente a ordem recebida. Dizia que em Roma, onde viviam milhares de judeus, com maior razão podiam viver aqueles poucos
cristãos, membros de Jesus Cristo. Camilo prometia
assumi-los e alimentá-los por própria conta se lhe
fossem entregues.

171

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

Suas súplicas, porém, não eram ouvidas pelo encarregado que, ao chegar ao Porto de Ripetta, pressionava os
pobres para que entrassem no barco, dando um pedaço de
pão a cada um e não sei que quantia em dinheiro. Diante
disso, Camilo redobrou suas súplicas, procurando conseguir
o que queria. Insistia santamente com os pobres para que
não entrassem no barco. O encarregado, revoltado, começou
a cobri-lo de palavrões e ameaçá-lo de prisão se não o deixasse executar as ordens que tinha recebido de seus superiores.
Camilo, porém, procurou vencê-lo com a humildade e, na
presença de muita gente, ajoelhou-se diante dele em lágrimas, suplicando, com os braços em cruz, que não os embarcasse ou que, pelo menos, lhe deixasse alguns, os mais fracos
e em piores condições, que nem mais conseguiam ficar de pé.
Enternecido e vencido por essa atitude, o encarregado não
resistiu e deixou dois pobres, que o próprio Camilo escolheu
entre os que estavam em pior estado e mais perto da morte. Ficou satisfeitíssimo com sua conquista, embora muito
triste pela perda dos outros. De pé, à margem do rio, tentava animá-los, com voz forte, e os aconselhava a pelo menos
morrer na graça de Deus, já que não lhes sobrava outra coisa
nesta miserável vida. Quando o barco partiu, parecia que a
alma lhe saltasse do peito, tamanha era a dor que sentia. Então, elevando os olhos ao céu, dizia: “Ah! Deus de bondade,
Senhor misericordioso, aplacai, enfim, vossa ira contra esta
cidade e contra estas vossas pobres e abandonadas criaturas.
Descarregai-as sobre mim, iníquo pecador, que estou pronto
a suportar qualquer mal por amor deles. Ou então, levai meu
espírito em paz e fechai os meus olhos doloridos para que
não enxerguem tanta miséria e desgraça”.
Em seguida, pegou os dois pobres e os levou para a sua
casa, onde cuidou deles durante muitos dias, isto é, até que
ficaram bons e se restabeleceram.
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Dias depois foi delicadamente repreendido por Mons.
Matteucci, então governador, pedindo que não se deixasse
levar por tanto zelo a ponto de querer impedir que fossem
executadas ordens de superiores maiores.
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CAMILO AJUDA OS POBRES NO HOSPITAL S. SISTO E
NO PAIOL DELLE CARROZZE, COM A MORTE DE TRÊS
DE SEUS RELIGIOSOS

C

Camilo nunca deixava de socorrer os pobres,
desde que percebesse a possibilidade de fazê-lo. Ao
ver que no Hospital S. Sisto havia-se concentrado
grande quantidade de pobres e quase todos morriam
de diarréia, – morreram mais de três mil –, quis que,
pelo menos, morressem na graça de Deus e com os
sacramentos da Igreja. Mandou, pois, oito de seus
religiosos para assisti-los e ele próprio passava quase
todo o tempo com eles. Havia no hospital um mau
cheiro tão forte e insuportável que consideravam um
milagre de Deus que tivesse escapado da morte. Em
oito dias, porém, morreram três dos nossos, todos excelentes pessoas, isto é, Horácio Tócio, de Florença,
Horácio Zoppillo, de Nápoles, e Bento Miguel, de
Scorrano, Pulhas. Pode-se dizer que morreram como
santos mártires, com sofrimentos e martírio fora do
comum, pois foram mordidos e trespassados por um
sem número de piolhos, sem qualquer possibilidade de se proteger. E embora tivessem queimado ou
atirado ao rio a maior parte das roupas dos pobres,
mesmo assim, era tão grande a quantidade de piolhos
no hospital que infestavam todo o ar, caindo sobre as
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mesas, o pão e até na sopa dos doentes enquanto comiam.
Isto revirou tanto o estômago dos três que, levados para casa
para se tratar, não conseguiam reter qualquer comida ou remédio. Felizes por ter sofrido um pouco por amor de Deus,
entregaram sua alma ao Criador com incrível paciência.
Dada a suspeita que pudesse eclodir uma epidemia na
cidade por causa do mau cheiro que vinha do hospital, Camilo alugou um paiol na Estrada delle Carrozze, local mais
afastado de Roma, onde foram abrigados os pobres.
Lá, Camilo e os nossos religiosos cuidaram deles durante dois meses. Nessa emergência gastou, mais ou menos,
seis mil escudos, doados, em parte, pelo papa e, em parte,
pelo povo de Roma. Mas, para a ardente caridade e zelo de
Camilo, a despesa foi pequena, pois não deixava de usar
qualquer remédio para socorrer os doentes, desde que fosse
receitado pelos médicos, chegando a colocar até pérolas moí
das em sua comida. Mas seu maior sacrifício consistiu em
andar constantemente pela cidade de Roma, sujo de barro e
cansado, à procura de pão e de trigo para tanta gente, que só
conseguia com dificuldade.
Um dia, quando faltou comida, foi cedinho procurar
o Mons. Centurione, responsável pelo abastecimento da cidade, pedindo que lhe vendesse alguns sacos de trigo. Mas o
prelado não quis, alegando que havia grande escassez na cidade. Camilo, impelido pelo seu grande amor pelos pobres,
com um tom de voz terrível, disse: “Mons. Reverendíssimo,
se os meus pobres morrerem de fome por falta de trigo, me
declaro inocente e me desculpo diante de Deus e o denuncio
perante o tribunal de Cristo, a quem prestará rigorosíssimas
contas”. As palavras de Camilo espantaram o prelado e deu
imediatamente ordens para que lhe entregassem quanto pedisse, sem se importar que faltasse trigo para a cidade, com
tanto que os pobres fossem atendidos.
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Não só lutou e trabalhou muitíssimo para conseguir
pão, mas também para ter lugar onde enterrar tantos mortos,
pois todas as sepulturas das igrejas vizinhas ficaram lotadas.
Por fim, viu-se obrigado, com licença do Papa, a improvisar
um cemitério no descampado da redondeza.
Enfim, foram tão pesados e contínuos os seus trabalhos que, as poucas vezes que voltava para casa à noite, não
conseguia colocar a perna chagada sobre a cama, tamanha
era a dor que sentia.
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Capítulo 62

N

O DIABO LEVA UM DOENTE
DO PAIOL

Neste ponto devo contar um fato no qual, talvez, nem todos acreditem. De homens desesperados,
porém, pode-se esperar isso e até pior.
Entre os pobres que foram tratar-se no Paiol
havia um homem proveniente da Romanha ou das
Marcas. Quando o padre lhe perguntou se queria
confessar-se, respondeu simplesmente que não, pois
tinha perdido toda a esperança e já se tinha entregue
ao diabo em corpo e alma, de cuja doação, dizia, guardava documento escrito, assinado de próprio punho e
com o próprio sangue, extraído de uma veia do rosto.
O confessor ficou atônito e fez o possível para
livrá-lo de sua má intenção, mas não conseguiu nada,
pois ele afirmava que, vivo e morto, queria pertencer
ao diabo.
À noite, depois de tentar todas as formas para
dissuadi-lo, o deixaram descansar para voltar à carga
na manhã seguinte, ou tentar outro caminho. Mas
durante a noite, enquanto a pessoa que os padres
haviam colocado para acompanhá-lo foi atender ao
chamado de outro doente, ao voltar, não encontrou
mais o infeliz na cama. Sobre a cama estava apenas o
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seu gorro e o seu pijama, marcados com o sinal da cruz e o
emblema do Hospital S. João de Latrão.
Chamaram imediatamente os padres. Como não o
encontraram na cama, ficaram perplexos e assustados. Para
desfazer qualquer dúvida, foram procurá-lo. Revistaram minuciosamente todos os cantos do Paiol, mas sem resultado.
Todas as portas e janelas, cujas chaves os padres guardavam,
estavam fechadas. Não havia outra abertura por onde pudesse ter escapado. Nas janelas havia grades de madeira e
de ferro. Em vista disso, suspeitaram que o diabo o tivesse
levado para o inferno em corpo e alma, conforme a doação
que tinha feito e confessado de própria boca.
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T

COMO DEUS SOCORREU A CONGREGAÇÃO
DURANTE A CARISTIA

Também não quero deixar de contar, neste
ponto, um gesto especial de Camilo para com os pobres do Paiol e outro, ainda maior, de Deus para com
a Congregação.
Um dia, como não tinha mais pão para tanta
gente, Camilo lembrou que na nossa casa havia um
saco de farinha, guardado para casos de extrema necessidade. Sem falar com ninguém, foi para casa com
dois carregadores, pegou o saco de farinha e o levou
para o Paiol.
O Pe. Francisco Profeta, então responsável pela
casa, e outros ficaram muito contrariados, comentando que, desde que não faltasse pão para os pobres
do Paiol, pouco se importava que a casa ficasse sem
aquele pouco de farinha. Quando Camilo se apercebeu, repreendeu-os severamente, chamando-os de
homens de pouca fé e menor caridade, que não confiavam em Deus.
Dito isto, foi embora. Mas a divina providência, cuja proteção à Congregação tinha experimentado tantas vezes, tão logo viu a casa sem farinha, fez
que, durante todo o tempo da caristia, um padeiro
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entregasse em nossa casa, todas as manhãs, ainda escuro, por
medo que o assaltassem, uma cesta de pão tão branco e fresco
que nunca haviam comido pão igual. Mas, mais importante
ainda, o padeiro dava o pão a crédito, para ser pago só quando a caristia terminasse.
Graças a Deus, durante toda a caristia, embora a Congregação fosse pobre e vivesse de esmolas, nunca faltou comida e os esmoleres nunca voltaram para casa de mãos vazias.
Alguns chegaram a dizer que até judeus ricos lhes enchiam
as sacolas de pão. De fato, isso foi comentado pelos nossos
várias vezes.
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POR CAUSA DA MORTE DE MUITOS DOS NOSSOS,
CAMILO MITIGA O TRABALHO NOS HOSPITAIS E
DEIXA A ENFERMARIA DE TORDINONA

T

Terminada a mortandade e a carestia, ou melhor, não havendo mais gente para morrer, também
os nossos, esgotados pelo trabalho, deram de ficar doentes e morrer. Camilo, ao ver isto, compadeceu-se
da fraqueza dos seus e abrandou o rigoroso sistema de
ir todos os dias ao hospital, como era costume. Determinou que todos, exceto os doentes e os encarregados, fossem ao hospital em dias alternados. Dividiu
as pessoas da casa em dois grupos, indo ao hospital
um grupo cada dia. Afirmava que era dedicar um dia
a Marta e outro a Madalena.
Queria que, no dia em que ficavam em casa,
os religiosos dedicassem todo o tempo disponível a
boas leituras, à oração e à meditação, refazendo as
forças e o espírito para, no dia seguinte, trabalhar
com mais disposição e perfeição. Camilo considerou esta maneira de proceder indispensável para não
comprometer pela sobrecarga de trabalho a boa disposição dos seus.
Em carta ao Pe. Brás, que estava em Nápoles,
disse: “Convém, ainda, para o bem de nossa Congregação, quanto direi, embora eu, miserável pecador,
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não o tivesse compreendido até o momento, isto é, que o
trabalho dos irmãos seja dividido de tal forma que não atrapalhe o crescimento espiritual, que é muito necessário neste
começo. Garanto-lhe, portanto, padre meu caríssimo, que
compreendo isto com toda clareza, graças ao meu Senhor e
às orações de quem me ama. Padre caríssimo, os desígnios
de Deus são ocultos. Talvez queira que aprendamos muita coisa através da experiência. Agora, para conforto de V.
Revma, lhe digo que tenho os olhos tão fixos nisto que acho
quase impossível voltar atrás neste ponto. Garanto-lhe que
por mais necessidades que apareçam na cidade e também
nos hospitais e mesmo que haja muitos doentes em casa, não
permitirei que se altere este modo que acabamos de introduzir, isto é, de escalar os irmãos de tal forma que parte trabalhe num dia e parte, no outro. E isto será executado com a
graça de Deus, mesmo que haja apenas quatro pessoas, pois
se a Congregação tiver que observar isso quando for bem
solidificada, muito mais devemos fazê-lo agora, para colocar
bases firmes”.
Até aqui são palavras de Camilo.
Como desde 1588, a pedido dos diretores das cadeias
de Roma, tinha assumido a enfermaria de Tordinona, destacando dois irmãos, agora renunciou a esse tipo de assistência
por causa dos inúmeros perigos que o trabalho com bandidos e condenados implicava, especialmente porque, pouco
depois, um dos presos fugiu e ao descer do telhado por uma
corda, esta arrebentou e ele morreu. Atribuíram a culpa ao
enfermeiro que Camilo, a pedido dos próprios diretores, tinha colocado lá. Por isso decidiu não aceitar mais esse tipo
de trabalho.
Como isso lhe causou problemas de consciência, pois
na bula constava também esse tipo de assistência, pediu
dispensa ao Papa Clemente por meio do Cardeal Salviati,

184

Capítulo 64

POR CAUSA DA MORTE DE MUITOS DOS NOSSOS, CAMILO MITIGa O TRABALHO NOS HOSPITAIS E DEIXA A ENFERMARIA DE TORDINONA

nosso protetor. A dispensa foi devidamente concedida e,
desta forma, Camilo ficou livre daquele peso de consciência. A partir de então, mandava visitar as cadeias apenas
esporadicamente.
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T

GREGÓRIO XIV ERIGE
A CONGREGAÇÃO EM ORDEM

Tão logo Camilo se viu livre dessas preocupações, pediu que Brás fosse a Roma e retomaram as
práticas para conseguir a profissão.
Quando tratava de coisas importantes como
esta, costumava acompanhá-las com muita oração.
Portanto, mandou celebrar centenas de missas, pediu
que todos jejuassem duas vezes por semana e que,
outras tantas, cada qual fizesse disciplina. Também
pediu que, todos os dias, após as ladainhas, rezassem
o hino do Espírito Santo para pedir que iluminasse o
Papa a fim que decidisse segundo a vontade de Deus.
Prometeu em seu coração que visitaria a Santa Casa
de Loreto, se a SS. Virgem se dignasse favorecer a
Congregação. Neste assunto, por graça especial dela,
não surgiu qualquer dificuldade.
Quando o Cardeal Mondovi levou a proposta
ao Papa Gregório XIV, a congregação foi aprovada e
confirmada por motre próprio. A Congregação foi elevada a Ordem livre, sem obrigação de adotar a regra
de S. Agostinho, como havia proposto a Congregação
dos Ritos. Facultou a Camilo e a seus companheiros emitir quatro votos solenes, isto é, de castidade,
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 obreza e obediência e de assistir para sempre os doentes, ainp
da que acometidos de peste. Dotou a Ordem de uma infinidade de privilégios, imunidades, graças, favores, indulgências
e outras prerrogativas que seria demasiado longo enumerar.
Determinou que o superior geral da Ordem seria vitalício e que deveria governar com o conselho e o consenso de
quatro consultores, todos com voto deliberativo.
A bula de fundação foi publicada no dia 21 de setembro de 1591, primeiro e último ano de seu pontificado.
Quando a Bula foi entregue em nossa casa, não se
pode imaginar a satisfação e a alegria que causou a todos.
Foram à igreja, em procissão, para agradecer a Deus. Camilo,
prostrado diante do SS. Sacramento, com palavras transbordantes de amor e de gratidão, disse: “Dou-vos infinitas graças, Senhor, também da parte desses meus filhos, que gerei
nas entranhas de vossa misericórdia, por nos terdes atendido
e inspirado o nosso S. Padre e Papa Gregório a aprovar esta
humilde plantinha, plantada não por mim, homem muito
vil, mas por vossa poderosa mão”.
Dito isto, beijou a bula com profundo respeito e, colocando-a sobre o altar, a ofereceu e consagrou então e para
sempre a sua Divina Majestade.
Também na aprovação desta bula apareceu, mais uma
vez, a graça e o favor de Deus. Como Brás era o encarregado
de acompanhar a sua aprovação, Camilo achou que as coisas caminhavam com demasiada lentidão. Por isso, receando, ou melhor, prevendo o que estava para acontecer, como
que inspirado pelo Espírito Santo, pegou o pedido e o levou
pessoalmente ao datário, sem se importar que o considerasse
inoportuno e impertinente. Graças a esta decisão, a bula foi
assinada no dia antes que o Papa adoecesse da enfermidade
que o levou à morte no dia 15 de outubro de 1591. A bula
foi o último documento que assinou.
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Se Camilo tivesse demorado mais um dia para levá-la, provavelmente, a Ordem nunca mais seria aprovada ou,
pelo menos, teria esperado muitos anos antes que isto acontecesse. De fato, a Gregório XIV sucedeu Inocêncio IX, que
se mostrou muito contrário a aprovar novas Ordens; a ele
sucedeu Clemente VIII, que não só se mostrou contrário a
aprovar novas Ordens, mas, para facilitar a Reforma, parecia
mais disposto a eliminar algumas das ordens antigas. Humanamente falando, sem dúvida, no seu pontificado a Ordem
teria desaparecido, caso ainda estivesse sem votos, pois naquele tempo surgiram graves dificuldades quanto ao nosso
ministério, como diremos mais adiante. Se foram quase suficientes para mandar a pique a Ordem com votos, que teria
acontecido se estivesse sem os votos?
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CAMILO É ELEITO SUPERIOR
GERAL DA ORDEM

Após a morte de Gregório XIV, no dia 29 de
outubro de 1591, foi eleito Papa Inocêncio IX. No
seu pontificado, Camilo quis firmar definitivamente a Ordem. Por isso, decidiu emitir quanto antes a
profissão. Também nisso, parece que a SS. Mãe das
Misericórdias quis mostrar ao mundo que a Ordem
deveria pertencer-lhe por inteiro.
Como Camilo era devotíssimo de S. Miguel
e de S. Francisco, tinha decidido fazer a profissão
numa dessas duas festas. Mas a SS. Rainha dos céus,
por cuja intercessão muitos anos antes Camilo se
havia convertido a Deus no dia de sua Purificação;
na festa da Assunção teve a inspiração de fundar a
Companhia e no dia da Natividade a iniciou dando
o hábito a seus primeiros companheiros, também
quis que, pelas muitas dificuldades surgidas pelas
vacâncias da S. Sé, não conseguisse fazê-la até o
dia de sua Imaculadada Conceição. Isto proporcionou enorme satisfação a todos os seus companheiros pelo ardente desejo que tinham de estar sob a
perpétua tutela e fidelíssimo patrocínio da sempre
Imaculada Virgem.
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Como não podia fazer a profissão sem antes eleger o
Superior Geral, pois assim estabelecia a bula, Camilo determinou que se procedesse à eleição. Por isso, na tarde anterior,
reuniu todas as pessoas da casa, comunicou-lhes que no dia
seguinte deveria ser eleito o Geral, pedindo que todos se encomendassem fervorosamente a Deus, dando-lhes a entender, acima de tudo, que não pensassem absolutamente nele,
pois não se julgava apto para o governo por se considerar
simples e ignorante, antes, cheio de mil imperfeições e incapacidades, sobretudo, muito desgastado e acabado. Deu o
exemplo dos camponeses, dizendo que eles, quando suas enxadas eram velhas e gastas, as deixavam num canto para descansar. Também ele, portanto, a exemplo de enxada usada,
deveria ficar num canto, como simples súdito, para melhor
atender a si mesmo e ao serviço dos pobres.
Apesar disso, no dia seguinte, todos os religiosos da
casa de Roma que já tinham a cruz o elegeram por unanimidade Superior Geral vitalício, levando em conta apenas
a sua grande caridade. Os votantes eram 36. Isto aconteceu no dia 7 de dezembro de 1591, na presença de um
tabelião e do Pe. Mestre Agostinho, Vigário Apostólico da
Ordem dos Agostinianos, enviado pelo Cardeal Mondovi como seu representante. A eleição foi imediatamente
anunciada pelo Pe. Francisco Profeta. O Pe. Brás Oppertis
comunicou que também os coirmãos de Nápoles o haviam
eleito para o cargo.
Vendo que não podia contrariar a vontade de Deus,
aceitou o cargo, não sem constrangimento. Todas as pessoas
da casa foram prestar-lhe a devida obediência, beijando sua
mão. Feito isso, indicou aqueles que no dia seguinte emitiriam a profissão junto com ele. Escolheu apenas 26 entre padres e irmãos. Todos estavam em Roma e já tinham passado
pelo menos dois anos na Congregação.
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Dedicaram o resto do dia, uns fazendo o seu testamento, outros a confissão geral. Camilo devolveu ao sr. Fermo
Calvi os 600 escudos que lhe havia doado como patrimônio,
quando se ordenou sacerdote.
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N

CAMILO E SEUS COMPANHEIROS EMITEM A
PROFISSÃO SOLENE

Na manhã seguinte, domingo, 8 de dezembro de 1591, festa da Imaculada Conceição, acorreu
grande multidão de povo à nossa Igreja de Santa Madalena, em Roma. O Papa Inocêncio IX concedeu indulgência plenária a todos aqueles que participassem
da cerimônia da nova profissão.
Após a celebração da missa pelo Ilustríssimo
Arcebispo de Ragusa, Camilo, feita a profissão de fé,
ajoelhou-se diante do arcebispo e emitiu a sua profissão solene da seguinte forma: Ego Camillus de Lellis
profiteor et solemniter voveo Domino Deo nostro, et
tibi Ill.mo Domino (Sanctissimimi Domini Nostri
ex concessione Apostolica ad hoc speciale munus locum tenenti) coram Sacratissima Virgine eius matre,
et universa Curia Coelesti perpetuam Paupertatem,
Castitatem, et Obedientiam, et perpetuo inservire
(tanquam praecipuum nostri Instituti ministerium)
pauperibus infirmis, quos etiam pestis incesserit, iuxta formulam vivendi contentam in Bulla Congregationis Ministrantium Infirmis, ac in eius Constitutionibus auctoritate Apostolica tam editis iam, quam
in postero edendis.
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Sua profissão foi aceita pelo Arcebispo da seguinte forma: Et Ego Paulus Alberus auctoritate qua fungor, accepto tuam professionem. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. Amen.
Depois disso, Camilo recebeu todas as profissões de
seus companheiros, obedecendo à ordem de chamada do tabelião. Eles a proferiram da seguinte forma: Ego N. profiteor
et solemniter voveo Domino Deo nostro, ac tibi Reverendo
Patri Generali, qui Dei locum obtines, coram Sacratissima
Virgine eius matre, et universa Curia Coelesti perpetuam
Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam, et perpetuo inservire (tanquam praecipuum nostri Instituti rninisterium)
pauperibus infirmis quos etiam pestis incesserit iuxta formam vivendi contentam in Bulla Congregationis Ministrantium Infirmis, et in eius constitutionibus, auctoritate Apostolica tam editis iam, quam in posterum edendis.
De tudo isto foi exarado ato público pelo tabelião capitolino Prisco de Iuvenalibus. Além de Camilo, emitiram a
profissão:
Pe. Francisco Profeta
Pe. Brás Oppertis
Angelino Brugia
Estevão de Módena
Francisco Lapis
João Baudingh
Nicolau Clemente
Antônio Barbarossa
Próspero Fontecchia
Lucas Antônio Catalano
Tiago Antônio di Meo
Gaspar Macario
Paulo Rende
Francisco Pizzorno
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João Angelio Cocozello
Sanzio Cicatelli
Goffredo Stella
Baltazar Fonseca
João Antônio di Mutio
Cipião Carrozza
Antônio Perruccio
Marcelo de Mansis
Alexandre Gallo
Anibal Ramondino
Júlio César Altavilla
Faltou Torquato Maurício que, por motivo de escrúpulos, não quis emitir a profissão. Também não a fizeram
Cúrcio Lodi e outros irmãos antigos da Congregação, que
estavam em Nápoles. Eles a emitiram seis meses mais tarde,
nas mãos do próprio Camilo.
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RENÚNCIA QUE FIZERAM
APÓS A PROFISSÃO

Camilo, terminadas as profissões, celebrou a
santa missa e deu a comunhão a todos os neoprofessos, padres e irmãos. À tarde, como sinal de congratulação, deu seu abraço a todos, com extrema alegria.
Feito isto, pediu que todos, por amor à santa
pobreza, entregassem o que tinham e possuíam, tanto
no quarto, quanto no corpo. Num instante, levaram
e depositaram a seus pés tudo quanto tinham. Foi comovente ver de que ninharias se desfizeram, pois levaram até vassouras, sapatos, livros de orações, terços,
reliquiários, santinhos e outras coisas insignificantes,
como linha, agulhas e panos com que alguns remendavam suas roupas. Camilo devolveu tudo, dizendo
que lhes concedia apenas o uso.
Alguns dias depois, foram visitar as sete Igrejas para agradecer a Deus tão grande graça. Camilo
andava pelo caminho, exaltando em alta voz, as maravilhas que Deus tinha realizado na fundação da Ordem. Entre outras coisas, dizia: “Não tenham medo,
pequena grei! Virá tempo em que esta pequena família se espalhará por todo o mundo e este instituto
santificará muitos dos nossos”.
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Muitos deles, transbordando de alegria, se prontificavam a ir às terras de infiéis para morrer mártires e dar a vida,
por amor de Deus, na assistência aos acometidos de peste.
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O CARDEAL MONDOVI É NOMEADO PROTETOR.
CONFIRMAÇÃO DA ORDEM. FACULDADE DE RECEBER
NOVIÇOS. CAMILO VAI A NÁPOLES

F

Firmada a Congregação com os santos votos,
Camilo começou, com renovado fervor, a se inflamar
mais do que nunca no serviço aos doentes, dizendo
que a partir de então era obrigado a fazer por voto
aquilo que antes fazia por mera caridade.
Para que também na casa de Nápoles vivessem com igual espírito e fervor, constituiu o Pe. Brás
como seu Vigário Geral e o mandou novamente
como superior daquela casa.
No dia 30 de dezembro de 1591 morreu o Papa
Inocêncio IX e lhe sucedeu Clemente VIII, eleito no
dia 30 de janeiro de 1592.
Embora a Bula estabelecesse que a Ordem ficaria sob a exclusiva proteção dos Papas e da Santa
Sé, Camilo, sentindo-se muito devedor ao Cardeal
Mondovi, para prestar-lhe especial homenagem, pediu ao Papa que o nomeasse protetor, o que lhe foi
concedido com o breve apostólico de 22 de fevereiro
de 1592.
Além disso, Camilo, dado que não conhecia as
disposições do Papa em relação à Ordem, pois figurava entre os cardeais que se opuseram à profissão,
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com a finalidade de sondar suas intenções, pediu, por meio
do Cardeal Mondovi, que se dignasse aprovar novamente a
Ordem e seus privilégios e também isso lhe foi concedido.
Com breve apostólico de 20 de março de 1592, aprovou e
confirmou tudo quanto seu predecessor, Gregório XIV, tinha
aprovado e ordenado, elogiando, com palavras honrosas, o
instituto.
No breve, concedeu à Ordem a faculdade de receber
noviços por dois anos, sem qualquer intervenção do Capítulo Geral ou Provincial, conforme determinava a bula de
Sisto V.
Assim, o Pontífice, que como Cardeal não concordava
fosse criada a Ordem, como Papa a confirmou e aprovou
novamente, concedendo-lhe novos privilégios.
O mesmo aconteceu com o Cardeal Cusano que, no
início, costumava chamá-la de Companhia de farsa. Ao vê-la
elevada a Ordem, não cessava de proclamar as muitas e grandes maravilhas de Deus. Às vezes dizia a Camilo, a quem
muito amava: “Lembra, Padre, do tempo passado e de quantas vezes eu o recriminei pedindo que deixasse de pensar nesta Companhia de farsa? Pois veja, agora, como Deus dispôs
e mudou as coisas!”
O mesmo aconteceu com o Cardeal Santa Severina
que, embora ao tratar da aprovação da Congregação se opusesse muito, alegando que na Igreja de Deus existiam congregações de sobra, quando a viu elevada a Ordem, a apreciou
tanto que, no fim de sua vida, quis morrer assistido pelos
nossos, pedindo que houvesse sempre quatro ao seu lado enquanto agonizava.
Obtidos os breves, Camilo foi a Nápoles, onde, no dia
3 de maio de 1592, dia da S. Cruz, recebeu as profissões de
todos os antigos irmãos que se achavam naquela casa, quando da primeira profissão em Roma.

202

Capítulo 69

O CARDEAL MONDOVI É NOMEADO PROTETOR. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM. FACULDADE DE RECEBER NOVIÇOS. CAMILO VAI A NÁPOLES

Foram eles: Cúrcio Lodi, Horácio Porgiano, Amico
Devi, Miguel Manni, Pedro Barbarossa, Roque Zompi, Tiago Peruccio, Joõa Batista Pasqual, Francisco Antônio Niglio,
Paulo Criveili, João Lucas di Crescenzo, Marcos Barga, César Arborio, Agnelo Senisse e Cristovão Giugno.
Feito isto, Camilo e Cúrcio, via Abruzzo, foram em
peregrinação à Santa Casa de Loreto para cumprir a promessa feita quando iniciaram as práticas para a aprovação da
Ordem.
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CAMILO CONSEGUE AJUDA DE
CLEMENTE VIII

Ao voltar para Roma, Camilo verificou que a
casa estava carregada de tantas dívidas, que atingiam
a soma de nove mil escudos. Sentia-se um tanto enfastiado com isso, pois desejava dedicar-se exclusivamente ao serviço de Deus e do próximo, livre de
qualquer preocupação material. Afligia-se ainda mais
com isso, pois, todos os dias era molestado pela Confraria do Confalone, proprietária das casas contíguas
à Igreja de S. Madalena, onde a Ordem residia.
Por causa de muitos aluguéis atrasados, no dia
10 de julho, os representantes da Confraria foram
aos Ministros do Vigário para penhorar-lhe os bens,
encampando uma casa que Fermo Calvi tinha comprado e doado à Ordem. Por mais que Camilo suplicasse, não conseguiu qualquer adiamento.
Por isso, levantando os olhos ao céu, suplicava com confiança a Deus que o socorresse em suas
graves necessidades. Ocorreu-lhe, então, a ideia de
falar com o Papa e expor-lhe com toda clareza as suas
dificuldades. Enquanto isso, acertou-se como melhor
conseguiu com a Confraria do Confalone.
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No dia 4 de outubro foi encontrar-se com o Papa em
Frascati e, ajoelhando-se a seus pés, disse-lhe: “Santíssimo
Padre, a nossa pobre Ordem está tão sobrecarregada de dívidas que não sabemos mais o que fazer. Só em Roma pagamos cada ano 370 escudos entre aluguéis e impostos. Por
isso, suplico Vossa Santidade que nos ajude nesse começo e
nós rezaremos sempre por S. Santidade”. Movido de compaixão, o Papa respondeu-lhe que, embora o tesouro da Câmara Apostólica estivesse sem fundos por causa da ajuda de
milhares de escudos que dava mensalmente ao imperador,
não deixaria de pensar nele ao voltar para Roma. De fato, ao
voltar, mandou pagar imediatamente os 370 escudos, com a
promessa de pagá-los todos os anos.
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CAMILO PRESSENTE A AJUDA DE DEUS. MORRE O
CARDEAL MONDOVI

A

Alguns dias após ter recebido a ajuda do Papa,
Camilo reuniu todos os padres e irmãos na Igreja da
Madalena, diante do SS. Sacramento, coisa que nunca havia feito. Falou-lhes do donativo do Papa, com
a promessa de repeti-lo todos os anos, e pediu que
rezassem por ele. Disse que o próprio Papa lhe havia
pedido isto e que tinha prometido que o faria.
Em seguida, com um modo de falar muito
diferente do seu normal, pôs-se a dissertar sobre a
divina providência de maneira tão sublime que parecia ter a certeza de uma promessa divina, afirmando,
entre outras coisas: “Padres e irmãos queridos, não
devemos duvidar em absoluto da divina providência
desde que procuremos a verdadeira perfeição de vida
e mantenhamos firme esperança neste benigníssimo
Senhor – apontou com o dedo para o SS. Sacramento – dedicando-nos por inteiro ao serviço dos pobres.
Se fizermos isto, garanto – e não há porque duvidar
– que não passará muito tempo, talvez nem um mês,
sem que tenhamos a ajuda de Deus e a Ordem livre
de todas as suas dívidas. Lembrem as palavras que
este benigníssimo Senhor disse à Santa Virgem Cata-
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rina de Sena: “Catarina, pense em mim, que eu pensarei em
ti”. Por isso, devemos dar como certo que se nós pensarmos
nele e nos seus pobres, Ele pensará em nós e não permitirá
que nos faltem os bens materiais que deu com tanta generosidade a turcos, judeus e a outros infiéis, seus inimigos”.
Com estas palavras terminou sua palestra.
Deus quis atendê-lo em sua esperança e promessa,
tornando-as realidade. Mal tinha passado um mês e o Cardeal Mondovi morreu, deixando a Congregação herdeira de
20.000 escudos, aproximadamente. Ficaram, pois, maravilhados todos aqueles que o tinham ouvido, quando falou de
forma tão sublime da divina providência, sobretudo porque
o Cardeal estava melhor do que nunca de saúde.
Alguns dias depois, porém, adoeceu e, embora Camilo
o tivesse visitado várias vezes, nunca lhe demonstrou qualquer atenção especial, afora a de sempre. Só depois que escreveu o seu testamento e percebeu que iria morrer, vendo
Camilo a seu lado, o Cardeal segurava sua mão, fitando-o
com olhar mais terno que de costume. Parecia que lhe quisesse dizer: “Padre, eu o amei em vida. Lembre-se de rezar
por mim, depois da minha morte”. Camilo, porém, não estava ao par de seu testamento, nem pensava em tais coisas.
Assistiu-o durante toda a sua agonia, encomendando fervorosamente sua alma ao Criador. Quando o Cardeal
morreu, Camilo rompeu em pranto e, abraçando o seu cadáver, banhava-o em lágrimas, dizendo e repetindo: “Oh! pai e
senhor, por que nos deixaste tão depressa!”
Enquanto chorava debruçado sobre o Cardeal, foi avisado pelas pessoas da casa que deixasse de chorar e providenciasse o enterro, pois era o herdeiro. Isto deixou-o como
que transpassado de dor, inconformado com a perda de tão
amoroso senhor que tinha ajudado tanto a Congregação em
vida e, agora, também após a morte.
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Lido o testamento, constatou-se que o Cardeal queria que seu enterro fosse sem pompas. Camilo, porém, não
achou conveniente e pediu ao Papa para fazer um funeral de
acordo com a honra que o Cardeal merecia e o Papa concordou. Camilo preparou um funeral soleníssimo e acompanhou pessoalmente o féretro até a Igreja de S. Clemente,
onde foi enterrado. O Cardeal morreu no dia 17 de dezembro de 1592.
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CAMILO ESCOLHE O CARDEAL SALVIATI
COMO PROTETOR

Na tarde em que foi enterrado o Cardeal, enquanto Camilo e seus religiosos acompanhavam,
como herdeiros, o féretro, os diretores da Confraria
do Confalone, para lembrá-lo que tinha chegado o
momento de saldar suas dívidas, apresentaram-lhe,
por meio de mandatários, sobre a ponte de Santa
Maria, urna bula dourada que continha os seus privilégios. Camilo a recebeu educadamente e, pouco
depois, pagou esta dívida e muitas outras, além de fazer muitas reformas na casa de Roma com o dinheiro
da herança.
Percebendo que dificilmente poderia manter a
congregação – plantinha tenra – sem o apoio firme
de alguma pessoa influente, decidiu pedir, pela segunda vez, um protetor ao Papa e escolheu o Cardeal
Salviati, seu velho conhecido.
Propôs o assunto aos professos de Roma, que
declararam que apoiariam o que ele decidisse, deixando tudo a seu critério. Depois de ouvir a sua opinião, disse: “Nós, para prestar especial homenagem a
esse ilustre senhor, nosso admirador, e também por
estar a Ordem ainda no começo, pediremos ao Papa
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que o nomeie nosso protetor. Mas determino, pelo que me
cabe, que quando ele morrer, não se peça outro protetor,
mesmo que eu quisesse. Não esqueçam esta ordem”.
Na festa da Purificação de Nossa Senhora, ao levar a
vela ao Papa, como era seu costume, pediu o favor da nomeação, que lhe foi concedido com breve apostólico de 19 de
fevereiro de 1593. O Papa lhe disse, duas vezes, que tinha
feito excelente escolha.
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MORTE REPENTINA DO PAI DE
UM NOVIÇO

Nesse tempo, na casa de Nápoles, aconteceu
um fato que merece ser lembrado para chamar a atenção de pais e parentes que tomam a iniciativa de desviar, ou tirar à força, os seus filhos da vida religiosa.
Naquela casa recebeu o nosso hábito um jovem, chamado João André Origlia, de família muito
nobre. O pai ficou muito contrariado com o filho,
sobretudo porque achou que tinha escolhido uma
congregação pobre, que não estava à altura de sua
condição. Lançou mão de todos os meios para fazê-lo desistir, mas não conseguiu. Decidiu, pois, tirá-lo
à força no dia seguinte, quando o noviço fosse ao
hospital. Tramou esperá-lo na rua, escondido numa
carruagem, com outros amigos. Com este propósito
deitou, sadio e feliz. Mas o justo juízo de Deus, vingador não só dos ultrajes que se fazem aos seus servos,
mas também daqueles que se planeja fazer, permitiu
que aquele senhor, durante a noite, sem confissão ou
outro sacramento, morresse de mal súbito, repentinamente. Quando, de manhã, foi encontrado morto
na cama, não se pode imaginar o espanto que provocou nas pessoas que conheciam o seu plano. Acharam
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que era um autêntico julgamento e castigo da poderosa mão
de Deus para advertência e exemplo de outros pais.
O Pe. Brás escreveu a Roma contando o fato ao Pe.
Camilo e ele respondeu: “Soube da morte repentina do pai
do noviço, que pode ser considerada um milagre. Basta. São
todos indícios claros da especial atenção que Deus tem para
com esta plantinha. Queira Deus que eu tire proveito disto.
Hoje, em conversa com o Cardeal Salviati, contei-lhe o que
tinha acontecido e ele ficou impressionado. Disse-me que
seria bom que o jovem viesse para Roma a fim de proteger
melhor a sua vocação”. Apesar de tudo, o noviço não perseverou na congregação. Contaram-me que, depois de enfrentar muitas dificuldades no mundo, morreu longe de sua
pátria e de sua família, em Flandres, vestido com o hábito de
cavaleiro de Malta.

214

Capítulo 73

Capítulo 74

A

LITÍGIO PELA HERANÇA DO
CARDEAL MONDOVI

Após a morte do bondoso Cardeal Mondovi,
apareceu em Roma uma sua sobrinha que moveu causa contra a Congregação, alegando que não preenchia
os requisitos jurídicos para ser herdeira de seu tio,
pois professava pobreza e devia viver mendigando de
porta em porta. Não podia, portanto, receber legados
ou bens com rendimentos anuais, como era a herança, constituída de bens que rendiam de seis a sete por
cento ao ano. Com isso deduzia que a herança cabia a
ela, como segunda herdeira nomeada no testamento.
A causa foi submetida pelo Papa à Rota e ambas as partes contrataram os melhores advogados de
Roma. Por fim, graças a Deus, o Mons. Francisco
Mântua, mais tarde Cardeal, deu ganho de causa à
Ordem, no dia 24 de março de 1593.
Declarou-a hábil para receber aquela herança,
como qualquer outro legado ou herança, desde que
vendesse os bens e usasse o dinheiro na manutenção
dos religiosos, sem entradas perpétuas.
Camilo mandou lavrar instrumento público
desta sentença para que servisse como exemplo para
dirimir dúvidas desse tipo no futuro.
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Quis lembrar esse litígio para mostrar como Camilo
manteve uma atitude de resignação à vontade divina, alheio
a qualquer gesto de ganância. Mais de uma vez, em conversa com os advogados e auditores, pediu que procurassem e
julgassem apenas segundo a justiça e a verdade, sem outras
preocupações, pois Deus encontraria caminhos para socorrer
a Congregação, caso não tivesse direito à herança. Foi até escrupuloso, pois, além de não recorrer a amizades e favores no
decorrer da causa, ele próprio ajudou e deu muito dinheiro
à contendente para que pudesse levar a termo o litígio e defender os seus direitos. E procedeu da mesma forma depois
que ganhou a causa, dando-lhe uma boa soma em dinheiro
em memória do seu bondoso tio.
Enfim, portou-se com tanto desprendimento que entregou o caso a terceiros e ele, todas as manhãs, ainda escuro,
ia ao hospital, onde encontrava toda a sua alegria, deixando
o litígio nas mãos de Deus.
Coisa maravilhosa! Um dia, enquanto Camilo estava
no recreio com os seus, ouviu tocar a campainha da portaria
com mais insistência que de costume e disse: “Irmãos, alegrem-se, pois está chegando a notícia que ganhamos a causa”. E foi que aconteceu para alegria de todos. Como o caso
foi muito contestado e enfrentou sérias dificuldades, todos o
consideravam perdido para a Ordem. Resolvido o problema
da herança, Camilo partiu para Nápoles, em fins de maio de
1593.

216

Capítulo 74

Capítulo 75

N

LICENÇA PARA RECEBER NOVIÇOS –
A REFORMA DE JOÃO MANRIQUEZ

No começo de 1594, caducou a licença de receber noviços sem a aprovação do capítulo geral ou
provincial, que foi de dois anos apenas. Camilo pediu
ao Papa Clemente VIII que a prorrogasse. O Papa
deferiu o pedido, concedendo licença definitiva, mediante breve apostólico de 31 de março de 1594. Foi
uma concessão especial do papa, pois, na época, a
Santa Sé procedia com muita cautela neste ponto.
Nesse tempo reinava grande paz e tranquilidade espiritual na casa de Roma. Apareceu, então,
um noviço, teólogo de Valladolid, chamado Pe. João
Manriquez, que se dizia inspirado por Deus para fazer uma reforma na Ordem, mas que, de fato, era
uma nova fundação, cuja finalidade se limitava a dar
assistência espiritual aos soldados doentes que morriam nos exércitos e nas guerras. Ao invés da cruz,
teria como distintivo um cálice encimado por uma
hóstia e dois ossos cruzados sobre o nó da haste. Ele
já usava este distintivo sob sua batina de tafetá e conseguiu alguns adeptos para a sua ideia.
Quando Camilo soube, lamentou muito as
fantasias do pobre teólogo, mandou reunir toda a
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comunidade, fez uma longa reflexão e concluiu: “Mas, caríssimos padres, como Deus viu que somos frios na prática da
caridade e na nossa vocação, enviou um sacerdote teólogo,
pessoa de valor, para nos despertar. Vendo a nossa frieza, quer
reformar-nos e, pelo que me consta, mandar-nos todos para
a guerra a encomendar a alma dos soldados que morrem”.
Ao ouvir isso, o Pe. João levantou imediatamente e disse que era ele quem pretendia realizar aquela santa obra. Então Camilo, após ter-lhe feito uma severa repreensão, lamentando que, ainda vivo o fundador, ousasse fazer tal proposta,
mandou preparar seus pertences e o demitiu juntamente
com os noviços que tinham aderido às suas ideias.
Poucos dias depois, Camilo foi a Nápoles para tratar
com o Pe. Brás da conveniência de fundar casas da Congregação em outras cidades da Itália.
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A

CAMILO FUNDA CASAS EM
MILÃO E GÊNOVA

Até o momento, a nossa Ordem só tinha casa
em Roma e Nápoles. Como o grande número de religiosos já não cabia nas duas casas, Camilo achou que
Deus queria que a Ordem se expandisse para outras
cidades. Conversou sobre isso com o Protetor, Cardeal Salviati, mas ele respondeu que achava prematuro.
Camilo, porém, que pensava diferente, retrucou que
seria bom que a Ordem tentasse se expandir, pelo
menos para dar-se conta das dificuldades que poderia
encontrar. Diante disso, o Cardeal deixou o assunto
a critério de Camilo e o abençoou.
Com esta decisão, confiando apenas em Deus,
sem qualquer convite e sem levar cartas de recomendação de Roma, enviou para Milão o Pe. Francisco
Antonio Nigli com outros seis. Logo depois também
ele viajou para lá, chegando no dia 14 de junho de
1594. Alugou uma casa e todos os dias visitavam
os doentes do Hospital Grande e encomendavam a
alma dos agonizantes na cidade. Foi assim que começou aquela fundação.
Pouco depois, Camilo foi para Gênova com
a mesma finalidade, junto com Miguel Saluzzo.
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 hegou no dia 15 de agosto do mesmo ano. Levava consigo
C
cartas de recomendação para várias pessoas, entre elas, para
o Sr. João Batista Sisto.
Hospedaram-se no Palácio da senhora Madalena Palavicino, na Estrada Nova. Em seguida, com a ajuda do Sr.
João Batista, que costumava dar-lhes 25 escudos por mês,
alugaram casa. Começaram a trabalhar nos hospitais e a encomendar a alma dos agonizantes e, assim, teve início aquela
fundação.
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CAMILO COMPREENDE A NECESSIDADE DE ESTUDOS,
PREGAÇÕES E CONFISSÕES

D

De Gênova, Camilo foi a Turim para tratar de
problemas ligados à herança do Cardeal Mondovi,
cujo litígio envolvia um montante de 900 escudos
ouro. Já se encontravam lá, com a mesma finalidade,
César Bonino e Paulo Cherobino.
Resolvida a questão com ganho de causa para
a Ordem, todos partiram para Milão, isto é, Camilo,
Miguel Saluzzo, seu companheiro, e os outros dois.
Durante a viagem ocorreu-lhe a nova ideia sobre os
estudos, pregações e confissões, que toda a Ordem
conhece. Sobre isso, contudo, quero deixar um breve
histórico, pois, as interpretações que correm sobre o
assunto são muito desencontradas.
Até o momento, Camilo tinha ficado em dúvida se os estudos de filosofia e teologia, as pregações e as confissões nas igrejas deveriam fazer parte
das atividades da Ordem. Embora, tanto em Roma,
quanto em Nápoles, tivesse permitido as confissões
em nossas igrejas, não permitia que houvesse mais
que um confessionário. Receava que, com o tempo,
dedicando-se a tais atividades, os nossos perdessem
o amor pelos pobres e pelo carisma. Por esse motivo
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ficou um tanto indeciso, deixando que o tempo o levasse a
compreender melhor a vontade de Deus. Foi o que aconteceu durante esta viagem e da seguinte forma:
Partiram de Novara de manhã, em carruagem. Camilo
pediu aos companheiros que fizessem a hora de meditação,
como é costume na Ordem. Também ele a fez, com o crucifixo na mão. Ao chegar a Magenta, tomaram um lanche, pois,
nas viagens, só costumavam comer à noite. Terminado o lanche, começou, segundo seu costume, a falar de coisas espirituais, perguntando a cada um o que tinha meditado de manhã.
Depois que todos contaram a sua meditação, ele acrescentou:
“Também eu quero contar o que, por graça de Deus, aconteceu na minha, sobretudo porque acho que se trata de inspiração de Deus. Digo que, nesta manhã, compreendi com toda
clareza que na nossa Ordem não apenas são convenientes, mas
necessários os estudos de filosofia, de teologia, as pregações e
as confissões nas igrejas, pois a Ordem está a serviço do próximo. Reconheço com clareza que para este serviço são necessários homens doutos em todas as ciências, a fim de ajudar
também nas vilas e povoados vizinhos às grandes cidades, o
que poderá ser de grande utilidade para o nosso sustento”.
Em seguida, levantou algumas objeções contra o seu
novo modo de pensar, mas ele próprio as resolveu e refutou
com os seguintes argumentos:
Primeiro, porque a Ordem professa pobreza e não poderia renunciar à sua finalidade, pois perderia o direito de
pedir esmola.
Segundo, porque pelo próprio nome que a Congregação tem de Ministros dos Enfermos sentiria vergonha de não
cuidar dos doentes.
Terceiro, porque se os nossos pregarem sobre as obras
de caridade se sentiriam na obrigação de pô-las em prática
por primeiro.
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E por fim, porque quanto mais forem doutos, tanto
mais se darão conta da pedra preciosa que têm em suas mãos,
e acabarão apreciando-a e divulgando-a ainda mais.
Estas razões lhe pareceram suficientes para eliminar seu
velho receio e concluiu seu arrazoado da seguinte forma: “Portanto, meus irmãos, posso morrer nesta noite, mas claramente consciente da vontade de Deus, isto é, que a nossa Ordem
siga o caminho dos estudos, pregações e confissões, não como
finalidade principal, mas como meios indispensáveis para realizar em plenitude a nossa missão. Quero que vocês sejam
testemunhas desta minha vontade e a transmitam a toda a
Ordem, assumindo isto como um dever de consciência”.
Com esta conclusão partiram de Magenta e chegaram
a Milão, onde, no mesmo dia, mandou reunir a comunidade
comunicou a sua ideia e deu ordem que fosse transmitida
por carta a todas as casas.
Escreveu pessoalmente ao Pe. Brás, da casa de Nápoles,
pedindo que, tão logo recebesse sua carta, mandasse estudar os professos que julgasse capazes e também os noviços.
Coube a mim ler a carta em pleno capítulo, pois na ocasião
morava em Nápoles.
O fato causou admiração, pois todos sabiam quanto
Camilo fosse reservado nesse ponto. Todos lembravam que
pouco tempo antes, em Roma, tinha castigado um professo
a quarenta dias de cepos e pão e água pelo simples fato de lhe
ter pedido para estudar.
A partir de então – e isto foi em fins de agosto de 1594
– na Ordem começou-se a estudar e a confessar livremente. Mandou colocar imediatamente confessionários na nossa
igreja de Milão e recebeu muitos noviços com esta promessa,
isto é, que poderiam estudar, pregar e confessar na igreja.
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CAMILO VAI A NÁPOLES. AMEAÇA MARINHEIROS.
RETORNA A MILÃO

C

Camilo não se deu por satisfeito de comunicar
por carta a sua nova ideia. Quis ir pessoalmente a
Nápoles para conversar sobre ela com o Pe. Brás e pô-la em prática naquela cidade, onde, na ocasião, havia
um noviciado com muitos jovens estudantes.
Partiu, pois, de Milão junto com Baltazar Fonseca e, em Gênova, embarcou numa galé de propriedade de D. Cosme Centurione. Nesta viagem até
Nápoles sofreu graves incômodos, pois viajou, dia e
noite, na proa, usando como travesseiro peças de artilharia. Não quis viajar na popa simplesmente porque
ouviu algumas pessoas, que jogavam, proferir blasfêmias e, por isso, não quis mais ficar lá.
Nesta viagem também lhe aconteceu uma coisa digna de nota, que não quero passar em silêncio.
Quando as galés estavam paradas no porto de Venus,
alguns jovens marinheiros de sua galé, pouco tementes a Deus, falavam de coisas impróprias e se comportavam mal, na sua presença, com uma jovem espanhola. Isto o aborreceu sobremaneira por ser ofensa
a Deus e, incapaz de suportar tamanha desfaçatez,
levantou-se e com voz forte e firme, fez-lhes severíssi-
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ma advertência, pondo medo em todos as pessoas que estavam na embarcação. Ameaçou-os, sobretudo, com o severo
castigo de Deus, se não se corrigissem daquele abominável
vício, que ele tanto detestava.
Entre outras coisas disse, como fecho e conclusão, as
seguintes palavras: “Por fim fico admirado e não compreendo
como o tremendo juízo de Deus tenha tanta paciência com
vocês e não os faça engolir agora mesmo pelo mar ou não
mande raios do céu e ponha todos a pique. Mas, garanto-lhes e tenham certeza (não esqueçam o que lhes digo!), que
se Ele não paga todos os sábados, o castigo virá sobre vocês
e sobre esta galé, se não mudarem de vida, sobretudo se não
se emendarem deste vício. Baste isso e, se quiserem, podem
zombar de minhas palavras”. Dito isto, calou.
E por grande juízo de Deus, aconteceu exatamente
como Camilo havia predito. Um ano mais tarde, aproximadamente, os mesmos marinheiros, viajando na mesma galé,
morreram afogados no Golfo de Lyon, quando levavam para
a Espanha o Conde de Miranda, ex Vice-Rei de Nápoles.
Também morreram todas as damas de honra da vice-rainha.
Este fato foi contado a Camilo, numa outra viagem,
por um velho marinheiro que estava presente quando fez a
dita repreensão. Disse: “Padre, todos aqueles jovens que, no
ano passado, vossa paternidade repreendeu no Porto de Venus, morreram naquela mesma galé, conforme vossa paternidade tinha ameaçado, pois não se emendaram de sua péssima
e desregrada vida”.
Camilo chegou a Nápoles no dia 8 de setembro de
1594 e tomou conhecimento que o Pe. Brás havia mandado
a Nola cinco dos nossos religiosos para socorrer a cidade,
onde grassava terrível epidemia, com grande mortandade.
Ficou em Nápoles mais ou menos oito dias e seguiu
para Roma. Tomou consigo cerca de trinta entre professos
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e noviços e voltou com eles para Nápoles. Escolheu os que
achou aptos e mandou que estudassem.
Partiu de Nápoles no dia de S. Martinho, levando consigo vários religiosos, e seguiu para Gênova nas galés do Príncipe d’Oria, quando enfrentou gravíssimo perigo de viagem.
Ficou algum tempo em Gênova e recebeu notícia do superior
de Milão que, naquela cidade, corria boato de peste e que o
arcebispo Visconti tinha pedido dois dos nossos religiosos
para cuidar, no lazareto, de uma família suspeita de peste, o
que provocou enorme espanto na cidade.
Recebida a notícia, Camilo partiu imediatamente para
Milão e viajou dia e noite por medo que interditassem a entrada na cidade. Quando chegou, soube que, no dia 30 de
novembro, dois de seus religiosos tinham entrado no lazareto
para cuidar da tal família. Embora um dos doentes morresse
nos braços dos nossos, nenhum deles contraiu a moléstia.
Passado o perigo, Camilo, vendo que na nossa igreja
de Milão um confessionário não era suficiente para atender
à grande demanda, mandou colocar mais um e também deu
licença para que o Pe. Domingos Boniti, noviço, pregasse.

Capítulo 78

227

Capítulo 79

CAMILO ASSUME O HOSPITAL DE MILÃO E INTRODUZ
MUDANÇAS NA ORDEM

P

Parece que até agora foi o século de ouro para
a nossa Ordem, pois viveu sempre em paz e unida.
Mas daqui para frente, terminada aquela fase, pode-se dizer que começou o período de prata. Deus quis
que, a exemplo do ouro, fosse provada durante anos
no fogo da tribulação e da discórdia.
Tudo começou assim: Estando Camilo em Milão, os nossos iam e vinham todos os dias do hospital,
como sempre se fez desde a fundação da Congregação. Mas vendo os diretores do Hospital Grande todo
o bem que os nossos faziam aos doentes e querendo
ampliar e garantir esta assistência, pediram a Camilo que, ao invés das costumeiras visitas, pusesse seis
padres que ficassem o tempo todo no hospital para o
ministério e atendimento espiritual.
De início, Camilo não deu importância ao pedido, pois lhe parecia novidade e coisa que nunca
fora feita na Ordem. Quando os diretores voltaram à
carga, examinou melhor o assunto.
Um dia, indo ao lazareto para visitar os dois
padres que davam assistência à família acometida de
peste, enquanto, do lado de fora, na praça, falava com
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eles, teve a impressão de acordar, como disse, de um profundo sono e se lembrou do primeiro pensamento que teve, no
Hospital S. Tiago, de fundar a Congregação para livrar os
doentes das mãos dos mercenários. Ao ver que o caminho estava aberto, decidiu aceitar o pedido e ofereceu aos diretores
não apenas os seis padres que pediam, mas quantos fossem
necessários para substituir todos os empregados que davam
assistência corporal aos doentes.
A proposta foi aceita pelos diretores e lhe entregaram
toda a assistência dos doentes do hospital. Demitiram todos
os empregados e, em seu lugar, Camilo colocou, entre padres
e irmãos, treze dos nossos. Isto aconteceu no dia 7 de fevereiro de 1595, quando era prior do Hospital o sr. Gaspar Caim.
É impossível contar o transtorno que isto causou na
Ordem. Parecia que o demônio tivesse entrado soberano e
com fúria, abalando e estraçalhando a paz e quanto de bom
havia. Todos lamentavam que Camilo tivesse introduzido
uma mudança tão grande, da qual nunca tinham ouvido falar, nem sonhavam com ela. Detestavam o novo modo de
trabalhar, sobretudo, porque achavam que no hospital os
nossos, além de cuidar dos tanques, do material e da rouparia), tomavam as refeições no refeitório comum, junto com
os leigos, com mil outras coisas inconvenientes para religiosos. Tais coisas (e o demônio pintava tudo mais feio do que
de fato era) transpassavam a alma da Ordem.
Ao saber que Camilo queria introduzir o novo sistema
em todas as casas, decidiram opor-se até a morte. Alegavam
que não podia introduzir semelhante mudança sem o consenso de todos, pois ia além das obrigações de seus votos e
não constava na Bula de Fundação, que nem sequer mencionava o assunto. Camilo, porém, afirmava que nisto estava
a essência do instituto e devia constar com toda a clareza e
figurar com palavras mais claras que o sol.
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A meu ver, creio que tudo aconteceu por desígnio da
divina providência para que, experimentando várias maneiras de servir aos doentes, se chegasse, com o tempo, ao exato
conhecimento da vontade de Deus e do melhor método que
a Ordem deveria adotar no serviço aos doentes. O demônio
valeu-se desta oportunidade para tentar arruinar a Ordem
e fazê-la desaparecer. Esta manteve-se firme contra Camilo
durante seis anos e ele, de sua parte, por igual tempo, não
deixou de pressioná-la e, quase, destruí-la. Isto teria acontecido, se não tivessem chegado a um justo e moderado acordo, como diremos mais adiante.
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DIFICULDADES DA ORDEM QUANTO AO MODO DE
TRABALHAR NOS HOSPITAIS
PROPOSTO POR CAMILO

E

E para que as pessoas que se interessam pela
verdade possam conhecer com exatidão no que consistia todo o problema e a dificuldade que levava a
Ordem a se opor a Camilo quanto à aceitação dos
hospitais, quero abordar o assunto de forma um tanto detalhada.
A nossa atividade de assistência aos doentes
pode ser dividida em três partes. Duas delas se realizam nos hospitais e uma fora.
Todos sabem que o trabalho fora dos hospitais
consiste na assistência espiritual aos agonizantes em
domicílio. Nem Camilo nem a Ordem tiveram qualquer divergência ou dificuldade neste ponto.
Das duas atividades que se realizam no hospital, uma consiste na assistência espiritual aos doentes
e a outra, na assistência e cuidados do corpo.
O serviço espiritual abrange as seguintes atividades: confissão dos doentes, comunhão, administração
da unção dos enfermos, encomendação da alma, assistência na hora da morte, funerais, celebração da santa
missa e, finalmente, atendimento aos doentes em tudo
quanto se refere à administração dos sacramentos.
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Quanto a este serviço, muito importante para a salvação das almas, a Ordem não opunha qualquer dificuldade e
o teria aceito de boa mente como obrigação, substituindo
os sacerdotes assalariados. Nem mesmo Camilo discordava
disso.
Queria, porém, que a Ordem assumisse também a assistência e os cuidados corporais dos doentes. A assistência
corporal pode ser dividida em duas partes.
A primeira visa diretamente à assistência corporal dos
doentes, isto é, dar-lhes comida, cuidar de sua higiene, aquecer seus pés, arrumar as camas dos mais graves, penteá-los,
fazer curativos e, finalmente, todos os outros serviços que as
mães fazem com seus filhos.
A Ordem aceitava tudo isso de boa vontade, mas sem
que fossem dispensados os funcionários dos hospitais. Com
os empregados, o nosso serviço melhoraria a assistência dos
doentes e a tornaria mais completa.
A outra parte desse serviço visa, em primeiro lugar,
a vantagem do próprio hospital mais do que dos doentes.
Consiste na limpeza do hospital, em arrumar e desarrumar
as mesas, transportar comida, cuidar das lanternas, carregar
mesas, bancos, colchões, fardos e roupa suja, arrumar todas
as camas; acompanhar os médicos e cirurgiões quando visitam os doentes, coletar as urinas, dar os xaropes e medicamentos; carregar lenha, carvão, caldeiras e outros objetos
necessários; distribuir pão, vinho, água, dar plantão de dia
e de noite e mil outras coisas materiais, mais específicas de
leigos que de religiosos.
Esta parte a Ordem não conseguia compreender, nem
queria assumir como obrigação. Alegava que tais atividades,
que não são as mais importantes, esgotariam os religiosos e
destruiriam seu ideal, além de impossibilitar atividades mais
úteis e nobres. Isto não traria qualquer vantagem para os
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doentes, pois, para eles, tanto faz que sejam feitas por leigos
ou por religiosos.
Camilo, porém, queria, absolutamente, que também
estas, como todas as outras, fossem assumidas como uma
obrigação pelos religiosos. Dizia que, se não assumissem estas, nunca os senhores diretores abririam as portas dos hospitais para a Ordem, pois não aceitariam arcar com duas cargas, isto é, os leigos e os religiosos.
Nisto consistia toda a dificuldade da Ordem, não porque renegasse o seu carisma, como o demônio dava a entender a muitos, que ignoravam os fatos. Eles, por desconhecer
o nó da questão, viam apenas a divergência entre a Ordem e
o fundador e pensavam que se tratasse de oposição sistemática contra ele, porque, talvez, os religiosos quisessem evitar o
santo trabalho nos hospitais. Não se davam conta que a Ordem queria servir aos doentes em coisas mais importantes,
mais nobres e necessárias para a sua salvação. A divergência
constia mais no modo do que na essência.
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TRISTE FIM DE UM ABADE QUE DESVIOU
UM NOVIÇO DA ORDEM

Enquanto a Ordem começava a enfrentar esses problemas, vem-me à mente o triste fim de um
abade, que, a meu ver, foi castigo de Deus por ter
desviado um noviço da nossa congregação. Acho conveniente contar o fato para que sirva de advertência
para aqueles que fazem tais coisas, pois, hoje, parece
uma honra desviar pessoas do serviço de Deus. Talvez
por pretexto de discernir os espíritos, até os religiosos
se metem em tais aventuras.
Entrou em nossa comunidade de Nápoles um
noviço chamado Francisco Antônio Bálsamo. Como
seu pai era muito rico e o noviço era o seu filho mais
velho, fez todo o possível para que desistisse da vida
religiosa. Como nada conseguiu, obteve um breve ou
outro documento de Roma, que lhe permitia tirar o
filho da vida religiosa e entregá-lo aos cuidados do
Núncio Apostólico, a fim de verificar a autenticidade
de sua vocação.
O Núncio, por sua vez, colocou o noviço no
principal mosteiro de Nápoles para que o abade averiguasse a autenticidade de sua vocação. Desde o primeiro dia, porém, o abade começou a agir às avessas,
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permitindo que falasse e até tomasse as refeições com os seus
familiares. Como se não bastasse isto, ele próprio, de dia e
de noite, não deixava de aconselhá-lo e pressioná-lo para que
desistisse da vida religiosa. Seu objetivo, de fato, era que retornasse ao mundo para agradar a seu pai e não testar a sua
vocação. As suas pressões foram tão fortes e persistentes que
o pobre noviço, depois de dez dias de luta, acabou cedendo,
mais para se ver livre das mãos daquele homem do que por
convicção.
Isto causou profunda alegria ao abade que, para sua
satisfação e glória, como sinal de vitória, logo que conseguiu
que tirasse o hábito de nossa Ordem, mandou, por deboche,
que vestisse um de sua Congregação e pediu que, assim vestido, desfilasse pela sala, dizendo que ficava melhor como
monge do que como clérigo.
O abade detestava o hábito clerical, pois já tinha estado com os jesuítas e fora demitido da Ordem. Enfim, ficou
satisfeitíssimo por tê-lo dissuadido e conseguido tão excelente resultado.
Mas Deus, a quem desagradam todos os pecados dos
homens, principalmente dos religiosos, não deixou passar
quatro meses sem lhe dar o merecido castigo. Permitiu que
os outros monges o perseguissem ferrenhamente por seu mau
comportamento. Foi processado por seus malfeitos, perdeu
o cargo, que ocupava indignamente, e foi levado para Roma
algemado e posto em rigorosa prisão. Depois de alguns dias,
tomado de profunda angústia e depressão, morreu miseravelmente, pagando, assim, o seu pecado.
O noviço voltou para a Ordem e contou pessoalmente
todas estas coisas.
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CAMILO VISITA A ORDEM E COMUNICA SUA
INTENÇÃO DE ASSUMIR HOSPITAIS

Após assumir o Hospital de Milão, Camilo
pensou em fazer o mesmo nas outras casas, achando
que, desta forma, os doentes teriam melhor assistência. Queria executar quanto antes o seu plano, pois
sabia dos boatos que corriam na Ordem a respeito.
Nomeou provincial da Lombardia o Pe. José Catalano, deixou-o em seu lugar em Milão, e seguiu para
Gênova. Lá, propôs a sua ideia aos professos da casa,
mas todos responderam que não estavam dispostos a
aceitá-la. Contrariado, voltou para Milão e ao saber
que o Pe. Nicolau Clemente, superior da casa, era de
opinião contrária à sua quanto ao serviço no hospital
recém assumido, destituiu-o do cargo e, como castigo,
o confinou por um ano no hospital. Com isso, começou a provocar medo nos outros, levando-os a assumir
por força o que não queriam fazer espontaneamente.
Além do mais começaram a chegar queixas e reclamações ao Cardeal Protetor e ao próprio Papa.
De Milão, Camilo foi para Roma, onde, sem
mais, comunicou a sua intenção e, sem pedir a opinião de ninguém, foi a Nápoles, decidido a assumir o
Hospital da Anunciação.
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Naquela casa, pediu a opinião dos professos, mas como
todos sabiam do castigo dado ao Pe. Nicolau, em Milão, responderam de forma tão evasiva que Camilo ficou sem saber
o que pensavam. Apenas o Pe. Brás, vigário geral, receoso de
errar caso não acatasse a vontade do fundador, falou abertamente, dizendo que o hospital poderia ser assumido a título
de experiência.
E impossível descrever a alegria de Camilo por esta tomada de posição, pois achava que estando o Pe. Brás do seu
lado, seria mais fácil conseguir a adesão dos outros. Diante
disso, iniciaram imediatamente as tratativas com os diretores
do Hospital da Anunciação, o que desagradou sobremaneira
a todos os professos da casa.
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CLEMENTE VIII ENVIA ALGUNS DOS
NOSSOS À HUNGRIA

Enquanto Camilo estava em Nápoles tratando de assumir o hospital, recebeu notícia que o Papa
Clemente VIII pedia oito dos nossos religiosos para
dar assistência aos soldados doentes do exército pontifício que estava para enviar à Hungria sob o comando do senhor João Francisco Aldobrandino. Achando
importante para a Ordem que seus religiosos se comportassem bem nesta missão, pois era a primeira vez
que o Papa pedia os seus serviços, deu imediatamente
ordens ao provincial da Lombardia para que partisse,
juntamente com alguns outros religiosos, para Trento, onde deveriam esperar por ele. Tencionava ir até
lá, como realmente foi.
Partiu de Nápoles no dia 28 de maio e chegou
a Trento no dia 19 de junho de 1595. Fez isso com a
finalidade exclusiva de dar instruções detalhadas aos
seus religiosos sobre o que deveriam fazer, advertindo-os, sobretudo, que evitassem contatos com hereges,
vivessem em paz entre si e dessem bom exemplo mais
por fatos do que por palavras. Deixou-lhes, também,
orientações escritas sobre como deveriam proceder.
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Feito isto, seguiu para Milão e Gênova e retornou a
Nápoles.
O provincial de Milão foi para a Hungria. Lá, graças
a Deus, foram muito úteis aos soldados doentes, feridos e
agonizantes. Trabalharam nos hospitais de Viena, Comare,
Ala, Posônia e, sobretudo, nos acampamentos da Estregônia.
Por amor dos soldados sofreram muitíssimos contratempos,
expostos ao vento, à chuva e ao frio, sobretudo quando o
exército se deslocava e tinham que assistir os soldados nos
barcos ou sobre carroças.
Embora todos se comportassem bem e com muita
dedicação, o Ir. Jerônimo Bevilacqua deixou todo mundo
maravilhado com sua caridade. Carregava nos ombros os
corpos dos mortos para enterrá-los no campo, cavando as
sepulturas com suas próprias mãos. Mas causou ainda maior
impressão quando, ao ver que não conseguia enterrar todos
os mortos se os carregasse um a um, inventou um jeito para
carregar quatro de cada vez. Ajeitava os corpos dos mortos
sobre duas tábuas e os puxava com uma correia amarrada ao
peito, como se fosse um cavalo. Desta forma, fazia o trabalho
de três, isto é, do cavalo, da carroça e do carroceiro. Tornou-se tão simpático aos chefes do acampamento que nunca lhe
negaram o que pedia para o atendimento dos doentes.
Conquistada a Estregônia e dissolvido o exército, voltaram salvos para a Itália. Morreu apenas um, Aníbal Montagnolo, de Pádua, que, esgotado pelo excesso de trabalho
com os doentes, morreu sobre um carro enquanto ia de Castelnuovo para a Posônia. O carroceiro o enterrou no campo,
sem qualquer exéquias ou cerimônia. Apenas o cobriu de terra e fincou uma cruz para que os passantes se lembrassem de
rezar por ele.
O irmão Jerônimo, quando ainda estava no mundo,
era tão caridoso que, embora soldado de regimento, um dia,

242

Capítulo 83

CLEMENTE VIII ENVIA ALGUNS DOS NOSSOS À HUNGRIA

vendo que um mendigo passava muito frio por não ter com
que cobrir a cabeça, ele, movido de compaixão, a exemplo de
S. Martinho, cortou pelo meio o seu chapéu com a espada
e deu metade ao pobre. Fez isto em meio às gargalhadas dos
seus colegas que, vendo-o com o chapéu sem fundo, riam e
zombavam dele.
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A

Ao chegar a Nápoles, Camilo, junto com
Brás, retomou as tratativas para assumir o Hospital
da Anunciação, como já dissemos. Quando estavam
para concluir o acordo, o Pe. Brás se deu conta da
insatisfação dos religiosos, que não estavam dispostos
a arcar com aquele peso. Suspeitando que houvesse
escândalo, caso assumissem um compromisso que
não podiam cumprir, mudou de opinião e achou que
deveriam proceder com mais cautela.
Quando comunicou isto, Camilo ficou muito
contrariado, pois sabia quanto isso poderia dificultar
o seu projeto, dado o grande prestígio e liderança do
Pe. Brás na Ordem, como vigário geral.
Como não acreditava que os seus religiosos fossem tão contrários como se dizia, reuniu duas vezes
os sacerdotes, diáconos e subdiáconos certo que, se
conseguisse convencê-los, os demais aceitariam sem
dificuldade. Feito isso, constatou pessoalmente a verdade, pois todos responderam livremente que não
pretendiam assumir aquela responsabilidade, por estar muito acima das forças dos religiosos e que pretendiam seguir apenas o método costumeiro das visitas.

245

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

Diante disso, Camilo ficou inquieto e deu mostras
que não aceitaria qualquer oposição nesse ponto. Por isso,
os religiosos, temendo que ele, pessoa severa e não disposta a tolerar contestações de subalternos, reagisse contra
eles com a mesma atitude que tinha tomado com o Pe. Nicolau Clemente, em Milão, trinta e seis deles, que representavam a maioria dos religiosos da Ordem, prepararam
um documento assinado de próprio punho. Nele pediam
ao Pe. Brás, como vigário geral da Ordem, que se Camilo
quisesse levar avante seu projeto e assumisse o Hospital da
Anunciação ou tomasse outra decisão nesta linha, que, em
seu nome, intimasse o capítulo geral para decidir se a Ordem era ou não obrigada a trabalhar nos hospitais segundo
Camilo queria.
Brás aceitou o pedido e quando Camilo reuniu pela
terceira vez os sacerdotes para uma última tentativa, responderam-lhe que não aceitavam. Admirando-se de sua resistência, deu a entender, com palavras severas, que levaria adiante
o seu projeto, ainda que à força. Se isso não bastasse, recorreria até ao Papa para pedir seu apoio.
Brás, vendo que Camilo estava a ponto de se exceder,
respondeu-lhe que não precisava que sua paternidade se alterasse, pois a Ordem não era obrigada a se submeter àquele
tipo de trabalho, nem por força da bula nem de outra constituição e que, portanto, não poderia obrigá-la sem o livre
consentimento de todos.
A resposta provocou tal reação que, uma palavra puxando outra, discutiram acaloradamente. Camilo defendia
que a Ordem era obrigada em força da Bula e das regras
antigas. Brás afirmava o contrário. Camilo achou que Brás,
como súdito, tinha ultrapassado os limites, por falar com
demasiada liberdade. Pediu ao vice-superior da casa que o
fechasse numa sala.
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Ao ouvir isto, o Pe. Brás se pôs na frente de Camilo e
disse que não pensava ter cometido qualquer excesso, pois
não falava como súdito, mas com autoridade e em nome de
toda a Ordem. E para mostrar que era verdade, meteu a mão
no bolso e tirou o documento, em força do qual intimou o
capítulo geral para decidir se a Ordem era ou não obrigada
a fazer aquilo. Camilo ficou muito surpreso, sobretudo por
ver que o documento estava assinado por todos. Nunca teria
imaginado que toda a Ordem estivesse contra ele neste ponto. Aceitou, pois, a convocação do capítulo e prometeu que
o realizaria na primavera seguinte. O capítulo foi convocado
no dia 18 de agosto de 1595.
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CAMILO E BRÁS SE
PEDEM DESCULPA

No mesmo dia em que aconteceu tudo isto,
antes que o sol caísse, como aconselha o Apóstolo,
Camilo, com um grande gesto de humildade, reuniu novamente os religiosos que tinham presenciado
a discussão. Depois de longa dissertação, pediu que
levassem tudo a bem, dizendo que até entre os santos
houve divergências, mas sempre com as melhores das
intenções. Citou, de maneira especial, o caso de S.
Paulo e Barnabé, que discutiram por causa de S. Marcos. Acrescentou, também, que dava como certo que
Deus tinha permitido a discussão para tirar proveito e
deixar clara a sua santa vontade e o que queria de nós
quanto aos pobres e ao instituto.
Terminada a sua exposição, prostrou-se no
chão, cheio de humildade, e pediu perdão a Brás e
a todos os presentes. Depois, arrastando a sua perna
chagada, aproximou-se de Brás para beijar-lhe os pés.
O Pe. Brás, quando se apercebeu, também se prostrou
e lhe pediu perdão, querendo beijar seus pés por primeiro e os dois ficaram algum tempo nesta contenda.
Os outros religiosos, comovidos por tanta humildade, também se prostraram por terra e beijaram
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por primeiro os pés de Camilo. Pediram-lhe que se levantasse e esquecesse qualquer escrúpulo, pois não se tinham
escandalizado, mas, sim, edificado com seu zelo. Com isso,
em meio a muitas lágrimas, todos se levantaram, eliminando
qualquer resquício de azedume que pudesse ter sobrado da
discussão da manhã.
A partir daquele dia, enquanto ficou em Nápoles, Camilo nunca mais falou em assumir hospitais. Esperava que
no capítulo seria decidido quanto desejava e julgava fosse
vontade de Deus.
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CAMILO E BRÁS VÃO A ROMA PARA
PREPARAR O CAPÍTULO GERAL

Não satisfeito com isso, como o mais escrupuloso dos homens e para confundir ainda mais o
demônio e tranquilizar a si mesmo, Camilo quis
fazer um ato de penitência público, no refeitório.
Acusou sua culpa pelo mau exemplo que podia
ter dado durante a discussão e se impôs, como
reparação, cinco disciplinas a ombros descobertos e cinco dias de jejum a pão e água, comendo
de joelhos no meio do refeitório, na presença dos
professos e dos noviços.
Embora instado por muitos, não quis, absolutamente, abrir mão daquela penitência. Diante disso,
o vice-superior lhe deu ordem, em virtude da santa
obediência. Suspendeu então a penitência, mas já tinha feito três disciplinas e três jejuns.
No dia 3 de outubro, após a eleição dos delegados ao capítulo, partiu para Roma. Por ocasião da
eleição, surgiu a dúvida se os religiosos que não se
destinavam ao sacerdócio podiam ou não participar
do capítulo. O assunto foi amplamente discutido em
Nápoles por diversos teólogos e canonistas e concluíram que não tinham direito.
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Depois que Camilo partiu para Roma, também Brás,
a exemplo dele, fez pública penitência, impondo-se cinco disciplinas e cinco dias de jejum a pão e água, comendo de joelhos, no meio do refeitório. Acusou sua culpa por
ter respondido e discutido com o fundador. Declarou que
no futuro queria cuidar apenas de si mesmo. Também disse
que Camilo era um santo e um grande servo de Deus. Para
penitenciar-se ainda mais, passou vários dias na cozinha,
ajudando o cozinheiro, varrendo, lavando louça e fazendo
outros serviços humildes. Vestia a roupa mais surrada que
havia na casa.
Depois, em pleno inverno, partiu para Roma, a cavalo,
a fim de trocar ideias com Camilo sobre a questão dos hospitais. Queria encontrar uma solução que atendesse à vontade
de Deus para o bem dos pobres e não levasse a Ordem à
ruína. Camilo, porém, não conseguia mudar de opinião e
esperava que o capítulo aprovasse a sua proposta.
Diante disso, Brás voltou para Nápoles, entregando o
problema nas mãos de Deus.
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CAMILO PEDE AO PAPA A VOZ ATIVA
E PASSIVA PARA OS IRMÃOS

Enquanto Camilo estava em Roma para preparar o capítulo, que seria celebrado na primavera,
começou a refletir que se participassem do capítulo
apenas sacerdotes, dificilmente seria aprovada a sua
ideia de assumir hospitais.
Por isso, decidiu tentar, com todos os meios,
conseguir a participação de alguns irmãos. Fez isso na
esperança que eles aprovassem com mais facilidade
a sua ideia de assumir também os trabalhos pesados
nos hospitais, pois esta era a grande dificuldade dos
sacerdotes. Estes, embora soubessem que caberia a
eles apenas a administração dos sacramentos, contudo, para salvaguardar o decoro e o espírito da Ordem,
não queriam que recaísse nem sobre os irmãos. Camilo, porém, queria, a todo custo, atraí-los do seu
lado e achou que, se lhes desse o direito de voz ativa e
passiva, os levaria a esquecer o resto.
Informado por peritos de Nápoles e de Roma
quê, por direito, os irmãos não podiam participar do
capítulo, foi aconselhado por um jesuíta a recorrer diretamente ao Papa e pedir a participação dos irmãos
como privilégio. Por isso, sem que a Ordem soubesse
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e o apoiasse, solicitou o privilégio ao Papa por meio do Cardeal Salviati.
O Papa o concedeu de viva voz, no dia 5 de dezembro
de 1595. Como o privilégio era sem restrições, aumentou
ainda mais a confusão e a discórdia na Ordem, até que o próprio Papa, Clemente VIII, reviu e limitou a sua concessão.
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COMEÇA O PRIMEIRO
CAPÍTULO GERAL

Obtida a voz ativa e passiva para os irmãos, Camilo viajou imediatamente para Milão, onde passou
o resto do inverno, morando e trabalhando ininterruptamente no hospital. Fazia isto para que, dando
certo aquele serviço ou, pelo menos, sem maiores
problemas, pudesse apresentar um relatório positivo ao capítulo e os padres, visto o bom resultado,
permitissem que fossem assumidos outros hospitais.
Infelizmente não era o que acontecia.
Dadas as constantes contrariedades e queixas
pelos maus tratos dispensados aos nossos pelos encarregados e outros empregados que haviam ficado no
hospital, a Ordem se indispunha cada vez mais e, de
bom grado, teria deixado aquele hospital ao invés de
assumir outros.
Camilo retornou a Roma, onde já estavam todos os capitulares, num total de 29. No dia 14 de
abril de 1596, o Cardeal Salviati, Protetor, abriu pessoalmente o capítulo geral.
Como, por brevidade, não é minha intenção
narrar em detalhes quanto aconteceu no capítulo, direi apenas que Camilo se esforçou muito, ora com
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intervenções públicas, ora em conversas particulares, para
convencer os padres a aceitar sua posição, mas sem conseguir. Diziam que não queriam mudar o antigo modo nem
aceitar outro, a não ser o que estava na Bula de Fundação
de Gregório XIV, em cuja observância queriam viver e morrer. Camilo, porém, retrucava que, mesmo que não estivesse
na Bula e nas regras por ele anteriormente escritas, o que,
segundo ele, não era verdade, devia-se especificar e decidir
como ele, fundador, quisesse e entendesse, afirmando que
esta tinha sido a sua primeira intenção.
O capítulo, porém, respondia que não queria impor
novas obrigações à Ordem, sobretudo a que consideravam
insuportável e densa de perigos. E embora a ideia fizesse parte de sua primeira intenção, contudo, naquela época, não tinha pensado em fundar uma Congregação, mas apenas uma
companhia de leigos. Não convinha, portanto, nem era possível, querer que religiosos de votos solenes fizessem o que
tinha pensado propor a leigos, sem votos.
Camilo, porém, não conseguia tranquilizar-se. Parecia-lhe que a coisa tinha ido longe demais, sobretudo por ver
que não só o capítulo, mas também o Protetor não concordava com ele.
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O CAPÍTULO VAI AO ENCONTRO DE CAMILO.
ELEIÇÃO DOS CONSULTORES

Camilo não se cansava de afirmar que a Bula e
as Regras estavam totalmente a seu favor e que a Ordem não queria se submeter por medo de enfrentar
sacrifícios.
O capítulo, para livrá-lo desse receio, fez-lhe
a seguinte proposta: que se mandasse interpretar a
Bula e as Regras por uma comissão de quatro teólogos. Caso concluíssem que em força da Bula a Ordem
era obrigada a trabalhar como ele pretendia, eles se
submeteriam. Se, porém, concluíssem o contrário, ele
que tirasse de sua cabeça aquela ideia como prejudicial à Ordem.
Dos quatro teólogos, dois seriam escolhidos
por ele e dois pelo capítulo. Em caso de empate, aceitavam que Nicolau de Angelis, advogado consistorial
e grande amigo de Camilo, ficasse com o voto de minerva.
A proposta, depois de longamente ruminada,
foi aceita por Camilo e escolheram os teólogos.
Enquanto a comissão estudava o assunto, Camilo foi avisado pelos seus escolhidos que perderia
a causa, pois na Bula não constava nada do que ele
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queria. Diante disso, procurou por meio de Mons. Tarugi,
Comendador do Espírito Santo e Prelado da Reforma Apostólica, que o Papa dissolvesse a comissão. E assim foi feito.
O Papa pediu que não se discutisse mais o assunto,
pois ele mesmo estudaria o caso e tomaria a decisão. O capítulo, vendo que Camilo não aceitava perder, mas apenas
ganhar, para não continuar em Roma sem esperança de solução, decidiu eleger os consultores e deixar por conta deles
a decisão.
Por isso, no dia 3 de maio de 1596, foram eleitos consultores Francisco Pizzorno, César Bonino, Amico Devi e
Paulo Cherobino, com mandato de três anos apenas. Embora a Bula estabelecesse que deveriam ficar no cargo durante
todo o mandato do superior geral, o Papa concedeu dispensa
para que, depois de três anos, fosse celebrado um novo capítulo.
Após a eleição, tiveram por bem impor algumas limitações à autoridade de Camilo para que não assumisse novos
hospitais ou introduzisse outras mudanças sem o consenso
dos seus consultores.
Em vista disto, o capítulo promulgou um decreto, ou
constituição, com o seguinte teor: “O Superior Geral é obrigado a consultar os seus Consultores em todas as coisas, mesmo mínimas, que dizem respeito à Ordem”.
Camilo ficou muito sentido por causa dos escrúpulos
que o atormentavam e insistiu com os capitulares para que
eliminassem a fórmula genérica e especificassem as matérias
para as quais fosse obrigado a seguir o parecer dos consultores. Como o capítulo não queria ceder, começou a se queixar
que os filhos tinham atado as mãos do próprio pai.
Por isso, de manhã bem cedo, sem que ninguém se
apercebesse, mandou tirar da igreja o confessionário, que
ele próprio tinha colocado muito tempo antes. Dizia: “Já
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que a Ordem, sob pretexto que isto não consta na Bula,
me impede de orientá-la como acho que Deus quer, nem
eu quero permitir os estudos, as confissões ou outras atividades pastorais, pois também isso não está especificado na
Bula e com isso a Ordem ficará encalhada enquanto não se
submeter por inteiro”.
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Em força dessa constituição, Camilo achou difícil conseguir qualquer coisa da Consulta quanto a
hospitais e, por isso, decidiu recorrer ao Papa. Mas,
Sua Santidade, sabendo que nem o Capítulo, nem
o Protetor concordavam, fê-lo compreender que não
queria fossem assumidos outros hospitais.
Por isso, dando-se conta que quanto mais o Capítulo se prolongasse, tanto mais decretos poderiam
ser feitos para restringir sua autoridade, vinculando-a
à dos consultores, decidiu encerrar o capítulo.
Um dia, pois, entrou em plena reunião e falou
da seguinte forma: “Já são dias, caríssimos padres, que
começamos o capítulo, mas bem pouca coisa decidimos. Em vista disso, gostaria que terminássemos e
cada qual voltasse para o seu trabalho, pois as casas ficaram sem seus superiores e seus melhores membros.
Como acho que vocês nunca tomarão esta decisão se,
antes, não for dirimida a nossa controvérsia sobre os
hospitais, por cuja causa nos reunimos, devo dizer-lhes que o Papa me fez saber que não quer que sejam
assumidos outros hospitais, como era minha intenção. Também quer que os doentes sejam atendidos
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de dia e de noite, como fizemos até agora ou, então, como a
Ordem achar melhor. Portanto, a controvérsia está encerrada
por ora e só resta que cada qual se tranquilize, como também
eu o farei e quem puder salvar-se que se salve”.
É impossível descrever a alegria do capítulo ao ouvir
o parecer do Papa da boca do próprio Camilo. Como não
se tinha toda a experiência quanto à sua firmeza de vontade
nesse assunto, os padres não tiveram o cuidado de emanar
uma constituição que proibisse Camilo de assumir outros
hospitais. Antes, confiando nos consultores, acharam que
nunca mais se falaria sobre o assunto na Ordem.
Tendo, pois, que encerrar o capítulo e querendo Camilo ficar livre de escrúpulos, voltou a insistir para que fosse
eliminada a constituição que restringia a sua autoridade. Os
padres, querendo deixá-lo quanto possível satisfeito, abrandaram um Pouco o decreto, eliminando as palavras “mesmo
mínimas” e colocando em seu lugar “de alguma importância”.
Mas vendo que alguns não estavam totalmente de
acordo, pois receavam que governasse a Ordem segundo seu
novo ponto de vista, proferiu as seguintes palavras: “Meus
caríssimos padres, até o momento não tive qualquer colaboração no governo. Portanto, não podem saber como me
comportarei no futuro. Tenham, pois, um pouco de confiança em quem derramou tantas lágrimas para fundar esta
planta”. Dito isto, ajoelhou-se no chão e acrescentou: “Caríssimos padres, peço-lhes desculpa pelos erros que, talvez,
cometi durante o tempo do meu governo passado. Garanto-lhes que não foram fruto de má vontade, mas de falta de
melhor visão. O que é certo, porém, é que em todas as minhas ações não visei outra coisa a não ser a glória de Deus
e o serviço aos pobres. Todos somos frágeis e podemos errar
com facilidade. Por isso, peçamos a Deus que nos dê a graça
de não errar e de continuar firmes no seu santo serviço. De
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 inha parte espero de, no futuro, confiar em tudo e por
m
tudo nos meus companheiros e não mais confiar no meu
modo de sentir como, talvez, fiz no passado. E com isto me
recomendo às suas orações e sacrifícios. Que Deus os abençoe e os faça santos”. Com esta conclusão, no dia 14 de maio
de 1596, terminou o primeiro capítulo geral.
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OS CAPITULARES VÃO PRESTAR
HOMENAGEM AO PAPA

Findo o capítulo, os padres foram ao palácio de
Monte Cavalo para prestar sua homenagem ao Papa.
Camilo disse-lhe: “Santíssimo Padre, graças a
Deus, já terminamos o capítulo na paz e na harmonia
de todos. Por isso, viemos pedir sua bênção antes que
nos dispersemos pelo mundo. Não se admire, Vossa
Santidade, se ouviu dizer que existem divergências
entre nós, pois todos queremos conhecer melhor a
vontade de Deus quanto ao nosso Instituto, todos
gostariam de conhecê-la e cada qual acha que a sua
opinião é a melhor, tanto para a Ordem, quanto para
o serviço dos pobres”.
O Papa, então, mostrou-se muito satisfeito
com a sua paz e fez-lhes uma reflexão cheia de bondade, exortando-os, sobretudo, a três coisas.
Primeira, a humildade; recomendou que se
mantivessem humildes, sobretudo naquele começo,
sem se preocupar com estudos profundos, devendo,
antes, colocar sólido fundamento na virtude e na caridade para com o próximo.
Segunda, exortou-os a perseverar no seu santo
instituto e serviço aos doentes da maneira que sempre
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tinham feito, lembrando que Deus aceita como feito a ele
próprio tudo quanto se faz aos doentes. Lembrou, quanto a
isso, as palavras que Nosso Senhor disse a S. Paulo: “Paulo,
Paulo, por que me persegues?”
Terceira, exortou, sobretudo Camilo e todos os superiores a escolher bem os religiosos que mandavam a encomendar as almas dos agonizantes nas famílias, sobretudo das
mulheres, advertindo que escolhessem para essa atividade os
melhores e mais santos.
Camilo respondeu que sempre tinham tomado este
cuidado. O Papa, contudo, insistiu que, de qualquer forma,
era necessário manter-se atentos e não confiar demasiado em
si mesmo, lembrando o exemplo de S. Pedro, que prometeu
grandes coisas ao Mestre, mas, diante das palavras de uma
criada, o negou três vezes. Por fim, deu-lhes a sua bênção e
abençoou muitas medalhas, terços e crucifixos para os moribundos. Com isso, todos se despediram com muita alegria.
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E

Embora se sentisse obstado pelo capítulo e pelo
Papa a assumir outros hospitais, conforme desejava,
nem por isso Camilo desanimou, esperando tempos
melhores e condições mais favoráveis. Não deixava de
se inflamar cada vez mais na santa caridade para com
os irmãos doentes, acolhendo de boa vontade todas as
ocasiões que se apresentavam para ajudá-los e sacrificar sua vida por eles, caso fosse necessário.
Quanto a isso, parece que Nosso Senhor lhe ia
sempre ao encontro, não deixando nunca que lhe faltasse uma boa e santa ocasião para agir, como aconteceu logo após o capítulo.
De fato, irrompeu em Roma uma enfermidade
tão maligna que parecia peste, deixando todo mundo
preocupado. O Papa deu ordens para que todos os
cardeais cuidassem diligentemente dos doentes de sua
paróquia, reservando para si os doentes do quarteirão
S. Angelo, que confiou aos cuidados de Camilo, considerado em Roma, como o pai de todos os pobres.
Camilo, com muitos outros de seus religiosos,
pôs mãos à obra na abundante messe. Distribuíram
o trabalho da seguinte forma: Dois acompanhavam
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constantemente o médico para anotar as prescrições. Outros
dois visitavam e assistiam os moribundos. Oito iam todas as
manhãs e tardes, com oito carregadores, divididos em quatro
equipes, levar mantimentos etc.
Distribuíam, de porta em porta, tudo quanto os doentes precisavam, de acordo com as listas que o médico lhes
mandava através de um dos nossos. Camilo mandava preparar as coisas numa casa que o Papa tinha colocado à sua
disposição no quarteirão.
A assistência se prolongou por dois meses, com muito sacrifício para os religiosos. Viam-se obrigados, por causa
do calor de verão, a ir não apenas pelas casas do quarteirão,
mas também pelos sítios que ficavam fora da Porta Angélica,
chegando até S. Lázaro, na cruz de Monte Mário, ao vale do
Inferno e até as olarias.
Com isso, os doentes foram bem assistidos, o papa ficou muito satisfeito e o povo bem impressionado.
Mas foi coisa digna de nota que, estando quase toda a
cidade doente, de tal forma que muitos mosteiros e conventos contrataram leigos para que cuidassem de seus doentes,
pois não havia ficado quase ninguém com saúde, a nossa Ordem, que trabalhava dia e noite com os doentes, não foi atingida nem muito nem pouco pelo mal. Isto aconteceu outras
vezes, por ocasião de epidemias, quando parecia que Deus
Nosso Senhor preservasse com saúde os nossos para que se
entregassem com mais coragem e disposição ao serviço do
próximo.
Esta bondade da providência era lembrada com frequência por Camilo aos nossos, sobretudo quando percebia
que estavam um tanto abatidos pelo excesso de trabalho.
Durante esta epidemia, os nossos eram chamados com
tanta frequência para atender aos agonizantes que, mal chegavam em casa com esperança de descansar um pouco, já
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encontravam outros na porta esperando por eles. Então, embora cansados, deviam sair para ajudar outro pobre agonizante. Camilo dizia que isto era próprio da vida apostólica:
não ter nunca sossego nem descanso por amor de Deus e pela
salvação do próximo.
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D

Durante esta epidemia, aconteceu com dois
dos nossos um fato que merece ser lembrado como
incentivo para outras pessoas, pois evidencia quanto
desagrade ao demônio a encomendação das almas dos
agonizantes no último momento de sua vida e, também, quanto agrade aos santos anjos que seja feita
com amor e diligência.
E por isso que o nosso pai Camilo sempre foi
muito devoto do anjo da guarda e do glorioso S. Miguel, que considerava especial padroeiro e protetor de
toda a sua Ordem.
Aconteceu que, na casa de Roma, à meia noite,
os nossos foram chamados por um belíssimo jovem
para atender um homem que estava morrendo. O Ir.
Cúrcio Lodi, então encarregado, mandou imediatamente os Pe. Jerônimo Chiarella e Pe. João Pasqual,
que se encaminharam para Tordinona, onde estava o
doente. Pelo caminho, o Padre quis informar-se sobre
o nome e outras circunstâncias do doente, como é
costume entre os nossos. Mas, quanto mais o padre
acelerava o passo para alcançar o jovem, tanto mais
ele se apressava, ficando sempre a uma distância de,
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pelo menos, dez passos. Vendo que não conseguia alcançá-lo, admirou-se muito, mas não deu maior importância e
desistiu de alcançá-lo.
Chegados perto de Tordinona, o jovem, virando para
trás, disse aos padres: “Aqui em cima está o agonizante”, indicando uma porta aberta. Dito isto, desapareceu de seus
olhos e nunca mais o viram. Os dois ficaram atônitos.
Subiram as escadas e deram numa sala escura. Chamaram, mas ninguém respondeu. Subiram mais uma escada,
iluminando-a com a luz de sua lanterna e encontraram outra
sala, com apenas uma cama, onde estava um velho muito
bonito, todo branco, mas já moribundo, com uma lâmpada
de azeite à sua cabeceira, pendurada num prego. Chamaram
por alguém da casa, mas ninguém respondeu. Maravilhados,
sentiram um calafrio de medo correr-lhes pelo corpo, mas se
ajoelharam para fazer a encomendação.
Mal tinham começado, apareceram três sombras horríveis de homens nus, com a carne de cor avermelhada e as
barbas bipartidas. Não falavam, mas os ameaçavam com seus
olhos e caras horríveis por estarem fazendo a encomendação.
O padre, muito espantado, esteve a ponto de gritar, mas tomou coragem, pôs-se de pé e começou a falar ao moribundo
em voz alta: “Jesus! Jesus! Maria! S. Miguel! S. Gabriel! S.
Rafael! defendei-nos!” Exortava-o a não ter medo das horríveis figuras dos demônios e a depositar toda a sua confiança
na misericórdia divina, arrepender-se de seus pecados, crer
firmemente tudo quanto crê a Santa Igreja Católica e, sobretudo, invocar constantemente a ajuda dos SS. Nomes de
Jesus e de Maria. Colocou diante de seus olhos a santíssima
imagem do crucificado. Depois disso, virou-se para trás e
não viu mais as sombras dos horrorosos animais que, ao ouvir a invocação dos nomes de Jesus e de Maria, tinham desaparecido, deixando forte mau cheiro no quarto. Nem quinze
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minutos depois, o agonizante morreu, sem dizer uma palavra, fazendo sinais e movimentos com o rosto e com os olhos
como se estivesse diante do tremendo tribunal de Deus, submetido ajuízo e acusado pelos seus inimigos, aguardando a
última sentença com tremor e suor tão grandes e frios que
deixou espantados os padres que o assistiam.
Por fim, deu a impressão de morrer tranquilo e feliz,
como se tivesse saído de enorme dificuldade, vencido seus
inimigos, pedindo perdão e misericórdia de seus pecados.
Os padres, preocupados por deixá-lo só, pensaram
chamar algum vizinho para que o velasse, mas nisso, viram
no quarto uma pequena porta entreaberta e, entrando, quase
espantados, encontraram uma velhinha dormindo sobre uma
cadeira de palha. Quando acordou, ficou espantada com sua
presença, pois não tinha mandado chamar ninguém. Os padres lhe perguntaram quem era o doente e ela respondeu
que era um estranho que tinha ido a Roma para tratar de
negócios e ficou doente, mas que se havia comportado com
tanta paciência que parecia um mártir de Jesus Cristo, acrescentando muitas outras coisas sobre a sua bondade.
Perguntaram-lhe, também, quem era o jovem que tinha ido chamá-los em sua casa, mas ela respondeu que não
sabia de nada e que estava muito admirada que estivessem lá,
sobretudo porque o moribundo não tinha sido visitado por
ninguém desde que ficara doente. Com isso tiveram certeza
absoluta de que o jovem era o seu anjo da guarda.
Isto não deve parecer impossível, pois sabemos que
Deus nos confiou aos seus cuidados, sobretudo para nos ajudar na hora da morte, quando, sem dúvida, precisamos mais
de sua proteção que em qualquer outro momento da vida.
Antes, para confirmar isto, quero contar o testemunho do Pe. Filipe Neri que, presente à agonia do Sr. Virgílio
di Crescenzo, patrício romano e senhor de grande bondaCapítulo 93
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de, disse a um dos nossos sacerdotes, Cláudio Vincenzo, que
também estava lá: “Padres, procurem cumprir com diligência
a sua missão de caridade para com os moribundos pois, para
sua alegria, digo-lhes que vi os santos anjos pôr as palavras
na boca de um dos vossos enquanto encomendava a alma de
um agonizante e eu estava presente”.
Este depoimento, feito por um homem tão santo como
Filipe Neri, deve, sem dúvida, constituir um grande estímulo
para os nossos e incentivá-los não só a ajudar os agonizantes,
mas a ter grande devoção aos santos anjos, considerando-os
especiais protetores da nossa Ordem.
Também noutras circunstâncias, o demônio demonstrou grande desdém e fez o possível para impedir que os nossos fossem chamados para atender os agonizantes. Certa vez,
em Roma, estando uma senhora em agonia, seus parentes
pensaram em chamar os padres da Igreja de S. Madalena.
Uma vizinha, porém, tida como muito devota, mas desequilibrada, disse: “Não é preciso chamá-los. Eu posso assisti-Ia,
pois estou acostumada a lidar com pessoas que morrem”.
Os parentes confiaram e a pobre agonizante ficou nas
mãos daquela coitada. Esta quis dar-lhe um pouco de comida, mas lhe encheu tanto a boca de pão que a sufocou e a fez
a morrer antes do tempo.
Quando a nossa Ordem iniciou suas atividades em
Bolonha, um dia, dois dos nossos padres entraram na catedral enquanto eram feitos exorcismos sobre um homem que,
quando os viu, ficou impressionado e perguntou: “Quem são
esses fulanos com a cruz no peito?” O exorcista respondeu
que eram dois religiosos de uma congregação nova, que acabava de chegar a Bolonha, cuja finalidade era dar assistência
aos agonizantes no fim de sua vida. O demônio, então, retrucou: “E para que servem? Que pode fazer esta Ordem? Não
sabem que quando alguém chega na hora da morte já foi pes-
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soa de bem ou não? Se foi de bem, salva-se sem a sua ajuda,
como disse S. Agostinho: “Não pode morrer mal, quem viveu bem”. Também a Bíblia afirma isto com igual ênfase. Se,
pelo contrário, viveu mal e for colhido nessa situação, eles
não poderão fazer nada. E acrescentou: “Como te encontrar,
assim te julgarei” e “A morte dos pecadores é terrível”, com
outras citações do gênero. Concluiu, pois, que a Ordem não
era necessária para o mundo.
O exorcista, porém, derrotou o demônio com esta citação apenas: “Em qualquer hora o pecador se arrependa, não
lembrarei mais os seus pecados”. Citou, também, o exemplo
do bom ladrão, que se salvou na última hora.
– O demônio soltou um forte suspiro e disse: “E verdade! E verdade!”.
Outro possesso estava gravemente doente no Hospital
do Espírito Santo, em Roma. Um dos nossos irmãos foi visitá-lo e lhe perguntou se já se tinha confessado. O demônio
respondeu que ainda não e que nem queria e que morreria
como estava. O irmão retrucou com certo desdém: “Espírito
maldito, confio em Deus que não vencerá e, agora mesmo,
vou chamar o confessor”. O espírito devolveu: “Não faça
isso! você se arrependerá!”.
Quando o irmão saiu para chamar o confessor, não
tinha dado dez passos, e sentiu uma pancada tão forte nas
pernas que o deixou quase imóvel e como morto. Quando a
dor diminuiu um pouco, foi chamar o confessor.
Ao voltar à cabeceira do doente, o irmão sentiu-se
atormentado pelos demônios que lhe diziam: “Chega! chega!
Você nos bateu, mas também nós batemos em você”.
Estes exemplos demonstram bem quanto desagrade ao
demônio que os nossos se dediquem a esse tipo de assistência.

Capítulo 93

275

Capítulo 94

CAMILO LAMENTA QUE OS NOSSOS NÃO SEJAM
CHAMADOS A TEMPO PARA DAR ASSISTÊNCIA AOS
AGONIZANTES. ALGUNS EXEMPLOS

A

A salvação ou a condenação do cristão depende
em dar bem ou mal o passo da morte, pois, como
diz o sábio, a árvore ficará para sempre do lado que
caiu. E por isso que o nosso Pe. Camilo se compadecia muito das pessoas que, por receio de assustar os
doentes, deixavam de chamar os nossos em tempo,
chamando-os apenas quando o doente estava no fim,
sem fala, ou quando o demônio se tinha apoderado
de tal forma de sua alma que não havia mais nada
para fazer.
Ficava mais triste ainda quando, ao chegar à
casa do moribundo, o encontrava morto. Nesse caso,
repreendia severamente os familiares por sua negligência e demora em chamar. Costumava dizer que
esta era a maior armadilha que o demônio pôde inventar contra a Ordem, a fim de continuar senhor
absoluto da situação e ganhar muitas almas sem qualquer resistência.
Para que se tome consciência de quanto é verdade o que Camilo costumava dizer e quanta repreensão
mereçam tais pessoas, narrarei, com a devida brevidade, alguns fatos, entre os muitos que aconteceram
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com os nossos religiosos. Através deles pode-se compreender
a necessidade de procurar o atendimento espiritual em tempo.
Em Gênova, os nossos foram chamados para atender
uma senhora em agonia. Quando chegaram, estava tão no
fim e com tanto catarro que não conseguia pronunciar palavra. Ao perguntar-lhe, como é costume, se tinha algo que lhe
pesava na consciência, a fim de se confessar antes de perder
os sentidos, ela, olhando angustiada para o padre, disse: “Ah!
padre querido, Deus o mandou para a minha salvação”.
Pediu que as pessoas se retirassem e acrescentou, chorando: “Padre, são trinta anos que não acredito na eucaristia,
mas sempre tive vergonha de confessar este pecado”. Então,
o religioso, triste por ver que não sobrava tempo, mal conseguiu ajudá-la a lembrar os pecados mais graves e deu-lhe a
absolvição. A mulher sentiu tamanha dor e emoção que não
conseguiu sequer cumprir a penitência, isto é, pronunciar cinco vezes o nome de Jesus. Com profunda admiração do padre,
passou à outra vida. Ficou impressionado, sobretudo, por ver
o grave perigo em que se encontrara aquela pobre alma, tanto assim que, se seus parentes tivessem demorado um pouco
mais para chamar o padre, sem dúvida, se teria perdido.
Em Bolonha, urna senhora idosa, já em agonia, chorava tanto que o padre suspeitou que lhe pesasse na consciência algum pecado ainda não confessado e perguntou-lhe
sobre o caso. Ela, vendo-se quase descoberta, disse: “Padre,
já são trinta e dois anos que uma de minhas filhas errou e
ficou grávida. Quando deu à luz, eu, para esconder o seu
erro, atirei a criança num poço, sem batismo. De lá para cá,
confessei e comunguei muitíssimas vezes ao ano, mas nunca
confessei este pecado”.
Que cada qual imagine como se sentiu o sacerdote!
Confessou rapidamente a doente e, mal terminou, ela morreu, toda arrependida.
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Outra senhora, em Roma, estava em agonia por ter
comido cogumelos venenosos. Enquanto um dos nossos a
assistia, disse-lhe: “Padre, são vinte anos que vivo amasiada com este homem (estava presente) e nunca confessei este
pecado, embora confessasse e comungasse todas as semanas.
O vigário e o povo pensavam que ele fosse meu marido”. O
Padre, admirado, mal conseguiu levá-la ao arrependimento e
à contrição e, toda arrependida, recebeu a absolvição, fechou
os olhos e morreu. Em Roma, um estudante à beira da morte, que havia passado 15 anos sem se confessar, queria morrer
naquele estado.
Os nossos foram chamados e, vendo a sua má disposição, insistiram tanto que acabou se confessando. Morreu
pouco depois com nítidos sinais de arrependimento. Como
o padre lhe impôs uma penitência fácil, para que a cumprisse imediatamente, ele não quis aceitá-la, dizendo que queria uma bem pesada. Embora soubesse que não conseguiria
cumpri-Ia neste mundo, dizia que a cumpriria no outro e
pediu com insistência ao padre que a escrevesse num papel e
lha atasse ao pescoço, pois queria comparecer com ela diante
do tribunal de Deus para mostrar que estava arrependido.
Foi tamanha a sua insistência, que o padre teve que satisfazê-lo, atando ao seu pescoço o papel. Depois disto, morreu
tranquilo.
Um outro senhor, muito culto, estava morrendo sem
confissão por não querer queimar uma grande quantidade
de livros proibidos, que ele conservava bem encadernados e
frisados em ouro. Estimava-os como pedras preciosas.
Quando os nossos chegaram à sua cabeceira, perceberam seu apego aos livros. Apesar da escassez de tempo, com
a graça de Deus, o levaram a se confessar é a queimar, diante
deles, pelo menos o Aretino, que considerava o mais precioso
de todos. Viu as chamas com tamanho arrependimento que,
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279

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

chorando e suspirando, dizia: “Pobre de mim, padre! Que
enorme sofrimento o demônio me põe no coração ao ver este
livro queimando”.
Depois disto, porém, sentiu-se tão contente e feliz que
não se conteve de abraçar o padre e lhe disse: “Vossa reverência conseguiu mais ao me fazer queimar este livro, do que
Alexandre Magno ao conquistar o mundo”.
Na presença do padre, deu ordem aos seus familiares
para que, após a sua morte, queimassem ou vendessem o
resto dos livros. Recebeu a Unção dos Enfermos e morreu.
Outro agonizante, por falta de pessoas interessadas em
coisas espirituais, após discutir por um bom tempo com o
demônio sobre o culto das imagens, por pouco não se tinha
deixado confundir.
Quando os nossos foram chamados, tomou ânimo e
começou a responder com mais coragem às dúvidas que o demônio levantava. E embora o padre lhe dissesse que não devia
discutir com o demônio, mas aceitar em tudo e por tudo o
que a Santa Madre Igreja ensina, respondia: “Padre, não é possível, pois a batalha já começou e é preciso levá-la até o fim”.
E acrescentou: “Agora o demônio me apresenta este argumento. Que devo responder?” O Padre, percebendo que não era
possível dissuadi-lo de seu mau pensamento de discutir, viu-se obrigado a lhe mostrar com que argumentos e respostas o
derrotaria. E depois de disputar com o demônio por algum
tempo, o doente ficou feliz e deu-se por vitorioso. Coisa semelhante aconteceu com um ourives, pessoa simples e de pouca
instrução, que o demônio tentou sobre todos os mistérios da
fé, principalmente sobre o mistério da SS. Trindade.
Como os nossos o encontrassem todo preocupado em
responder, ao vê-los, sentiu-se todo animado e agradeceu
muito a Deus. Orientado para não responder, se tranquilizou e obedeceu, contando ao padre todos os argumentos
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que o demônio lhe apresentava e que eram tão sutis e fora do
comum que, sem a ajuda de Deus, teria posto em embaraço
qualquer homem douto, não apenas aquela pessoa simples e
sem instrução que, por fim, morreu muito tranquila.
Outro senhor foi encontrado pelos nossos em agonia,
mas discutindo com o demônio de forma tão acalorada sobre
a Imaculada Conceição de Nossa Senhora que, sem dúvida,
seria levado a erro se os nossos não o tivessem dissuadido de
continuar discutindo e levado a falar tão somente da sagrada
Paixão. Pensando e meditando nela, morreu tranquilamente.
Por esses exemplos, portanto, vê-se claramente como
é importante a presença e a assistência dos religiosos, como,
também, que sejam chamados em tempo, conforme pedia e
desejava Camilo.
Afirmava ser evidente trapaça do demônio dizer que a
presença de homens espirituais assusta os doentes. Pelo contrário, dá-lhes ânimo e confiança. E, mesmo que assim não
fosse, dizia que se deve levar mais em conta o bem da alma
que qualquer medo ou susto.
Além disso, estamos convencidos que Deus, naqueles
últimos momentos, dá tamanha graça aos seus religiosos que
não só não lhes causam medo, mas, com boas maneiras, os
cativam, confortam e abrandam sua tristeza.
Eis como procedeu um dos nossos com um senhor,
muito distinto, que estava em agonia. O demônio deixara-o tão taciturno que não respondia uma palavra sequer aos
religiosos que o exortavam a se confessar.
Diante disso, mandaram chamar os nossos, que não
tinham sido chamados antes por medo de assustá-lo. Quando chegaram, encontraram o doente como dissemos. O padre, vendo que não queria ouvir falar de coisas espirituais,
para romper o seu obstinado silêncio, começou a contar fatos alegres, e perguntou se queria ouvir música e canto. O
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 oente abriu os olhos e respondeu que sim, o Padre mandou
d
chamar alguém da casa e, enquanto tocava e cantava, aproveitou para falar do céu e da glória dos bem-aventurados.
Por graça de Deus, isto surtiu efeito, o doente acordou de
sua letargia e, com muito arrependimento e lágrimas, confessou, comungou, recebeu a Unção dos enfermos e, pouco
depois, morreu.
Os religiosos, portanto, não assustam, antes, alegram
os moribundos. E verdade que, de acordo com as circunstâncias, sabem valer-se do fogo e do ferro das ameaças, pelas quais muitos se converteram a Deus. Certa vez, estava à
morte um senhor, capitão de cavalaria, que, para mostrar
que não tinha medo da morte, não se havia confessado, nem
queria confessar-se. Quando o Padre chegou, o doente estava muito mal, mas tão obstinado que não queria ouvir falar
em confissão. O Padre, vendo que as exortações de costume
não resolviam, apelou para as ameaças. Mandou buscar um
enorme crucifixo, que estava no púlpito da igreja vizinha,
e se apresentou com ele ao moribundo. Agarrou o doente
pelos cabelos e, com voz forte e firme, disse-lhe: “Abra os
olhos, réprobo e já condenado ao fogo eterno!” e, dizendo
isso, puxou-lhe os cabelos com força. O doente abriu os
olhos e, vendo de repente o santíssimo e enorme crucifixo,
ficou tão assustado que a imagem lhe penetrou até o íntimo
do coração. Comoveu-se e se transformou em outro homem.
Pediu ao padre que, por amor ao crucificado e morto na cruz
por ele pecador, o quisesse confessar. O padre o atendeu imediatamente e, na mesma hora, deu-lhe o viático e a Unção
dos Enfermos e o doente morreu em lágrimas.
Um bandido, preso na cadeia de Nápoles, estava à morte, mas com tanto ódio e raiva contra Deus que destruiu com
os dentes um crucifixo de latão. Os nossos foram chamados
para atendê-lo. Vendo, porém, que as boas palavras de nada
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serviam, fizeram-lhe tantas ameaças que se confessou na hora
e, quinze minutos depois, morreu arrependido e chorando.
Deixo de contar centenas de exemplos como estes,
pois, se Deus quiser, pretendo escrever um livro sobre o assunto. Por ora, limito-me a contar alguns fatos de pessoas
que morreram na sua obstinação. Se os nossos tivessem sido
chamados em tempo, teria sido fácil, com a ajuda de Deus,
libertá-los, como vimos acima. Como não foram chamados,
morreram do jeito que veremos.
Em Roma, um certo Palaferniero, que estava morrendo fora da Porta Angélica e de quem se falava muito mal na
vizinhança e se dizia que nunca tinha pisado numa igreja,
logo que viu os nossos, perguntou o que queriam. Responderam que estavam lá para ajudá-lo no fim de sua vida para
que morresse em paz com Deus, como bom cristão. O doente
perguntou: “Que quer dizer ser cristão? e, embora fosse muito ignorante, disse coisas tão refinadas contra a religião cristã
que parecia que o demônio lhe colocasse as palavras na boca.
Como os padres o exortavam a se arrepender, o doente, para
não ouvir as suas palavras, invocava sem parar o nome de três
demônios, seus amigos prediletos. Um deles se chamava Falante e o outro, Carvão. Do terceiro, ninguém lembra o nome.
Como o padre insistisse em levá-lo ao arrependimento, o doente se enfureceu e, como se quisesse mostrar com
os olhos que estava condenado e que não havia mais tempo
para qualquer arrependimento, sentou-se na cama. Depois,
olhou para a janela de seu quarto e se pôs a gritar com voz
forte e espantosa: “Diabo Falante e Carvão!” Chamou três
vezes estes nomes com voz sempre mais forte e terrível. Na
última, pondo para fora quase um palmo de língua, retorceu
o pescoço e a boca e morreu miseravelmente.
Seu corpo ficou preto como o carvão e tão fétido que
infestou todo o quarto. Os padres e as pessoas que presenCapítulo 94
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ciaram o fato ficaram tão assustados que sentiram o sangue
gelado nas veias.
O Pe. Otávio Pace participou deste episódio.
Um jovem, dado aos prazeres sexuais, foi colhido
pela morte na flor da juventude. Quando estava muito mal,
mandaram chamar dois dos nossos religiosos. Acorreram
imediatamente, mas, quando chegaram, ele simplesmente
repetia: “Oh! como é comprida a lista dos meus pecados!”
Dizendo isto morreu, sem que os padres tivessem tempo
para ajudá-lo.
Em Gênova, um velho de 95 anos, muito avarento,
estava em fim de vida. Quando os nossos chegaram, perceberam que estava com um saquinho de dinheiro na cama e
uma bolsa presa ao braço. Cada pouco, passava a mão, com
medo de ser roubado.
Quando os nossos padres lhe disseram que o seu apego
era suficiente para levá-lo ao inferno, ele respondeu: “Mas
não consigo fazer outra coisa!” e com estas palavras morreu,
agarrado a seus ídolos.
Uma senhora, em Roma, nobre, mas de má vida, embora não notória, estava morrendo na casa de seu amante.
Chamaram os nossos religiosos, mas a encontraram quase
morta e só conseguia dizer: “Estou queimando! Estou queimando!” Fazia sinais com o rosto e com os olhos que via
demônios terríveis.
Seus cabelos, que estavam soltos, se ergueram na sua
cabeça, como se fossem cobras. Os padres ficaram espantados, mas não deixaram de aconselhar a doente à confiança
em Deus. Ela, porém, soltava gritos horríveis e dizia: “Estou
queimando! Estou queimando!” e morreu.
No mesmo instante, desprendeu-se de seu corpo um
pedaço de carne tão grande e incandescente que parecia um
balão de fogo.
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Uma jovem espanhola, belíssima, mulher de má vida,
em Roma, estava em agonia e já sem palavra, quando mandaram chamar os nossos. Estava em fim de vida, mas sem
se ter confessado. Ajoelharam-se para encomendar sua alma
a Deus e viram sair de outro quarto um porco feio e preto.
Meteu o focinho sob os cobertores da cama e o enfiou na
vagina da moribunda e aspirou, como se quisesse sugar-lhe a
alma. Depois, desapareceu. Na mesma hora, a mulher morreu, soltando um longo e doloroso suspiro.
Um francês, herético, que tinha levado três marteladas
na cabeça, foi internado no hospital da Anunciação, em Nápoles, para ser tratado. Não quis saber de sacramento, declarando que era herege fanático.
Por ordem do diretor, foi colocado num quarto à parte, onde morreu. Ao entregar sua obstinada alma, soltou um
grito tão forte e estridente que as janelas e portas do quarto
se abriram de repente. Um dos nossos irmãos, que estava à
sua cabeceira, caiu por terra como morto.
Em Nápoles, um senhor, concubinário, foi encontrado
pelos nossos já sem fala e sem ter-se confessado. Enquanto estava para morrer, a lâmpada se apagou duas vezes, sem
motivo. O padre benzeu o óleo e o fogo e mandou acender
a lâmpada pela terceira vez, e não mais apagou. Mas qual o
que? Enquanto o moribundo dava os últimos respiros, de
repente, caíram por terra e se quebraram todas as louças,
panelas e vasos de barro que estavam na sala. Os pedaços dos
objetos foram atirados, invisivelmente e com força, no seu
rosto e também sobre o seu corpo, de tal forma que ficou
quase todo coberto. E morreu assim, como que apedrejado,
fazendo horríveis sinais com o rosto.
Outra pessoa, nobre, tão gulosa que, no dizer dos seus,
uma vez, gastou dez escudos só para temperar um cabritinho, estava no fim da vida e blasfemava tanto contra Deus
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que parecia que o quarto desabasse. Ao encontrá-lo naquela
situação, os Padres se esforçaram muito para que deixasse de
blasfemar. Ele, porém, como última reação, disse: “E que te
importa que eu vá para o inferno?” Dito isto, cheio de raiva,
fechou os olhos e morreu, proferindo sua última blasfêmia.
Acho que todas essas pessoas, com a ajuda de Deus,
com diligência e prudência, podiam facilmente ser levadas ao arrependimento, se os nossos fossem chamados em
tempo.
Mas não é assim que morrem milhares de outros,
simples e pobres, nos hospitais. Lá, sem medo dos nossos,
são tão bem preparados para enfrentar a morte que, quando chega, exultam de alegria, dando a impressão que vão
para as núpcias celestes. Embora pudesse contar inúmeros
exemplos, mencionarei apenas alguns, para não aborrecer
o leitor. Um sitiante, que estava morrendo no Hospital do
Espírito Santo, em Roma, antes de dar os últimos suspiros, disse ao padre que o assistia: “Padre, diga-me algo, pois
já chegou a hora de partir para o céu”. “Nada mais!”, respondeu o Padre. “Apenas lembre de rezar por mim quando
estiver lá em cima”. O doente respondeu que o faria com
prazer. Depois acrescentou, sorridente: “Pois bem, padre,
adeus!” e, invocando os santíssimos nomes de Jesus e de
Maria, entregou sua alma ao céu. Ficou com a mão tão agarrada à cruz que o padre trazia no peito que, mesmo após a
morte, a mantinha apertada. Outro, também sitiante e no
mesmo hospital, tinha sido tão bem preparado para a morte
pelos padres que, na sua agonia, não fazia mais que chorar.
Apertava o crucifixo com a mão e lhe dizia com devoção e
angelical simplicidade: “Meu Senhor Jesus Cristo, por amor
de Deus, vosso Pai, perdoai os meus pecados e acolhei-me
na vossa santa glória”. Repetindo estas palavras e beijando
constantemente o lado aberto do crucifixo, passou alegre-
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mente para a vida imortal. Outro pobre doente, no Hospital da Anunciação, em Nápoles, confessando-se com um
dos nossos padres, acusava, com simplicidade, todos os seus
pecados. Mas, quando chegava a um certo pecado, que tinha cometido uns 15 anos antes, o diabo lhe prendia de tal
forma a língua que não conseguia confessá-lo. O confessor
percebeu e lhe disse: “Fale sem medo! Não teria sido este o
pecado que cometeu?” Então, ele, quase desatando a língua,
disse: “Deus lhe pague, Padre, pois o senhor me salvou”.
Contou-lhe, então, que há quinze anos, sempre que queria
confessar, o diabo lhe prendia a língua.
Por fim, depois de três dias de alegria e pranto, sempre
falando de coisas de sua salvação, morreu devotissimamente.
Como sinal disso, na hora da sua morte, ficou envolvido por
uma luz tão forte que os olhos do irmão que o assistia se
ofuscaram, tanto assim que não conseguia enxergar nem a
cama nem o doente. Desaparecida a luminosidade, viu que o
moribundo tinha falecido, com grande admiração de quantos viram ou souberam disso.
E por isso que Camilo dizia que é melhor morrer pobre e bem nos hospitais, em camas feias e sujas, que morrer
rico e mal nos grandes e soberbos palácios dos ricos.
Os nossos constataram, mais de uma vez, que a agonia
e morte dos pobres são menos dolorosas e temidas que a
dos ricos e nobres. Aconteceram algumas, tão extraordinárias, que poderiam ser comparadas com as de muitos santos
antigos.
Uma senhora, em Roma, pobre de bens materiais, mas
rica de bens eternos e celestes, ao ser assistida em sua agonia
pelo nosso Pe. Camilo, estava tão contente de deixar este
pobre mundo que parecia rir e fazia sinais com os olhos de
ter visões de anjos. Quanto estava no fim e rezavam: “Vinde
santos de Deus, acorrei anjos do Senhor”, embora estivesse
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completamente estendida na cama e sem forças para respirar, aos poucos foi se erguendo até sentar na cama. Juntou
as mãos e cumprimentou com a cabeça uma a uma, todas
as pessoas presentes. Depois, erguendo os olhos para o céu,
cumprimentou quatro ou cinco pessoas, que ninguém via.
Feito isto, foi caindo até ficar como estava antes. Invocou
com fé os SS. Nomes de Jesus e de Maria e morreu com rosto
sereno, dando a impressão que, em sua agonia, não sentia
qualquer dor.
Camilo ficou satisfeitíssimo por ter assistido a morte
de tão santa mulher, achando que estava saudando alguns
santos de sua devoção ou anjos que tivessem vindo para ajudá-la e acompanhá-la ao céu.
Diga-se isso para confusão de muitas pessoas nobres,
ricas e instruídas que, em suas últimas enfermidades, preferem ter a seu lado um bufo ou outra pessoa alegre que os
distraiam e façam rir, que um homem espiritual que os faça
chorar para o bem de suas almas. Antes, quando vêem religiosos, parece que vêem carrascos ou policiais para levá-los
ao suplício. Foi por isso que Deus, muitas vezes, permitiu
que tais pessoas morressem sem sacramentos.
Aconteceu, uma vez, entre outras, que o nosso ecônomo foi à casa de uma senhora para pedir esmola. Ela ficou
tão assustada com sua presença que, quando saiu, mandou
limpar e lavar a cadeira em que se havia sentado.
Deus permitiu que, ao morrer aquela senhora, os seus não
permitissem que os nossos entrassem no quarto por medo
que a assustassem e ela morreu sem nenhum sacramento,
sobretudo, sem a santa unção. Se bem recordo, nem sequer
confessou.
A tais pessoas se poderia repetir as palavras de Davi:
“Oxalá soubessem e compreendessem e previssem as últimas
coisas!” Que Deus as ilumine!
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CAMILO FUNDA CASA
EM BOLONHA

No final deste ano, o Cardeal Paleotti voltou a
insistir para que a Ordem fundasse casa em Bolonha,
segundo o seu antigo desejo. Como nem Camilo nem
a Consulta podiam mais se opor ao pedido, enviaram
para lá o Pe. João Califano e João Mendes, que chegaram a Bolonha no dia 5 de dezembro de 1596.
No mês seguinte, com o apoio do Mons. Afonso Paleotti, arcebispo de Corinto e auxiliar do arcebispado de Bolonha, tomaram posse da Igreja de S.
Columbano, com grande alegria da cidade.
Nesse começo, aconteceu que duas pessoas
muito distintas morreram nas mãos dos nossos, isto
é, a senhora Leona Paleotti, irmã do cardeal, e o vice
legado da cidade.
Pouco tempo depois foi enviado como superior
da casa o Pe. Francisco Profeta.
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Camilo não conseguia conformar-se que sua
Ordem se espalhasse pelo mundo sem assumir hospitais, como ele desejava, embora, durante o capítulo,
Sua Santidade lhe tivesse feito compreender que não
queria que voltasse a tocar no assunto. Apesar disso,
Camilo, reativando o seu desejo, dizia-se disposto a
entabular tratativas com o Papa, desde que a Ordem
chegasse a um acordo.
Em vista disso, chamou Brás a Roma e os dois
procuraram convencer os Consultores com tantos argumentos que conseguiram levá-los a aceitar a posição de Camilo.
No dia 5 de fevereiro de 1597 promulgaram
uma constituição que obrigava a Ordem a trabalhar
nos hospitais no lugar dos empregados. O Pe. Paulo
Cherobino não participou da elaboração da Constituição, pois estava suspenso de sua função pelo Cardeal Protetor por ter contestado e desobedecido a
Camilo.
Quando a nova Constituição foi publicada, a
comunidade de Roma mostrou-se profundamente
satisfeita e escreveu uma longa carta à comunidade
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de Nápoles, pedindo que, como eles, aderisse à ideia do fundador. Portador da carta foi o próprio Camilo que, junto
com Brás, procurou convencê-los a aderir. Mas quando tomaram conhecimento do teor da Constituição, responderam
de imediato que não era do seu agrado e Camilo voltou para
Roma sem qualquer solução.
Em Roma, procurou obter a aprovação do Papa.
S. Santidade, sabendo que a Constituição não agradava à
Ordem, não quis tomar qualquer decisão e deixou tudo a
cargo do Protetor.
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A

Antes de viajar para Nápoles, Camilo e a Consulta decidiram destituir de vez o Pe. Paulo da função
de consultor e o confinaram por um ano num quarto. Tomaram esta decisão porque, em Nápoles, havia
agredido a bofetadas um irmão.
Quando Camilo voltou a Roma, Paulo procurou o Cardeal Bandino, seu antigo patrão, para que o
livrasse do confinamento. Brandino intercedeu junto
ao Protetor que assumiu o compromisso e mandou
imediatamente Mons. Benaglia, seu auditor, para pedir a Camilo que o deixasse em liberdade. Camilo,
porém, achou que a falta de Paulo – embora tivesse sido de primeiro impulso – merecia castigo ainda
maior e não quis dar-lhe a liberdade.
Contrariado, Benaglia foi relatar o fato ao Cardeal, que decidiu de nunca mais se interessar pelas coisas de Camilo e da Ordem. Embora Camilo o tivesse
procurado imediatamente para justificar-se de quanto
tinha acontecido, o Cardeal não lhe concedeu audiência, coisa que nunca lhe havia acontecido naquela corte.
Camilo entregou tudo nas mãos de Deus e,
dando antes ao Pe. Paulo a liberdade de andar pela
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casa, viajou a cavalo para a Lombardia com a intenção de assumir algum outro hospital, de acordo com seu novo projeto.
Mal tinha partido de Roma e todo o seu projeto foi
interrompido e barrado, pois o Cardeal Protetor, Salviati,
ainda contrariado com o que tinha acontecido, foi ao Papa
para renunciar à proteção, alegando que não queria mais
nada com aquela cabeça encasquetada de Camilo, como costumava chamá-lo. Contou-lhe o que tinha acontecido com
Benaglia a respeito do castigo de Paulo.
O Papa ficou muito aborrecido e, embora não quisesse aceitar a renúncia, pediu ao Mons. Tarugi, então prelado da Reforma Apostólica, que notificasse quanto antes
a Camilo o seu desagrado por esta sua atitude, com ordem
de depor o próprio Camilo de Superior Geral, caso achasse
que o merecia.
Com esta missão, portanto, Tarugi, com um tabelião e
o Acarísio Fiscal foi fazer um levantamento contra Camilo,
conversando com todos os professos de Roma a respeito de
uma lista de assuntos, cujo principal era se sabiam que alguma vez Camilo tinha desobedecido ao Protetor.
Apesar de todas as indagações sobre isso e outras itens
referentes à sua pessoa, só encontraram o seguinte: primeiro,
que ele se mantinha firme na questão dos hospitais, embora Sua Santidade tivesse determinado o contrário. Segundo,
que ele era de vida irrepreensível, mas muito austero e rigoroso em punir as faltas. Por isso, sem levar em conta a
opinião de ninguém, tinha rejeitado a ordem do Protetor,
pois lhe parecia grave ofensa a Deus deixar impune a falta de
Paulo, pois nunca tinha acontecido coisa igual na Ordem.
Referidas estas coisas ao Papa, sem encontrar nada,
além de excesso de zelo e severidade, ele não tomou qualquer
decisão, a não ser pedir a Tarugi que acudisse às necessidades
da Ordem da forma que achasse mais conveniente.
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Sabendo pelos consultores que Camilo estava na Lombardia com o intento de levar a efeito a Constituição, mandou que voltasse imediatamente para Roma. Quando Camilo chegou a Roma e soube que o Papa não queria que a
Constituição fosse levada a efeito, foi, junto com Brás, prostrar-se aos pés do Papa no dia 2 de fevereiro de 1598. Camilo enalteceu muito o nosso ministério e falou sobre como
queria que fosse vivenciado e pediu ao Papa que obrigasse a
Ordem a aceitá-lo e pô-lo em prática e também que fizesse
uma nova bula para explicar a primeira. Mas o Papa, que
sabia perfeitamente quanto a nova ideia tinha transtornado
a Ordem, respondeu-lhe de forma um tanto brusca. Disse
que lamentava, em primeiro lugar, que tivesse desacatado a
ordem do Cardeal Protetor e, em seguida, falando da questão dos hospitais, lamentou as muitas mudanças que, disse,
transtornaram a Ordem por ter alterado o método das visitas. Advertiu-o, sobretudo, que o novo método poderia levar,
com o andar do tempo, a se apropriar das entradas e dos
hospitais. Proibiu que voltasse a falar no assunto e pediu que
tirasse aquela ideia da cabeça.
Camilo ficou muito descontente com a resposta, sobretudo pelas palavras “apropriar-se das entradas”. Pensou,
portanto, que o Papa fora mal informado por algum religioso inimigo da cruz e com mais firmeza que nunca manteve-se forte e firme na sua ideia, embora o próprio Brás, que
tinha entendido a intenção do Papa, se esforçasse muito para
que mudasse de opinião. Ele, porém, não quis ouvir as suas
razões. Antes, achou que estava equivocado e mandou que
voltasse imediatamente para Nápoles.
A Ordem suplicava constantemente a Deus que iluminasse o seu servo para maior glória de Deus e bem do
próximo.
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TARUGI DECLARA NULA A
CONSTITUIÇÃO DA CONSULTA

Tarugi, vendo a teimosia de Camilo, para dar
um pouco de tranquilidade à Ordem, que estava descontente, no dia 16 de abril de 1598, com sentença
definitiva e por vontade do Papa, abrogou a Constituição na presença de Camilo e dos Consultores.
Declarou-a nula e sem valor por ter sido feita sem a
participação do quarto consultor, então suspenso da
função.
Pediu a Camilo que, para tranquilizar a Ordem,
comunicasse a decisão a todas as casas. Ele obedeceu
e escreveu que embora a Constituição fosse declarada
nula, ele não tinha consentido nem mudado de opinião. Aconselhou aqueles que eram de sua opinião
que se mantivessem firmes no santo propósito até que
Deus pusesse em claro e eliminasse as dificuldades.
Percebendo que os ventos de Roma não estavam a seu favor e não aguentando ficar longe do seu
hospital, pelo qual quase se extasiava de amores, no
mês de julho seguiu para Milão, onde morou constantemente no hospital, em meio aos doentes.
Numa conferência que fez aos professos falou
tão bem do novo serviço que 10 irmãos, entusiasma-
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dos com suas palavras, se ajoelham a seus pés e prometeram que morreriam no hospital. Essa oblação parece que lhe
inundou o coração de alegria e foi a Gênova, de propósito,
para convencer os demais. Como não conseguiu, deu de gritar que voltaria para Roma para, num último esforço, tentar
convencer o Papa e que gritaria até que fossem ouvidas e
atendidas as suas razões.
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TARUGI CONVOCA OS SUPERIORES A ROMA PARA
TRATAR DAS NECESSIDADES DA ORDEM

C

Camilo voltou a Roma em setembro de 1598
e se deu conta que havia demais gente na casa. Além
disso, estava com mais de dez mil escudos de dívidas,
contraídas por razão de muitas viagens e excesso de
candidatos, admitidos na esperança de colocá-los nos
hospitais. Em meio a tantos problemas, não sabia o
que fazer, afora rezar e dedicar-se aos pobres.
Meteu uma sacola a tiracolo e deu de sair quase todos os dias pela cidade de Roma para mendigar
pão, entregando-se em tudo e por tudo à humilhação
de si mesmo. Queria ser considerado estulto e louco
pelo mundo.
Saía tão desarrumado e mal vestido que, uma
vez, o Cardeal Salviati, ao encontrá-lo, se sentiu envergonhado de ser nosso Protetor. Mandou parar a
carruagem, chamou Camilo e o repreendeu por andar
daquele jeito pela cidade. Disse-lhe que, como Superior Geral, devia dedicar-se ao governo da Ordem,
não andar com sacolas a tiracolo, fazendo coisas que
outros podiam fazer.
Camilo agradeceu humildemente a santa caridade fraterna de chamar-lhe a atenção, mas imediata-
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mente, quase sob os olhos do Cardeal, foi bater a uma porta
e pediu esmola por amor de Deus.
Embora fizesse isso com o objetivo de alcançar a aprovação de assumir hospitais, contudo, não conseguiu praticamente nada, nem com a Cúria Romana, nem com a Ordem.
Diante disso, recorreu a outros meios. Insistiu com
Tarugi para que o ajudasse a aliviar a comunidade de Roma,
permitindo-lhe de mandar 25 ou 30 religiosos para o hospital de Santa Maria Nova, em Florença. Disse que o Frei
Júlio Zanchini, hospitaleiro da cidade, lhe tinha feito pedido
por carta e que lhe daria o serviço do hospital no lugar dos
empregados.
A proposta não desagradou totalmente a Tarugi que,
por falta de outra solução, pensou em atendê-lo. Sabendo,
porém, que isto traria profundo descontentamento a toda
a Ordem, não quis ceder. Desejava que a Ordem tomasse a
decisão por própria conta. Em vista disso, reuniu todos os
superiores das casas, em Roma, isto é, Brás Oppertis, superior de Nápoles, Adriano Barra, de Milão, Cláudio Vincenzo, de Gênova, e Francisco Profeta, de Bolonha. Chegaram
a Roma em fins de outubro. Ouvido o motivo da convocação, responderam imediatamente que não aceitavam, para
resolver o problema das dívidas da casa de Roma, obrigar
a Ordem a trabalhar no hospital de Florença, coisa que os
religiosos da Ordem detestavam. Antes, para cortar pela raiz
a proposta, Brás se ofereceu para assumir e sustentar os religiosos que sobravam na casa de Roma. A proposta foi aceita
por Tarugi e encerrou-se a reunião. Brás levou consigo para
Nápoles pelo menos trinta religiosos. Camilo ficou profundamente decepcionado, pois estava mais do que certo de
entrar no hospital de Florença. Vendo fracassados todos os
seus projetos, deixou de se preocupar com o governo da
Ordem, não fazia reuniões da consulta, nem tomava outras
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decisões, mas passava todo o tempo trabalhando no Hospital do Espírito Santo.
No dia 24 de dezembro, quando ocorreu em Roma
uma grande inundação do Tibre, que não se lembra outra
igual, Camilo estava lá. Passou toda a noite salvando os doentes e carregou muitos sobre seus ombros, sem se preocupar
que a água lhe chegasse até os joelhos.
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A

CAMILO ACEITA DIVIDIR A ORDEM
PARA CONSEGUIR OS HOSPITAIS

Ao se aproximar a data do segundo Capítulo
geral, Brás quis resolver, de vez, o problema da voz
ativa e passiva que todos, indistintamente, possuíam
na Ordem. Trabalhou com tal habilidade os professos
da casa de Nápoles que todos, cerca de 80, no dia
24 de fevereiro de 1599, para o bem da Ordem e
sem se preocupar com seus interesses, renunciaram à
voz ativa e passiva, deixando-a a critério do capítulo
geral, contanto que a questão fosse resolvida. Comprometeram-se, com juramento, que acatariam o que
o Capítulo decidisse e mandasse.
Brás, vendo que tinha nas mãos boa parte da
Ordem, pôs por escrito um esboço de fórmula devida, distinguindo três tipos de religiosos, com ou sem
voz ativa e passiva.
Conseguiu que todos assinassem a fórmula e
foi para Roma, com a esperança de convencer Camilo a aceitá-la e confirmá-la, como também Tarugi, o
Capítulo e o próprio Papa.
Quando expôs e explicou a sua ideia, Camilo
se declarou abertamente contrário, sobretudo porque
não se falava em assumir hospitais.
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Mas Brás, que, de todo jeito, queria encontrar uma
solução para os problemas da Ordem para que não desaparecesse de vez, fez outra proposta a Camilo. Esta consistia em
dividir a Ordem em duas, ou melhor, em duas regras, uma
das quais assumiria os hospitais, como Camilo queria, e a
outra, a encomendação das almas nas casas privadas.
A nova proposta agradou muito a Camilo. Disse que
ambas teriam amplo campo de trabalho e que também
S. Francisco e outros santos tinham adotado várias e diferentes regras.
A proposta foi apresentada à consulta e aceita por ela.
Sem que Tarugi soubesse, decidiram encarregar Camilo e
Brás de percorrer a Ordem para sondar a opinião dos religiosos e verificar qual seria a opção de cada um.
Ainda em Roma e de comum acordo, estabeleceram
os pontos que iriam propor, cuja essência era que os que
optassem pelos hospitais teriam voz ativa e passiva, mas não
poderiam possuir casas nem igrejas, e residiriam nos hospitais. Pelo contrário, os que optassem pela encomendação das
almas deveriam aceitar a fórmula elaborada na comunidade
de Nápoles e elegeriam um vigário geral próprio, não subordinado a Camilo.
Como era certo que a adesão de Camilo daria em
nada, pois não dependia de ideia e autoridade suas, mas de
terceiros, durante a viagem, por vontade de Deus, a proposta
de dividir a Ordem fracassou, pois nem sequer estavam de
acordo sobre os pontos que propunham.

304

Capítulo 100

Capítulo 101

M

O SEGUNDO CAPÍTULO
GERAL

Malograda a divisão, no dia 12 de maio de
1599 teve início, em Roma, o segundo Capítulo
Geral, com 25 participantes. A pedido de Camilo,
o Papa designou Mons. Tarugi como presidente do
capítulo, pois o Cardeal Protetor não quis assumir
essa responsabilidade, alegando que tinha renunciado
à proteção.
Logo de início foram eleitos três definidores,
isto é, Brás Oppertis, Sanzio Cicatelli e César Bonino.
No dia seguinte, os três se reuniram, com a participação de Mons. Tarugi, para discutir a conveniência de propor um vigário para ajudar Camilo. Alegavam que ele, imbuído da ideia de assumir hospitais,
não fazia reuniões com a consulta, nem se ocupava do
governo da Ordem, deixando que tudo corresse à solta. A proposta não agradou a Tarugi, pois achava que,
embora Camilo estivesse imbuído daquela ideia, fazia
tudo com boa intenção, era fundador e homem tão
íntegro que não merecia ter um vigário como curador.
Desejava, isto sim, que se resguardasse a Ordem com leis que limitassem sua autoridade de tal
forma que, em todas as suas decisões, dependesse do
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consenso dos consultores. E isto não de forma genérica, mas
com normas bem detalhadas, segundo o capítulo achasse
oportuno. Afirmava, também, que este era o pensamento e a
vontade do Papa.
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E

O CARDEAL BARÔNIO ESCOLHE O MODO DE
TRABALHAR NOS HOSPITAIS

Entre as muitas decisões que Camilo esperava
do Capítulo, duas figuravam como mais importantes e essenciais: primeira, que fosse aprovado o novo
método de trabalho nos hospitais e que os religiosos
substituíssem os funcionários; segunda, que fossem
proibidos os estudos, as pregações e as confissões nas
igrejas, caso o capítulo não aprovasse o novo método
de trabalho nos hospitais.
O Capítulo, por sua vez, se recusava a aprovar
o novo método de trabalho, de proibir os estudos, as
pregações e as confissões e queria resolver de vez o
problema da voz ativa e passiva dos irmãos.
O Capítulo pretendia, sobretudo, promulgar
uma constituição que obrigasse Camilo a residir em
Roma, com seus consultores. Queria que os consultores tivessem o direito de tomar decisões na consulta
para que, se Camilo não tomasse decisões quanto às
necessidades da Ordem, eles próprios pudessem resolvê-las, sem sua participação ou assinatura.
A discussão sobre estes assuntos prolongou-se
durante dias e, quanto aos hospitais, Camilo ficou
sempre em minoria. Tarugi afirmava que o Papa não
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queria se tocasse mais no assunto. Em seguida, tratou-se do
método a seguir na assistência aos doentes, já que Camilo
abolira o sistema tradicional das visitas, até então seguido
com grande proveito, sobretudo em Roma. Foram propostos
três. O primeiro, que se trabalhasse oito dias no hospital e se
passasse oito dias em casa, sem demitir os funcionários. Camilo defendia este com força, pois, vendo que o sistema de
Milão não seria aprovado, procurava um que se aproximasse
o mais possível daquele.
O segundo, passar um dia, isto é, 24 horas, no hospital
e outro não. O terceiro, ir somente de manhã e de tarde, voltando para casa para as refeições e para dormir, como sempre
se havia feito. Camilo rejeitava este último como o pior de
todos.
Como havia grande divergência no Capítulo, Tarugi
propôs, e a maioria aceitou, que se deixasse a decisão a critério do Cardeal Barônio, esperando que Camilo se dobrasse à
opinião de um homem tão conceituado, seu grande amigo e
admirador. Camilo aceitou a proposta.
Tarugi, Camilo e os definidores foram, pois, conversar
com Barônio. O Cardeal, ao saber do motivo de sua visita,
antes lamentou a decadência que observava na Ordem por
causa dessas divergências e, depois, disse a Camilo: “Corríeis
tão bem, quem vos perturbou?” E, partindo destas palavras,
teceu uma profunda reflexão, dizendo, entre outras coisas,
que, no início da Congregação, ele se sentia muito edificado
ao ver que os nossos iam todos os dias ao hospital e que faziam aquilo com tanta caridade e edificação que lhe parecia
ver mais anjos que homens. Mas desde que foi mudado o
método, tudo ficou transtornado, de forma que, por querer abraçar demais, não realizavam nada. Criticou muito o
método de Milão, achando que destruía o ideal dos nossos e
que lhe desagradava, sobretudo, a convivência com os leigos.

308

Capítulo 102

O CARDEAL BARÔNIO ESCOLHE O MODO DE TRABALHAR NOS HOSPITAIS

Citou um versículo de Davi: “Misturaram-se com os gentios
e aderiram às suas obras”. Por fim, aconselhou Camilo a ficar
com a maioria da Ordem, abrindo mão da sua opinião, sujeita a enganos e ilusões, que o deixava separado dos demais.
Pelo contrário, dizia, se estivesse solidário com a Ordem,
como um exército bem ordenado, realizariam maravilhas no
mundo, com enorme vantagem para eles e para o próximo.
Quando o Cardeal acabou, Brás confirmou quanto havia dito sobre as muitas distrações e perigos que se dizia haver no hospital de Milão. Camilo, porém, considerou aquilo
como uma farpa na pupila dos seus olhos, mandou que calasse e falou apenas coisas boas daquele serviço.
O Cardeal ficou impressionado, considerando-o um
homem de ideias fixas, que não se deixava convencer. Apesar
disso, optou pelo último modo, isto é, ir e voltar do hospital todos os dias, como sempre haviam feito, por ser o mais
apropriado para garantir o bom espírito dos religiosos.
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C

OUTRO ACORDO FEITO
NO CAPÍTULO

Camilo, vendo que esta decisão derrubava
qualquer esperança de ver aprovado seu desejo de assumir os hospitais, começou também ele, para ver se
conseguia dobrar o capítulo à sua vontade, a insistir
que fossem abolidos os estudos, as pregações e as confissões nas igrejas. Dizia que cabia a ele, como fundador, conceder isto e que não queria mais que houvesse na Ordem um número tão grande de padres e que
se pusesse em prática o item da Bula que afirma: “A
razão de ser do nosso instituto requer que o número
de leigos seja bem maior que o de sacerdotes”.
Como o capítulo se opunha com vigor neste
ponto, pois o que de fato acontecia era o contrário,
e não conseguissem chegar a um acordo, embora outros religiosos de peso tivessem interferido, finalmente, o Pe. Brás propôs que se submetesse a decisão do
problema ao parecer de quatro teólogos, contanto
que não fossem religiosos clericais.
A proposta foi feita, porque todos sabiam que a
inflexibilidade de Camilo quanto aos hospitais e aos
estudos era apoiada e aprovada por um Padre de ordem clerical, que o aconselhava. Como tinha certa
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afinidade com Camilo e pouca estima pela Ordem, parecia
inclinado a propor que a Ordem fosse formada apenas de
irmãos leigos. Punha-lhe no coração mil outros pensamentos
indignos da obra que Deus queria realizar por meio desta
planta. Todos eles pareciam orientar-se em manter a Ordem
na pequenez, longe das igrejas, fechada na ignorância e nos
hospitais. Isto era recriminado por quase todos os Padres daquela Ordem, dizendo que para dar conselhos a fundadores
era necessário outra visão, outro saber e outra experiência,
antes, luz e dom especiais de Deus para discernir e conhecer
os espíritos. Mas, sobre isto, detenho-me aqui.
A proposta foi aceita. Camilo escolheu o Pe. Anselmo
Monópoli, Capuchinho, então Procurador Geral de Corte,
mais tarde Cardeal, e o Pe. Mestre João Antônio Bóvio, Carmelita, Regente da Transpontina, mais tarde bispo. O capítulo, por sua parte, escolheu o Pe. Frei Paulo Miranda, então
vigário e procurador geral da Ordem de S. Domingos, que
mais tarde foi bispo, e o Pe. Frei Paulo de Scalzi, Carmelita,
depois geral de sua Ordem, e, como quinto, todos escolheram o próprio Tarugi.
Estes homens tão insignes aceitaram o compromisso,
com a aprovação do próprio Papa. Enquanto tratavam de
nossas divergências, reunindo-se sempre na residência do
próprio Tarugi, a Ordem quase entrou em pânico, pois todos
temiam que a decisão final não lhes fosse favorável.
Camilo, incerto quanto ao dever de residir em Roma
e ao direito de os consultores tomarem decisões; os irmãos,
inseguros quanto ao seu direito de voz ativa e passiva; os
sacerdotes, preocupados quanto aos estudos, confissões e à
inferioridade numérica. A insegurança chegou a tal ponto
que 25 estudantes partiram de Nápoles e foram a Roma
para expor pessoalmente suas razões ao Papa. Alegavam que
Camilo lhes havia prometido que estudariam e, portanto,
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não aceitavam que os estudos fossem proibidos, caso contrário dariam por inválida a sua profissão. A sua ida à Roma
não desagradou apenas ao Capítulo e a Tarugi, mas também
ao Papa, pelo perigo de vida a que se expunham indo para
Roma no mês de agosto. Por conselho dos médicos foram
mandados imediatamente de volta para Nápoles. Ao chegar
lá, quase todos caíram gravemente doentes e sete morreram,
com profunda tristeza para a Ordem.
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A

CAMILO PROPÕE UM ACORDO, MAS
O CAPÍTULO NÃO ACEITA

Antes que a comissão de teólogos desse o seu
parecer, Camilo, na dúvida que chegasse a uma solução inesperada e desagradasse a ambas as partes, fez
uma nova proposta, quando ainda estavam em Roma
os estudantes de Nápoles, dizendo que queria chegar
a um acordo.
Colocou por escrito algumas ideias, sugeridas,
segundo ele, por um padre zeloso e interessado na
paz e no bem da Ordem. O conteúdo resumia-se no
seguinte: se a Ordem lhe permitisse assumir os hospitais e concedesse a voz ativa e passiva aos irmãos, ele
permitiria todo tipo de estudos, sermões, confissões
e, também, o número de sacerdotes que quisessem.
Como a decisão, até por vontade do Papa, dependia de terceiros, e Camilo não tinha autoridade
para conceder o que prometia, o Capítulo rejeitou a
sua proposta.
Camilo lamentou o fato e se desculpava com
os estudantes dizendo que não deviam mais reclamar
com ele, mas com o capítulo, que não quis aceitar e
ceder a uma proposta tão justa e oportuna como a
que havia feito.

315

Capítulo 105

PESTE NA SAVÓIA. CAMILO E MUITOS OUTROS SE
PRONTIFICAM PARA AJUDAR

E

Enquanto discutiam as nossas divergências,
chegou a Roma a notícia de uma peste terrível no
Ducado de Savóia, que dizimava milhares de pessoas.
Diante disso, o soberano, querendo garantir toda a
assistência possível ao seu povo e sabendo da existência da nossa Ordem, encarregou o seu embaixador em
Roma de pedir ao Papa, em seu nome, que lhe enviasse o maior número possível de nossos religiosos.
Sua Santidade, disposto a atendê-lo, comunicou ao Capítulo o seu desejo através de Tarugi. O pedido foi transmitido imediatamente a toda a Ordem
e aconteceu algo digno de se louvar a Deus, pois, embora os ânimos estivessem muito perturbados pelas
controvérsias, mesmo assim, muitos, padres e irmãos,
emulando-se, enviaram cartas e declarações ao Capítulo pedindo e, até, suplicando que se lembrassem
deles e os escolhessem para a expedição.
Antes, e isto merece ser lembrado para sempre,
muitos capitulares, ajoelhando-se aos pés de Camilo pediam-lhe, com os braços em cruz, que não os
deixasse perder tão santa oportunidade de conquistar
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um galardão tão intimamente associado ao martírio. Camilo
foi o primeiro a se prontificar.
Tarugi e o próprio Papa ficaram admirados ao ver tanta determinação e presteza de espírito que os levava quase a
disputar entre si para ir ao encontro da morte. Ficaram ainda
mais edificados com esta disposição, pois se prontificavam
para ir a terras onde a Ordem ainda não tinha casas e, portanto, livre de obrigações. Por fim, foram escolhidos 15 entre
padres e irmãos.
Enquanto aguardavam o momento de partir, o Duque
comunicou ao Embaixador que suspendessem a expedição.
Isto aconteceu porque a peste dava sinais de recuo e, também, porque o ducado passou da peste para a guerra, pois
foi agredido pelo Rei da França com um poderoso exército,
alegando direitos sobre o Ducado de Saluzzo.
Tanto a guerra, quanto o contencioso foram contornados e resolvidos, graças à habilidade do Cardeal Pedro Aldobrandino, sobrinho do Papa.
Quis mencionar de maneira especial esta disposição
dos nossos para mostrar ao mundo que, embora a Ordem
passasse por um momento de contendas e discórdias sem
igual, contudo, mais forte era o fogo e o desejo que ardiam
no peito de cada um de morrer por amor e glória de Deus.
Tudo isso mostra que as divergências não provinham
de má vontade, nem porque a Ordem quisesse desviar-se de
sua verdadeira finalidade, mas porque todos, com boa intenção, desejavam levar a Ordem até o céu e conhecer a vontade
de Deus.
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OS TEÓLOGOS DECIDEM EM FAVOR DO CAPÍTULO,
MAS TARUGI FAVORECE CAMILO

A

Após longa discussão dos teólogos, o Pe. Monópoli aderiu ao parecer dos dois teólogos indicados
pelo Capítulo e emitiram o seu parecer da seguinte
forma: independentemente do número de sacerdotes
da Ordem (que acharam muito necessários), superior
ou inferior ao dos demais membros, não convinha
que os não sacerdotes tivessem voz ativa ou passiva;
quanto ao, estudos, pregações e confissões e se o número de irmãos devia ser maior que o dos sacerdotes
concluíram que a Ordem deveria ater-se à decisão do
Papa. Não quiseram tomar qualquer decisão sobre
este assunto, que consideraram de suma importância para a Ordem, pois não julgaram possível dar um
juízo definitivo se não houvesse antes mais vivência e
tempo de experiência. Quanto à obrigação de o Geral
residir em Roma ao direito dos consultores tomarem
decisões, tiveram por bem aprová-lo. Emitido este
parecer, Tarugi o comunicou ao Papa que quis saber
a opinião de Tarugi e por isso lhe perguntou o que
pensava. Ele, talvez por medo de magoar o Protetor,
Cardeal Salviati, ou porque realmente assim pensasse, respondeu que quanto à voz ativa e passiva dos
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irmãos, apesar do parecer do teólogos, dado que tinha sido
impetrada pelo Cardeal Protetor parecia conveniente aceitá-la para não dar a impressão de estar contra ele, como se
não tivesse procurado o bem da Ordem; quanto aos estudos,
pregações e confissões e à cláusula que o número de irmãos
devia ser maior que o de sacerdotes, como tudo isso ainda
estava em experiência, parecia mais prudente aceitar o pensamento e a vontade do fundador; quanto a obrigação do geral
residir em Roma, limitar a sua autoridade e dar aos consultores o poder de tomar decisões, parecia mais conveniente
acolher o modo de pensar e a vontade do capítulo.
Ouvida a resposta de Tarugi, o Papa mandou que fosse
executada, exceto que o número de irmãos fosse maior que
o dos sacerdotes, dizendo que isto dependeria da experiência
que a Ordem fizesse.
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Capítulo 107

O CAPÍTULO RECLAMA DA DECISÃO, ELEGE OS
CONSULTORES E SE ENCERRA O CAPÍTULO

Q

Quando Tarugi se apresentou ao Capítulo e comunicou a decisão, os capitulares reagiram, pois sabiam que não correspondia ao parecer dos teólogos,
mas que foi tomada pelo Papa por sugestão de Tarugi.
Diante disso, o Capítulo decidiu que os definidores fossem reclamar com Sua Santidade, o que
desagradou muito a Tarugi. Ele se adiantou e comunicou ao Papa a resistência do Capítulo, queixando-se sobretudo de Brás, primeiro definidor, como se
fosse o culpado de os outros não aceitarem a decisão
tomada.
No mesmo dia, os definidores foram ao Papa e,
após prestar-lhe as homenagens de praxe, apesar da
presença de todos os prelados da Reforma Apostólica
e do próprio Tarugi, Brás falou com toda franqueza, pedindo a Sua Santidade que adotasse a decisão
dos teólogos e não a que Tarugi havia comunicado ao
Capítulo. Garantiu que, sem isso, a Ordem não teria
paz nem tranquilidade, mas caminharia de mal a pior
até desaparecer.
Então o Papa, profundamente contrariado, disse que conhecia bem as razões do capítulo, mas que,
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no momento, queria que executassem a decisão comunicada
por Tarugi. Em seguida, lamentou muito a atitude de Brás,
como se fosse o responsável pela não aceitação por parte do
capítulo.
Neste ponto, o Papa estava mal informado, pois Brás
não era o culpado pela não aceitação. Confesso que nunca
vi o Papa tão irritado, pois, além de chamar-nos de vermes
da terra, disse que mal tínhamos nascido na Igreja de Deus
e já lhe tínhamos dado mais trabalho que a metade das outras ordens. Depois disso se acalmou e exortou-nos, com
palavras cheias de bondade, e quase suplicou que aceitássemos a decisão, sobretudo por estar a Ordem no começo e
o fundador ainda vivo. Então Brás, com muita humildade,
respondeu que estava dispostíssimo a fazer quanto Sua Santidade mandava e que achava que assim também deveria
proceder o capítulo.
Quando os definidores se despediram, Tarugi, vendo
que o Papa se tinha alterado mais do que convinha contra
eles, ajoelhou-se aos seus pés e lhe disse: “Santíssimo Padre,
peço que não se angustie com esses padres, pois sei que esta
Ordem, apesar de tensa como está, faz mais bem na Igreja
de Deus que qualquer outra ordem antiga que vive em paz e
harmonia. Tenho prova disso todos os dias no meu Hospital
do Espírito Santo, onde fazem um trabalho importantíssimo e cuidam dos pobres com grande caridade”. O Papa, já
calmo, recomendou-lhe que procurasse restabelecer a paz e
a concórdia e que não os tratasse com demasiada dureza no
que pediam. Isto aconteceu no Vaticano, no dia de Sant’Ana.
Quando os capitulares souberam da decisão do Papa,
acharam inútil recalcitrar contra o aguilhão, decidiram eleger os consultores e encerrar o capítulo. Por isso, no dia 4
de agosto de 1599, foram eleitos consultores os Padres Brás
Oppertis, Sanzio Cicatelli, Otaviano Variani e Cromácio di

322

Capítulo 107

O CAPÍTULO RECLAMA DA DECISÃO

Martino e, como árbitro, o Pe. Francisco Profeta que, com
dispensa do Papa, ficariam no cargo por três anos.
Como Tarugi percebeu que o capítulo se encerrava
descontente com ele, obteve do Papa que pudessem continuar os estudos já iniciados na Ordem e também confessar
nas igrejas, pelo menos os benfeitores mais insignes. O capítulo ficou muito satisfeito por ter garantido pelo menos isto,
aguardando dias melhores e oportunidade para conseguir
tudo da Santa Sé Apostólica.
Feito isto, no dia 9 de agosto de 1599 foi encerrado o
Capítulo, que durou três meses.
Camilo não ficou satisfeito com o resultado, sobretudo
por causa das constituições em favor dos consultores, que
limitavam sua autoridade com o objetivo de frear sua ardente
e desmedida caridade.
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MESSINA E PALERMO

E

Encerrado o capítulo, Camilo se propôs, não
mais com meios humanos, mas com orações e fervorosas obras de caridade, levar a Ordem à harmonia e dobrá-la à sua vontade. Quase esquecido do resto, passava praticamente todo o tempo
no Hospital do Espírito Santo, trabalhando dia e
noite a serviço dos doentes, trabalho, sem dúvida,
suficiente para esgotar um homem de ferro, não
apenas de carne como ele.
Enquanto levava essa vida, recebeu cartas de
várias cidades da Itália, e até da Espanha, pedindo
que mandasse religiosos para fundar a Ordem naqueles lugares. Levou as propostas para a reunião da consulta do dia 19 de setembro de 1599 e ficou decidido
de mandar religiosos apenas para Florença, Ferrara,
Messina e Palermo e, fora da Itália, para Madri, na
corte do Rei Católico.
Camilo não quis dar seu voto sobre o assunto,
não porque não gostasse que a Ordem se difundisse,
mas porque as casas não eram fundadas segundo o
seu espírito, isto é, não assumiam os hospitais. No
dia 12 de outubro partiram para a Espanha os Padres
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César Bonino e Dionísio Navarra. Em Barcelona, o Pe. César foi acometido de grave enfermidade e após sete meses na
corte, foram chamados de volta à Itália pela consulta, sem ter
conseguido qualquer coisa. Isto não aconteceu sem desígnio
de Deus, pois a Ordem estava muito dividida e julgou oportuno firmar bem suas bases na Itália, antes de se expandir
para além dos Alpes.
No dia 15 do mesmo mês, o Pe. Adriano Barra partiu
de Roma para Florença, aonde, por intermédio do Sr. Júlio Zanchini, hospitaleiro de Santa Maria Nova, homem de
grande bondade, os nossos tinham sido convidados.
No começo se hospedaram no hospital, até que o Sr.
Rodolfo Bardi nos doou, com a anuência do sereníssimo Fernando III, Grão Duque de Toscana, a Igreja de S. Gregório.
No mesmo dia, partiu para Ferrara o Pe. Pedro Barbarossa, juntamente com o Pe. Paulo Cherobino. Foram
acolhidos pelo Conde Hércules Bevilacqua, que nos tinha
convidado. Posteriormente foi-lhes dada pelo bispo Fontana
a Igreja de Sant’Ana, juntamente com o serviço espiritual do
Hospital.
No dia 28 de dezembro de 1599, o Pe. Francisco Antônio Nigli e João Antônio Alvina entraram em Messina, onde,
pouco depois, os senhores membros do Conselho lhes doaram três mil ducados para comprar uma casa. Eram então
jurados: João Ansalone. D. José Marchetti, D. João Averna,
D. Maurício Portio, Francisco Refarca e Estevão de Patti. O
prefeito chamava-se Vicente Angélica.
Depois de ter solidificado a fundação de Messina, o
próprio Padre Nigli e Lucas Antônio Catalano entraram em
Palermo no dia 8 de junho de 1600. Também lá, os senhores
membros do Conselho e o vice-rei doaram-lhes dois mil e
quinhentos ducados para a compra de uma casa. Eram então
jurados o Conde di Biccari Peritore...
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Finalmente, no dia 18 de julho daquele ano, por insistente pedido do Cardeal Gioiosa, foram enviados para
Tolosa, na França, o Pe. Nicolau Clemente e mais dois religiosos. Como na Espanha, também lá nada conseguiram e,
pelo mesmo motivo, depois de alguns meses a consulta os
chamou de volta à Itália.
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N

CAMILO PREVÊ PAZ E ACORDO
GERAL NA ORDEM

No começo de 1600, Camilo pensou que, naquele ano, Deus concederia uma grande graça à Ordem, restituindo-lhe a paz e a harmonia, levando-a a
superar todas as divergências em que se debatia, sobretudo no tocante aos hospitais. Dizia que nos anos
santos anteriores tinha recebido favores especiais de
Deus, pois nasceu num ano santo e num ano santo se
converteu a Deus.
Por isso, todo feliz, como se tivesse em mãos
a garantia do acordo, decidiu visitar trinta vezes as
quatro igrejas de S. Pedro, S. Paulo, S. João e Santa
Maria Maior, como mandava a bula do Jubileu, sem
se importar com mau tempo e estradas péssimas por
causa das chuvas e barro do inverno. Quem o conhecia e o encontrava, ficava admirado como conseguisse
visitar as igrejas, três ou quatro dias seguidos, com a
perna doente e em jejum, por ser quaresma.
Quando ia às igrejas, costumava levar consigo
os consultores e o Pe. Francisco Profeta, mas quem
mais o acompanhava era o secretário, Pe. Alexandre
Gallo. Ele tinha o cuidado de marcar as visitas que
Camilo fazia e também levava, sob o manto, uma
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bengala, que Camilo usava quando se sentia muito cansado
da viagem.
No caminho, após rezar o rosário, só falava de Deus,
dos pobres ou do bem da Ordem. Repetia muitas vezes que
tinha esperança que, naquele ano, a Ordem se reconciliaria e
ficaria livre de todas as suas divergências e brigas. Dizia isto
com tanta confiança e certeza que, às vezes, um que outro
consultor evitava de ir com ele por medo de mudar de opinião e aderir à sua ideia a respeito dos hospitais.
Iniciou as trinta visitas no dia 2 de janeiro e as encerrou no dia 2 de abril, festa solene da Páscoa. Na noite
do sábado santo, fez, com grande arrependimento e muitas
lágrimas, uma longa confissão geral de sua vida passada com
o Pe. Francisco Profeta.
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P

CAMILO E OS CONSULTORES CHEGAM A UM
ENTENDIMENTO QUANTO ÀS
CONTROVÉRSIAS DA ORDEM

Parece que as lágrimas, as disciplinas, as orações, as vigílias e as obras de caridade de Camilo surtiram tanto efeito diante de Deus que, sequer tinha
acabado as trinta visitas, teve a satisfação de concluir
um acordo com os consultores sobre todas as divergências da Ordem.
Brás, querendo pôr fim à obstinada guerra e divergência de opiniões, propôs na consulta uma nova
fórmula, detalhada em muitos itens, através da qual
visava satisfazer todas as partes.
A Camilo concedia-se, especificamente, os hospitais, com duas condições, isto é, sem obrigar os religiosos
que já estavam na Ordem e sem que fossem assumidos
os trabalhos pesados, que ficariam por conta de leigos.
Nisso, aliás, consistia toda a dificuldade da Ordem.
Brás afirmava que tinha optado por este acordo
pelos seguintes motivos:
1. Por ver que a Ordem estava tão mal e tão dividida por esta divergência que, mesmo que assumissem os
hospitais, não ficaria pior do que estava. Antes, assumindo os hospitais na maneira estabelecida, dava-se à Ordem
grande esperança de se recompor e se assentar, pois tudo

331

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

dependia da satisfação e da paz do fundador. E, mesmo que a
Ordem acabasse por se arruinar de vez, o que parecia impossível,
dadas as condições em que os hospitais deviam ser assumidos,
sempre se poderia dizer que não tinham sido os membros da
Ordem, mas o próprio fundador que a havia gerado e também,
por assim dizer, sufocado e esmagado, ainda no berço.
2. Por estar certo de que, cedendo os hospitais a Camilo, ele, por sua vez, teria permitido, tranquilamente, todo
tipo de estudos, pregações e confissões e qualquer outra atividade de culto nas igrejas, pois assim prometia. Dizia publicamente que se mantinha contrário a isso porque a Ordem
não aceitava os hospitais, não porque não achasse os estudos
etc., necessários e úteis para a Ordem.
3. Para conseguir a paz e a união entre os nossos, tapando
a boca de muitos que, levados por diferentes razões, aderiam às
ideias do fundador, com pretexto para estar sempre em briga
com os que não o seguiam. Por causa disso haviam-se formado
na Ordem facções e divisões piores que Guelfos e Guibelinos.
4. Para experimentar melhor e fazer mais experiência
do modo que Camilo propunha a fim de que, se por acaso
não surtisse o resultado que esperava, pudesse conhecer a
vontade de Deus e se libertar daquela ideia, da qual não fora
suficiente meio mundo para dissuadi-lo. Dizia e repetia que
a Ordem devia conceder-lhe esta graça, pelo menos para experimentar melhor a sua ideia e ganhar experiência, pois o
que se fazia no hospital de Milão não era suficiente.
Por estes motivos, portanto, e por muitos outros, julgou-se oportuno chegar ao acordo, na esperança de cortar,
com um só golpe, todas as cabeças da hidra de nossas discórdias. O resto devia ser entregue nas mãos de Deus e deixar
que os Papas resolvessem, se a experiência demonstrasse que
o sistema de trabalho nos hospitais, que Camilo tanto defendia, não era certo.
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CAMILO E OS CONSULTORES PERCORREM A ORDEM
PEDINDO QUE TODOS ASSINEM O ACORDO

E

Elaborada a fórmula, a consulta decidiu que
Camilo e os consultores percorressem a Ordem para
convencer os professos que a aceitassem e a assinassem para, depois, apresentá-la ao Papa e ter a aprovação apostólica. Partiram de Roma para esta viagem
no dia 28 de abril de 1600.
Camilo quis visitar alguns hospitais da Itália,
sobretudo os de Veneza. Esta visita e tomada de contato contribuiu para eliminar certo receio da consulta, que achava que o acordo submeteria a Ordem a
grave peso. Deram-se conta, porém, que, na Itália,
eram poucos os hospitais de grande porte. A maioria
deles eram pequenos ou médios. Com pouco pessoal
e sem grandes dificuldades poderiam ser bem atendidos, desde que fossem assumidos com as devidas
cautelas, sem grande avidez, mas aos poucos, estabelecendo condições adequadas e de acordo com as
possibilidades.
Enfim, a visita conseguiu que a Ordem toda
subscrevesse a fórmula.
Durante a viagem de Camilo, o demônio, inimigo da paz, e que não havia desanimado de conse-
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guir que a Ordem desaparecesse, suscitou novas desavenças
em Roma, pois o conteúdo da fórmula não agradou a alguns
irriquietos. Levaram ao conhecimento da Congregação da
Reforma o acordo, reclamando que a Ordem estava em vias
de grandes mudanças.
Diante da denúncia, Benaglia foi encarregado de se informar a respeito. Como não simpatizava com Camilo, acreditou mais do que devia nas informações que lhe deram. Ele,
para acabar de vez com o acordo, baixou um decreto contra
a Ordem, proibindo-a, por ordem do Papa, de receber noviços, de emitir profissões e de ordenar sacerdotes.
Como o Pe. Francisco Profeta, que tinha ficado em
Roma como representante da consulta, reagiu, a Congregação tirou a causa das mãos de Benaglia e a confiou ao Mons.
Antônio Sêneca, também prelado da Reforma, encarregando-o de examinar a fórmula e resolver os problemas da Ordem.
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N

COM RISCO DE VIDA CAMILO DESVIA DUAS
MULHERES DO PECADO

Nesta viagem, enquanto ia de Ferrara a Veneza,
Camilo deu prova evidente de quão profundas eram
as raízes da sua bondade e de seu grande zelo pela
honra de Deus. Desta vez, expôs-se a evidente perigo
de morte por defender e libertar duas mulheres do
pecado.
Em Francolino, tomou o barco do correio para
ir a Veneza, e, sem que se apercebesse, também embarcaram três mulheres de vida fácil, isto é, uma mãe
com duas belíssimas filhas, que levava de cidade em
cidade para torpe e desonesto ganho. Quando Camilo se deu conta, pois viu que no barco alguns se
davam a galanteios com elas, sentiu tamanha repulsa
que teria preferido estar numa fornalha acesa do que
naquele barco.
Procurou imediatamente outra embarcação,
mas como não havia, começou, com dois padres da
Companhia, que também viajavam, a falar contra o
pecado (no que costumava ser ardentíssimo e veementíssimo) e, embora alguns passageiros jovens não
quisessem ouvir, tocando e percutindo instrumentos,
conseguiram que as três mulheres prometessem, cho-
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rando e de joelhos no meio do barco, que não pecariam pelo
menos durante três dias, e a mãe que não as exporia a ocasião
de pecar.
Ao parar numa hospedaria à margem do rio Pó, enquanto tomava lanche, Camilo percebeu que as mulheres
eram cercadas pelos soldados da guarda e que, triunfantes,
queriam levá-las para os aposentos superiores da hospedaria
e ofender Deus com elas. Como isso o contrariasse infinitamente, qual outro Fenés zeloso pela honra de Deus, levantou
da mesa e, com atitude corajosa e intrépida, foi procurar o
chefe da soldadesca. Pôs o seu santíssimo crucifixo diante dos
seus olhos e com voz alta e terrível, disse-lhe: “Irmão, por
amor deste Cristo, peço que não deixe estas mulheres subir”.
Então, aquele homem diabólico, indignado e cheio de más
intenções, deu-lhe um empurrão e esteve a ponto de bater-lhe na cabeça com seu arcabuz. Disse: “Por acaso quer todas elas para você?” e não queria largá-las. Mas Camilo, sem
se importar com a resposta mal educada nem mesmo com
a possível morte, meteu-se no meio dos soldados, arrancou
as mulheres a força e mandou que fossem imediatamente
acompanhadas até o barco.
Confesso diante de Deus que nunca vi o nosso Padre
enfrentar um perigo tão sério como naquele dia. Pensei que
não só ele seria estraçalhado, mas também nós que o acompanhávamos. Deus, porém, deu tanta graça e força ao seu
servo que só com o santíssimo crucifixo extinguiu e mandou
por terra toda a violência e libidinoso orgulho daquela gente
que, pelo poder de Deus, ficou atônita e perplexa, sem compreender o que estava acontecendo e sem perceber que as
mulheres haviam sido arrancadas de suas mãos.
Com os soldados assim atordoados, Camilo saiu imediatamente da hospedaria, dizendo: “Vamos embora desse infeliz albergue de pecadores!” E agradeceu a Deus de
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c oração por tê-lo livrado de tamanho perigo. Isto aconteceu
a Camilo no dia 18 de junho de 1600, quarto domingo de
Pentecostes, quando no santo evangelho se lê: “E as multidões se comprimiam ao redor de Jesus”.
Ao chegar a Veneza, Camilo foi hóspede dos Padres
Crucíferos. Algumas autoridades da cidade pediram que ficasse e fundasse casa na cidade, prometendo ajuda e apoio.
Mas ele respondeu que não estava lá com essa intenção.
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A MORTE DE TIAGO ANTÔNIO DI MEO, COMPANHEIRO
DE CAMILO EM SUAS VIAGENS

D

Durante esta viagem de Camilo, morreu, em
Milão, o Irmão Tiago Antônio di Meo, natural de
Guglinisi, Reino de Nápoles. Como foi companheiro
de Camilo em suas viagens, permito-me contar algo
de sua vida como exemplo para outros irmãos.
Antes de ser religioso, foi sapateiro, profissão
que exerceu também na Ordem. Ele próprio chamava-se de “sapateiro fedorento”. Quando alguém o
chamava “sapateiro fedorento”, como agradecimento,
rezava uma ave-maria por ele. Enquanto consertava
os sapatos, imitava os santos padres do deserto, que
fabricavam cestas; trabalhavam com as mãos e meditavam com a mente. Para estimular seu companheiro
de trabalho a fazer a mesma coisa, quando rezava o
rosário de Nossa Senhora, da qual era muito devoto,
alternava as ave-marias com o companheiro.
Gostava muito de meditar na morte. Por ocasião do enterro de nossos religiosos, geralmente era
ele quem entrava na sepultura para ajeitar o defunto
e ver os ossos dos padres e irmãos falecidos.
Quando encontrava um padre na casa, geralmente se ajoelhava, pegava sua mão a força e beijava
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os dedos que tocam a sagrada hóstia, dizendo: Oh, meu Jesus, quanta doçura e suavidade!”
Embora não soubesse ler e tivesse bem pouca capacidade intelectual, aprendeu a ler o Oficio de Nossa Senhora e
decorou o salmo Miserere e o De profundis. Aprendia estas
coisas, palavra por palavra, com os padres que iam à sapataria. Quando cometia um erro, pedia ao Padre que lhe desse
um castigo e abria a palma da mão, corno fazem as crianças
na escola. Quando alguém não lhe dava o castigo, dizia que
o tal não lhe queria bem. Quando lho dava, logo perguntava
em que direção ficava a sua cidade ou onde estavam enterrados os seus antepassados e se diziam em tal lugar, imediatamente se ajoelhava naquela direção e rezava um pai-nosso ou
uma ave-maria por suas almas.
Aprendeu a escrever o seu nome e também as palavras: “Amém a Deus”. Quando não tinha nada para fazer,
para não perder tempo, preparava cartazes, onde só escrevia:
“Amém a Deus” e prendia em todas as paredes e portas da
casa, bem como sobre os sapatos ou sobre as roupas, quando
trabalhava na rouparia ou trocava a roupa nos quartos. Ao
levar a correspondência ao correio, colocava muitas dessas
mensagens nas cartas, pois queria que também os ausentes se
lembrassem de amar a Deus.
Achando que as duas palavras não valiam para ele, pois
alguém lhe disse que era como o sino e o delfim que chamam os
outros para amar a Deus, mas eles ficam sempre fora da igreja,
mudou de opinião e aprendeu a escrever: “Amemos a Deus”.
Detestava a murmuração e as palavras inúteis e se lhe
escapava uma, batia na boca com a mão ou o martelo ou as
formas. Se ouvia alguém que murmurava, faltava de silêncio
ou falava alto, para chamar-lhe a atenção, dizia a si mesmo: “Fale baixo, Tiago Antônio, não falte de silêncio ou não
murmure”.
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Era humilde, modesto, observante, pobre de espírito,
amigo das humilhações e das penitências; obedecia cegamente, trabalhava muito e em serviços humildes.
Era muito dedicado e diligente no serviço aos doentes.
Dava preferência aos doentes em estado mais grave, aos portadores de moléstias infecciosas e aos mais difíceis de satisfazer. Era tão paciente que, mais de uma vez, se deixou bater,
cuspir no rosto e dizer palavrões por certos doentes. Depois,
como recompensa, beijava-lhes as mãos, os pés e acariciava-os, dizendo que eram os seus Cristos.
Passou o seu último ano de vida em Milão, dia e noite
no hospital, sem se cansar de praticar a caridade. Quando
os doentes ficavam bons, dava-lhes uma bengala com uma
Cruz pedindo que se apoiassem nela e evitassem o pecado,
para que não lhes acontecesse algo de pior. Quando dava
plantão no hospital, Camilo dormia e descansava sossegado,
dizendo: “Essa noite, os pobres passam bem”.
Durante a grande caristia, em Roma, qual cão amoroso e faminto de caridade, saía com Camilo para procurar
os pobres nas grutas. Era tão simples que até os pássaros
lhe obedeciam. Uma vez, ao sair para o jardim do hospital de Milão, ao passar perto do cemitério encontrou um
bando de pássaros e disse simplesmente: “Venham, criaturinhas de Deus!” e eles foram ao seu encontro com tanta
familiaridade que podia pegá-los com as mãos. Como os
pássaros o acompanharam até dentro do hospital e não
queriam ir embora, ele se virou e pediu que saíssem. Isso
deixou boquiaberto um barbeiro do hospital, que contou
tudo a Camilo.
Três anos antes de morrer, andava dizendo que morreria na Páscoa e, passada a Páscoa da Ressurreição, alguns dos
nossos observavam : “A Páscoa já passou e você ainda não
morreu?” Mas ele respondia: “Tanto faz. Se não foi nessa,
Capítulo 113
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será na próxima”. E foi o que aconteceu. Morreu na Páscoa
do Espírito Santo, durante o ofício de vésperas.
Quando estava em agonia, embora fosse muito simples
e ignorante, falou de tal forma da glória dos bem-aventurados que parecia ter estado, como São Paulo, no terceiro céu.
Quando se aproximou a hora de sua morte, embora tivesse
muito catarro, segurava com força o crucifixo e se confortava
e encomendava a sua alma, dizendo: “Vamos lá, Tiago Antônio, irmão, de que tem medo? Tenha paciência na agonia,
suporte por amor do Senhor estas poucas dores, pois ele suportou bem maiores, morrendo na cruz por seu amor. Arrependa-se de tê-lo ofendido e confie em seu precioso sangue.
Fique firme na santa fé católica e invoque constantemente
os santíssimos nomes de Jesus e de Maria”. E invocando-os,
munido dos santos sacramentos, passou a gozá-los no céu.
Morreu em Milão, no dia 25 de maio de 1600, na vigília de
Pentecostes. Foi enterrado na Igreja de S. Zeno.
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Q

AS TENTAÇÕES DO
PE. PAULO CHERUBINO

Quatro dias após a morte de Tiago Antônio,
também morreu, na casa de Ferra, o Pe. Paulo Cherubino, romano. Como durante o seu noviciado foi
muito tentado de desespero, quero deixar alguma
lembrança para conforto de outros irmãos.
Alguns meses antes de sua morte, solicitado
e incentivado por mim, escreveu-me quanto segue:
“Quanto às tentações que tive durante o noviciado,
só lhe posso dizer que antes mesmo de vestir o hábito, ainda postulante e leigo, uma noite, entre outras,
estava em oração, de joelhos sobre a cama, quando
me senti agarrado pelos cabelos e ouvi dizer: Venha
conosco, que você é nosso, pois cometeu muitos pecados e malfeitos’. Atirei-me no chão e comecei a gritar: “Senhor misericórdia! Confesso que fui grande
pecador, mas confio minha alma à vossa divina misericórdia!”
“Depois que vesti o hábito, o demônio sempre punha confusão na minha cabeça, insinuando
que não tinha feito bem a confissão geral; que tinha
entrado na congregação sem boa intenção, mas por
decepções no mundo, e que quanto mais praticasse
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o bem, maior seria a minha condenação, aconselhando-me a
deixar a Ordem, caso contrário acabaria no inferno mais de
pressa. Tudo isso deixava-me confuso e tão desconfiado da
misericórdia de Deus que achava que não sabia mais confessar nem rezar nem fazer qualquer coisa boa. Todos os dias,
mais de cem mil demônios me insuflavam ao ouvido que
devia sair da Ordem. Parecia que não soubesse ler nem escrever e muitas vezes começava o pai-nosso e não conseguia
terminá-lo. Certa ocasião, comecei o pai-nosso mais de sessenta vezes e nunca cheguei ao fim.
“Quando ia ao hospital, parecia que tudo girasse e não
sabia em que parte do mundo estava. Quando queria arrumar unia cama, parecia que estivesse com mais de cem libras
de chumbo nos braços, tanto assim que não conseguia levantar os cobertores nem os lençóis, tão pesados me pareciam.
Na perna, braço e ombro direitos parecia-me sentir o fogo
vivo do inferno e o demônio me punha na cabeça que eram
as penas que os condenados começavam a sentir desde este
mundo e que eu era dele.
“Quando ia comungar, parecia-me ir à forca, tamanha
a indisposição e falta de devoção que experimentava. Não
sabia se ainda adorava a Deus.
“Estando, pois, nesta confusão, quase sempre de joelhos, chorando minha infeliz situação, outra vez, já meia
noite, (eu dormia no mesmo quarto do Pe. César Vici), o
demônio me agarrou, apertou minha garganta, como se mil
homens estivessem me agarrando, e disse: Venha, venha conosco para o inferno! Você é nosso!’ Saltei da cama, pus-me
de joelhos e gritei com toda força: Meu Deus! meu Deus!
dou-lhe a minha alma! Pedi ao Pe. César que colocasse sobre
a minha cabeça o evangelho de S. João e o lesse.
“Finalmente, um sábado à noite, depois de ter passado
vinte e dois meses nessa situação, quando estava para deitar
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e dizia a mim mesmo: Senhor, quando será do vosso agrado
que vos receba devotamente no SS. Sacramento, não mais
com o coração em cinzas, mas com sentimentos de verdadeiro amor? De repente senti no coração uma doçura indescritível e, quase fora de mim, não sabia se estava no céu ou na
terra. Depois de ficar um bom tempo em profunda ação de
graças, peguei no sono, parecia-me que a manhã demorasse
mil anos para chegar e poder comungar.
“A partir de então acabou toda tristeza, sobretudo o
péssimo e maldito pensamento de desespero.
“Emeti a profissão nas mãos de nosso Pai Camilo e,
finalmente, depois de alguns anos de trabalho, passei como
consultor todas as dificuldades que Vossa Reverência bem
conhece”. Até aqui são palavras do Pe. Paulo.
Depois de tantas perseguições do demônio e depois de
tão densas trevas de desespero, finalmente, por vontade de
Deus, viu o sol da graça. E por fim, com enorme paciência e
muitas lágrimas, arrependidíssimo de sua vida passada, descansou devotamente em Deus.
Depois de sua morte, os nossos descobriram que trazia
presa ao pescoço uma longa profissão de fé, escrita de próprio punho e assinada com seu próprio sangue. Nela professava especialmente e com abundância de palavras que queria
morrer como verdadeiro cristão e católico. Penso que fez isso
de forma tão detalhada porque na guerra de Paris esteve do
lado do Rei de Navarra, mais tarde Henrique IV, rei da França. Figurou como dos primeiros soldados e capitães que teve
no seu exército. Antes, porém, tinha seguido D. Antônio na
guerra de Portugal, lutando contra os espanhóis.
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A PESTE DE NOLA, ONDE MORREM CINCO
SACERDOTES NOSSOS

O roteiro que Camilo e os consultores seguiram nesta viagem foi seguinte: Em primeiro lugar, foram de Roma para Nápoles, onde deixaram o vigário
da consulta, Brás, para que visitasse as casas da Sicília,
e, pelas estradas do Baruzzo, foram ao Santuário de
Loreto. Em seguida visitaram o corpo de S. Francisco
de Assis, do qual Camilo era muito devoto. De lá foram para Florença, Bolonha, Ferrara, Veneza, Pádua,
Mântua, Cremona, Milão e Gênova, voltando para
Nápoles no começo de agosto.
Lá souberam que, a pedido do vice-Rei, o Pe.
Brás tinha mandado sete dos nossos sacerdotes a
Nola, pois naquela cidade, por causa das águas paradas de seus arredores, tinha irrompido tão violenta
epidemia, com tantas mortes que não sobrava quase
ninguém vivo. Como os sacerdotes e religiosos do lugar tinham morrido ou estavam doentes ou tinham
fugido, o povo morria miseravelmente sem o devido
e necessário conforto dos sacramentos.
Quando os nossos chegaram, seu coração ficou gelado, tamanho o terror que a pobre cidade,
quase sem habitantes, incutia. Viram o retrato vivo,
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não imaginado, da antiga Jerusalém descrita e deplorada
pelo Profeta Jeremias. As janelas e portas estavam quase
todas fechadas, as ruas desertas, as igrejas sem ninguém e
os poucos habitantes que ainda sobravam eram tão esquálidos e abatidos que lembravam mais a morte do que seres
humanos vivos.
Os nossos começaram a socorrer aquela mísera gente,
confessando, dando o viático, a unção dos enfermos, fazendo
a encomendação da alma e até carregando nos ombros os
mortos para serem enterrados, pois não havia ninguém com
saúde para tanto. Por falta de pessoas, mais de uma vez, tiveram de ir sós pelos quarteirões, levando o SS. Sacramento da
Eucaristia sem velas, sem baldaquino e sem acompanhantes,
como é costume fazer entre os cristãos. Para levá-lo com a
maior reverência possível, o próprio sacerdote que carregava
o santíssimo, levava um guarda-sol como baldaquino. O sacerdote que levava a comunhão, também levava o vaso dos
santos óleos, preso ao pescoço.
Aconteceu mais de uma vez que ao chegar a uma casa,
sozinho, sem a ajuda de ninguém, confessava o doente, dava-lhe a comunhão, a Unção dos Enfermos, encomendava-lhe
a alma e o punha fora de casa para ser enterrado.
Também batizaram muitas crianças e uniram em matrimônio homens juntados que morriam ao lado de suas mulheres, na mesma cama.
Encontraram muitas pessoas mortas há quatro e até há
oito dias, ainda em suas camas, onde estavam outros doentes
prestes a morrer por causa do mau cheiro insuportável dos
cadáveres. Embora em Nola não houvesse tiranos nem perseguidores dos cristãos, como na antiguidade, acontecia que
os mortos matavam os vivos por falta de quem os enterrasse.
Os nossos faziam estas e outras obras de caridade, de
dia e de noite. Iam, sob o sol escaldante do verão, impeli-
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dos pela necessidade, a visitar os doentes, de casa em casa,
levando-lhes também algo para comer.
Quando Camilo ouviu falar de tanta mortandade ficou abrasado de caridade e decidiu ir também ele, junto com
Cúrcio e um dos consultores. Mas de manhã, quando estavam prontos para partir, os médicos, influenciados pelos
padres, proibiram expressamente que fosse, e apelaram para
a sua consciência, dizendo que a viagem levava à morte certa.
Isso o deixou em séria dificuldade, pois achou que a Ordem ainda não estava solidamente assentada. Apesar disso,
os médicos não conseguiram tranquilizá-lo até que não lhe
permitiram que fosse ao menos para visitar os padres, com os
quais passou um dia inteiro, muito satisfeito, sobretudo por
ver como os bons servos de Deus estavam contentes e alegres
em meio a tanta doença, embora soubessem que estavam fadados e condenados à morte, como pouco depois aconteceu.
Esgotados pelo trabalho, estonteados pelo mau cheiro
e contaminados pelo ar pestífero, também eles caíram doentes. Como não conseguiam mais ficar em pé, foram buscá-los
e o levaram para Nápoles, onde cinco deles morreram, isto
é, Tomás Trova, piemontês, Marcos di Marco, de Bolonha,
César Vici, de Fano, Mateus Laurino e Francisco Vitelino,
napolitanos.
Morreram tão tranquilos e com tanta coragem que se
exortavam mutuamente a aceitar a morte, considerando-se
felicíssimos por ter dado a vida por amor de Deus e para o
bem do próximo. Antes, foi tão grande a sua alegria, que o
Pe. César Vici, após receber a unção dos enfermos, como se
tivesse começado a ouvir a harmonia celeste se pôs a cantar
com voz suavíssima – Alleluia, Alleluia!, pois era um excelente músico.
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Camilo quis cuidar deles pessoalmente e ser seu enfermeiro, encomendando a alma de todos e fechando os olhos
de cada um com suas próprias mãos.
O Papa Clemente VIII, em Roma, informado pelo
Cardeal Barônio da extraordinária caridade que tinham
praticado, mandou a todos, antes que morressem, sua santa
bênção e indulgência plenária.
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A AUTORIZAÇÃO QUE O BISPO DE
NOLA DEU A CAMILO

Durante a mortandade de Nola, o Reverendíssimo bispo da cidade estava em Roma, sem possibilidade de voltar, talvez por indisposição ou por ser
perigoso viajar.
Informado da grande caridade que os nossos
praticavam na sua cidade, respondeu a Camilo, que
lhe havia escrito a respeito, com a seguinte carta:
“Reverendíssimo Padre e meu senhor observantíssimo.
Não foi sem abundantíssimas lágrimas que li
sua carta na qual conta a aflição e a miséria de minha
cidade de Nola e seus arredores. Estas me afligiram e
me afligem tanto que posso dizer que me transtornaram e não faço mais que pedir a Deus Nosso Senhor
e aos gloriosos santos dessa cidade pela saúde de todos e que tenham piedade e intercedam pelos nossos
pecados.
Aqui, procurei com esforço homens e sacerdotes para enviá-los a Nola, mas até o momento não
consegui ninguém que quisesse ir. Mas agradeço a
Vossa Paternidade Reverendíssima pela grande caridade que, segundo me escreve o abade Marchionne,
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meu agente, os seus padres fizeram aos pobres doentes na
cidade e arredores. E que a um simples apelo em meu nome
se tenha dignado favorecer-me, não só mandando gente, mas
indo pessoalmente até lá.
E como já me sentia infinitamente devedor à sua Ordem desde 1594, por ocasião semelhante, agora minha obrigação redobrou, de tal forma que se doasse a mim mesmo
não satisfaria minimamente ao grande desejo que tive e terei
de sempre servir ao senhor e a toda a sua Ordem.
Também fui informado que o abade Marchionne (que
o meu vigário deixou em seu lugar) está doente e penso que,
talvez, não consiga atender às necessidades correntes. Pela
presente, contudo, delego-lhe toda a minha autoridade, tanto para os casos de competência do bispo, quanto para os
que dependem do vigário. E que tenha autoridade para tomar decisões, aprovar confessores e dar ordens aos sacerdotes
e a todos os meus súbditos e punir os transgressores de suas
ordens como se fosse minha própria pessoa.
Digo-lhe, além disso, que pode dispor de quanto existe em minha casa para uso de V. Reverendíssima e dos seus
padres e se não existir o necessário, peça dinheiro ao meu
agente e providencie a seu gosto.
Recomendando-lhe com todo o fervor e lágrimas estas
almas. Peço a Deus que lhe dê saúde e alegria. Roma, 19 de
agosto de 1600.
Servo afetuosíssimo de Vossa Reverência, Fabrício,
Bispo de Nola”.
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CLEMENTE VIII CONFIRMA, COM
MOTU PROPRIO, O ACORDO

Terminado o tempo perigoso para viajar, Camilo, Brás e os demais membros da consulta voltaram
para Roma em fins de setembro.
Lá apresentaram a Sêneca a fórmula assinada
por todos os religiosos da Ordem e ele se deu conta que não continha tantos monstros quantos foram
pintados e imaginados por Benaglia. E verdade que
vários itens da fórmula não lhe agradaram, achando
que seria difícil conseguir a aprovação da Santa Sé e
que, com o tempo, poderiam trazer divisão mais do
que paz e concórdia na Ordem. Mas, como queria
resolver a situação e conseguir o acordo, pois esta era
a missão que tinha recebido do Papa, ele, Camilo e os
consultores mudaram vários pontos da fórmula, dando-lhe o teor que consta na Bula de Clemente VIII.
Nela não visaram outra coisa que restabelecer
a paz na Ordem, indo, na medida do possível, ao
encontro de Camilo, dos sacerdotes e dos irmãos. A
Camilo cederam os hospitais, desde que os diretores
estivessem de acordo e onde fosse possível sem demasiado sacrifício e respeitadas as determinações da
Bula. Não estavam incluídos os trabalhos pesados, nó
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de todas as dificuldades da Ordem, que ficariam por conta
de leigos, nem tampouco seriam obrigados os religiosos que
já estavam na Ordem, mas só os que entrassem a partir de
então. Quando não lhe fossem concedidos os hospitais, a
Ordem seria obrigada a trabalhar seguindo o método das
costumeiras visitas, como antigamente, especificando que
nisto consistia o essencial do instituto.
Aos sacerdotes foram concedidos os estudos, as confissões nas igrejas, as pregações e, sobretudo, a eliminação da
cláusula da Bula de Gregório XIV que estabelecia que o número de leigos devia ser superior ao dos sacerdotes, da qual
provinham todas as guerras e discussões da Ordem, como se
fosse um cavalo de Tróia.
A voz ativa e passiva foi concedida somente àqueles
que já estavam na Ordem. Para o futuro ficou estabelecido
que sacerdotes e não sacerdotes só teriam a voz ativa e passiva
após 10 anos de profissão, vividos em bom exemplo e mortificação. Passados os 10 anos que a pudessem ter desde que
fossem julgados dignos e aptos pela consulta. E que a consulta, em caso de necessidade da Ordem, pudesse dispensar
aqueles que julgasse idôneos, desde que tivessem cinco anos
completos de profissão, não antes.
Aos irmãos, em troca disso, foi concedido o barrete e
foram dispensados dos trabalhos e ofícios de casa, para os
quais foram instituídos os oblatos, isto é, uma outra categoria de irmãos, sem votos solenes, para que ficassem livres do
voto de assistir os doentes.
Foi eliminada a perpetuidade dos cargos estabelecida
pela Bula de fundação, agora reduzidos a seis anos, exceto
para Camilo que, por ser fundador e homem de tanta bondade, seria vitalício.
Finalmente, foi estabelecido que a casas de noviciado e
as enfermarias gerais de professos inválidos tivessem fundos
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de subsistência, além de outros itens que, por razão de brevidade, remeto às bulas.
Concluída a fórmula, Sêneca a apresentou ao Papa
que, desejoso de ver de vez a Ordem em paz, a assinou e
confirmou com motu proprio, no dia 23 de dezembro. Pediu
que fosse preparada uma Bula, que levou a data de 28 de dezembro daquele ano, nono de seu pontificado, três dias antes
que terminasse o ano santo.
Camilo ficou contentíssimo, pois viu realizada a sua
esperança do ano santo.
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Publicada a bula, Camilo ponderou que, embora eliminada a controvérsia dos hospitais, ainda estavam de pé as Constituições, promulgadas pelo capítulo anterior, que o impediam de conduzir a Ordem
segundo as suas ideias, obrigando-o a depender do
consenso dos consultores em quase todas as decisões.
Achou, pois, que seria um grande serviço a Deus se
fossem abrogadas e eliminadas. Desejava isto para se
livrar de muitos escrúpulos e também para não ficar
constantemente em Roma, pois, viajando, poderia
assumir algum hospital, coisa que muito sonhava.
O bom Padre achava que, neste assunto, a
prudência e o conselho estavam em se entregar em
tudo e por tudo à divina providência. Os consultores, porém, eram contrários, pois queriam proceder
com segurança, não afoitamente, assumindo apenas
os hospitais que as forças da Ordem comportassem. Nisso consistia todo o descontentamento de
Camilo que, impelido por seu santíssimo zelo, fez
compreender, com bons modos, o seu desejo aos
consultores, mas eles não acharam conveniente para
a Ordem. Disseram-lhe que não podiam nem que-
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riam ceder nem abrogar as Constituições promulgadas pelos capítulos gerais e que, neste ponto, só admitiam o que
a S. Sé julgasse oportuno.
Como com a publicação da bula tinha acabado a missão de Sêneca na Ordem, mais uma vez, todos de acordo, decidiram escolhê-lo como mediador nesta questão e pediram
ao Papa que o nomeasse para tanto. Sêneca ouviu as razões
de ambas as partes e conhecendo bem o espírito ardente de
Camilo, depois de discutir o assunto durante pelo menos
dois meses e de quase todos os prelados de Roma se terem
pronunciado a favor de Camilo por causa de sua grande caridade, por fim, Sêneca, no dia 12 de março de 1601, deu
ganho de causa aos consultores afirmando que este era o pensamento e a vontade do Papa.
Camilo esteve a ponto de renunciar ao cargo de Superior Geral dizendo que já não tinha condições de governar
a Ordem. Graças aos conselhos de Sêneca se tranquilizou e
prometeu que aguardaria o próximo capítulo, quando, afirmava, faria o possível para eliminar aquela enorme confusão.
Sêneca, para animá-lo, permitiu que assumisse o Hospital Santa Maria Nova, de Florença, coisa que os consultores não aprovavam. Isto aconteceu em abril de 1601.
Naquele ano, no dia 19 de abril, morreu em Roma o
Pe. Francisco Profeta, árbitro da consulta, um dos primeiros
companheiros de Camilo e também seu confessor. Era homem dotado de angélica simplicidade, fiel na observância,
dado à penitência e de humilde submissão. Embora tivesse
66 anos, obedecia como um noviço e nos hospitais trabalhava como um jovem e à noite dava assistência aos moribundos
a domicílio. Era tão devoto que, embora com a idade que
dissemos e de corpo grande e pesado, na oração nunca ficava
sentado, mas sempre de pé ou de joelhos. Era sacerdote e
celebrou missa durante 40 anos.
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Camilo sentiu muito a sua morte e derramou abundantes lágrimas, pois perdeu um velho e bom companheiro,
que sempre esteve a seu lado e o apoiava em suas dificuldades.
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FUNDAÇÃO DA CASA DE MÂNTUA.
OS NOSSOS VÃO A CANIZZA

No ano acima, esteve em Roma o Frei Francisco Gonzaga, bispo de Mântua, prelado de grande
zelo e caridade para com seus fiéis. Reconhecendo o
grande bem que o nosso instituto poderia fazer em
sua cidade, pediu a Camilo, também em nome do
Sereníssimo Duque Vicente IV, que enviasse alguns
de seus religiosos para fundar uma casa.
Seu pedido foi aceito e foram escolhidos o Pe.
Francisco Amadio e Estevão de Módena, que chegaram àquela cidade no dia 21 de maio de 1601, onde
foram bem acolhidos pelo bispo e pelo Duque, que
logo lhes deram uma casa para morar, a Igreja de S.
Tomás e também o Hospital.
No mês de junho, quando mandaram tropas
para reconquistar Canizza, praça importantíssima na
Croácia, Sua Santidade e o Grão Duque de Toscana
pediram a Camilo alguns religiosos para cuidar dos
soldados doentes de seus exércitos. Para o Papa foram
cedidos oito e para o duque, cinco.
Seria longo contar todo o bem que fizeram
àquela gente. Pelo excesso de trabalho, pelo frio e
neve, dois deles morreram, isto é, o Pe. João Batista
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Picuro, no exército do Grão Duque, e Jerônimo Bevilacqua,
no exército pontifício. Não quero, porém, deixar de contar
um fato que aconteceu quando estavam no acampamento de
Canizza.
O pavilhão em que estavam foi atingido por duas balas
de artilharia pesada e três de mosquetões comuns, sem que
lhes causassem ferimentos. Isto foi considerado um milagre,
pois uma bala de quarenta libras passou entre três deles, bateu num baú, queimou todas as roupas, inclusive um manto
novo, mas deixou intacta a cruz do manto.
O fato ficou conhecido em todo o acampamento e a
cruz era mostrada para que todos a admirassem. Um alto
chefe do acampamento quis a cruz para si e a trazia no peito
como a couraça mais segura do mundo.
Outra bala, de igual peso, bateu na viga do pavilhão,
que caiu e espatifou uma cadeira, de onde tinha acabado de
se levantar o Pe. Picuro que estava confessando um soldado.
O soldado, ajoelhado, ao ouvir o rufar do tambor, pediu ao
Padre que o liberasse logo, pois devia participar do assalto.
Se os dois tivessem ficado mais um momento, certamente
seriam estraçalhados.
Mas maior misericórdia ainda teve Deus com eles,
quando, a mesma bala, antes de bater no travessão, tinha
decepado a cabeça do farmacêutico do acampamento, que
estava passeando com um dos nossos na frente do pavilhão.
Se, naquela hora, o irmão estivesse à direita e não à esquerda,
sem dúvida, a bala o teria atingido ao invés do farmacêutico.
Quis contar estes poucos exemplos para dar coragem
aos nossos quando forem destacados para atividades desse
tipo.
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CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO CAPÍTULO GERAL
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Retornando à nova bula, publicada com enorme satisfação para Camilo, digo que, logo que ficou
conhecida na Ordem, deixou muitos religiosos descontentes, pois constataram que o seu conteúdo não
correspondia inteiramente à fórmula que tinham assinado. Por isso, alguns escreveram à consulta dizendo que não a aceitavam e seguiriam apenas a Bula de
Grégório XIV.
O fato desagradou muito a Camilo que, no dia
16 de junho de 1601, partiu de Roma e percorreu
toda a Ordem para esclarecer os descontentes. Explicava-lhes, sobretudo, que a nova bula não contrariava
os direitos de ninguém, pois não obrigava os que já
estavam na Ordem, mas somente aqueles que entrassem depois, ficando os demais na velha observância.
Nesta viagem foi, primeiro, a Florença, para
assumir o Hospital de S. Maria Nova, onde colocou
pelo menos trinta dos seus religiosos. Seguiu para
Milão, Gênova e Nápoles e, finalmente, Sicília, onde
nunca mais tinha estado desde quando, leigo e soldado, em Palermo, perdeu tudo no jogo.
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Nesta primeira visita foi acolhido com grande alegria pelas autoridades e pelo povo. Diziam que, depois de
S. Francisco de Paula, nunca mais um fundador de Ordem
tinha estado naquele reino e, por isso, o povo acorria numeroso para vê-lo e o apontavam uns aos outros.
Após visitar a casa de Messina, foi a Palermo, onde
foi recebido com igual alegria pela cidade. Antes, o próprio
vice-Rei, Duque de Maqueda, que Camilo visitou, o recebeu
com enorme satisfação, falou-lhe com grande respeito, sempre de pé e de cabeça descoberta.
O vice-Rei quis, como monarca, na presença do arcebispo que benzeu e consagrou a primeira pedra da nossa
Igreja de S. Ninfa, colocá-la pessoalmente nos alicerces da
construção. Isto aconteceu em fins de agosto de 1601, com
grande solenidade e festa, na presença de Camilo pela muita
admiração que tinha por ele.
Desta vez Camilo regressou a Roma no dia 26 de outubro e no dia 4 de novembro viajou para a Toscana a fim de
visitar o seu novo Hospital de Florença.
De lá seguiu para a Lombardia, onde mandou eleger os
delegados para o Capítulo que seria celebrado na primavera.
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CELEBRA-SE O TERCEIRO CAPÍTULO GERAL E CAMILO
CONSEGUE A ABROGAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES
ACIMA MENCIONADAS

E

Em abril de 1602 reuniu-se, em Roma, o terceiro Capítulo geral, com 29 participantes. Teve início no dia 15 do mesmo mês, tendo como presidente
Mons. Benaglia, pessoa de confiança do Cardeal Salviati, que morreu na véspera da abertura do Capítulo.
No Capítulo, Camilo fez todo o esforço possível para eliminar as Constituições que davam poderes
especiais aos consultores. Doze delas eram fundamentais, pois continham toda o sistema de governo
da Ordem. Alegava que não havia mais motivo para
controlá-lo tanto, pois tinha conseguido os hospitais,
razão pela qual o haviam atado com tantas correntes.
Mas Benaglia, Brás e a maioria do Capítulo, desconfiando das razões outras vezes aduzidas, isto é, o seu
grande zelo, mantiveram-se firmes contra ele, tanto
assim que encontrou enorme dificuldade para conseguir algo.
Queixava-se, sobretudo, porque Benaglia mandou confirmar as Constituições e queria encerrar o
capítulo. Camilo se opunha com firmeza, dizendo
que aguardava resposta a um memorial que havia entregue ao Papa, no qual pedia a sua exoneração como
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superior geral, caso não fossem abrogadas as Constituições.
Benaglia, porém, não quis esperar.
No dia 29 de abril, mandou eleger os consultores. Camilo, com a intenção de obstruir a eleição, não participou
nem deu seu voto. Foram eleitos: Adriano Barra, César Bonino, Francisco Lápis e Marchesello Lucatelli e, como árbitro,
o Pe. Francisco Amadio. Só faltava encerrar o capítulo.
Como Benaglia demorou um pouco para saber a opinião do Papa a respeito, os capitulares, por misterioso desígnio de Deus, acabaram aprovando o que Camilo queria.
Como o Capítulo começou a divergir e Brás percebeu
que muitos eram favoráveis a Camilo e aderiam ao seu ardente zelo, fez o possível para que fossem abrogadas as Constituições, pois percebeu que muitos o consideravam ingrato
e contrário ao fundador e responsável por estar a Ordem encalhada e sem crescer, nem se difundir.
Cansado de lutar, permitiu que aprovassem quanto Camilo queria. Consentiu que fossem abolidas as ditas
Constituições e quantas outras restringiam a autoridade soberana de Camilo. Com isto Camilo não precisava mais depender da aprovação dos consultores a não ser nos assuntos
especificados pelas bulas pontifícias.
Brás fez isto para pôr à prova, pela última vez, o governo de Camilo a fim de que, caminhasse a Ordem como caminhasse, se constatasse de quem era a falha. Camilo insistia
em afirmar que a Ordem ia mal porque não lhe permitiam
governá-la segundo a finalidade que Deus lhe manifestara.
Por causa desta mudança repentina, Benaglia, que não
estava presente, ficou indignado e disse que aquele era o último golpe desfechado contra a Ordem.
No dia 16 de maio foi encerrado o Capítulo.
Camilo ficou inteiramente livre para governar a Ordem a seu critério.
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CAMILO VISITA A ORDEM. POR SUAS ORAÇÕES,
DEUS AMAINA UMA TEMPESTADE

O

O encerramento do Capítulo foi recebido pela
Ordem com tristeza quase geral, pois já tinha experimentado outras vezes a severidade natural de Camilo e
a sua grandeza de alma em todas as iniciativas. Todos
suspeitavam que haveria grandes mudanças, como de
fato aconteceu. Com o poder absoluto de governar a
Ordem, qual rio impetuoso de caridade, longamente
represado, que rompe a barragem, começou a percorrer a Ordem assumindo hospitais e recebendo noviços.
Mas como quero colocar muitas coisas em
pouco papel, seguirei o fio da história e mencionarei
apenas os fatos mais importantes, deixando de lado a
sequência das viagens que fez nesse período.
Partiu de Roma no dia 24 de junho de 1602.
Visitou todas as casas da Toscana e da Lombardia,
tomou o caminho de Gênova e foi a Nápoles e de lá
para a Sicília.
Na viagem de volta de Nápoles para Gênova,
Deus quis realizar uma grande maravilha por meio
dele e quero deixar aqui uma breve lembrança.
Voltou da Sicília para Nápoles, e no dia 14 de
setembro partiu para Gênova com alguns de seus
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religiosos, embarcados nas galés da Sereníssima República.
Na viagem ocorreu uma tempestade tão violenta e espantosa
que marinheiros e passageiros tomados pelo medo da morte
gritavam desesperados achando que tinha chegado o último
dia de sua vida. Nessa situação de extrema miséria e sem
esperança de vida, a senhora Marquesa imperial e o senhor
Marquês, seu marido, que viajavam na mesma galé de Camilo, pediram-lhe, mortos de medo, que rezasse pedindo a
Deus que se compadecesse deles e os livrasse daquele extremo perigo. Camilo respondeu que eles mesmos deviam pedir
a Deus, não ele, homem pecador e indigno de ser atendido
por Deus. Apesar de tudo, insistiram tanto que, forçado por
suas súplicas, desceu para o camarote do capitão para rezar
cinco pai-nossos e cinco ave-marias às cinco chagas de Jesus,
como tinham pedido aqueles senhores.
Coisa estupenda! Tão logo desceu e se pôs de joelhos,
como se tivesse poder sobre o vento e o mar, a tempestade
amainou e acabou. Aqueles que antes choravam e imploravam a misericórdia de Deus, ficaram tão alegres que quando
Camilo voltou à popa, pouco faltou que o venerassem como
santo, tantos foram os cumprimentos e agradecimentos que
lhe fizeram. Aqueles senhores disseram a Camilo, deixando-o
constrangido, que, logo que desceu, o vento e o mar amainaram e acabaram. Ele respondeu: “Dêem glória a Deus, pois
foi vossa fé que conseguiu isto, não os meus méritos”.

368

Capítulo 122

Capítulo 123

FUNDAÇÃO DA CASA DE VITERBO. CAMILO ESCAPA
DE OUTRO PERIGO DE MAR

C

Chegados salvos a Gênova, Camilo passou o
resto do ano nos hospitais de Milão e de Florença,
submetendo-se continuamente a trabalhos estafantes
e realizando grandes obras.
No começo de 1603, no dia 4 de março, morreu Cúrcio Lodi, natural de Áquila, um dos primeiros companheiros de Camilo, homem de profunda
oração e grande espiritualidade. Falava das coisas de
Deus como se fosse um doutíssimo teólogo e podia
passar dias inteiros dissertando sobre o assunto. Foi
zelosíssimo e dedicadíssimo no serviço aos doentes,
além de excelente ecônomo e administrador dos bens
da casa. Embora sem instrução e ignorante, era muito
prudente e de grande bom senso e poderia governar
até um reino. Mais de uma vez, Camilo quis que estudasse para ser padre, mas ele não aceitou, querendo
ficar simples irmão. Morreu em Ferra, com 60 anos
aproximadamente.
Em julho deste ano, os senhores da comunidade de Viterbo, sobretudo João Lourenço Paoloni,
pediram a Camilo que mandasse alguns religiosos
para fundar uma casa na cidade, prometendo que
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lhes dariam uma igreja e o serviço no hospital. A proposta
foi aceita e o Pe. Alexandre Gallo foi verificar o caso in loco
e, de fato, a comunidade doou a Igreja de Santa Maria del
Poggio e o hospital.
Também neste ano, Camilo visitou a Ordem, como
era seu costume. Nesta visita, retornando da Sicília para Nápoles, com as galés de Gênova, no dia 26 de agosto enfrentou
outro grande perigo nas Bocas de Capri, tão forte e terrível,
que o próprio Camilo dizia não ter enfrentado outro igual
em sua vida.
Aconteceu numa noite muito escura e num lugar muito perigoso, com raios, relâmpagos e chuva tão forte que o
mundo parecia desabar. Muita gente morreu, arrastada e
precipitada no mar pelo vento. Se não fosse a luz dos relâmpagos, certamente as galés teriam batido nos rochedos e se
esboroado, matando todo mundo. Nessa dolorosa situação e
noite infeliz, todos gritavam, batiam no peito e se confessavam uns aos outros. Também Camilo pensava em sua vida e
se recomendava fervorosamente a Deus.
Nisso, dois senhores lhe disseram: “Ah! Padre, reze
por nós! Estamos todos perdidos!” Mas ele, vendo-os, disse:
“Como sinal de arrependimento e para aplacar a ira de Deus,
cortem já os seus cabelos (que eram muito compridos), rezem e não tenham medo, pois espero que Deus não deixará
que morramos desta vez”. Os dois obedeceram na hora e se
puseram a rezar. A tempestade durou mais um pouco, o dia
amanheceu e apareceu o sol da misericórdia, livrando-os da
tormenta.
Durante a manhã, chegaram a Nápoles, mas com um
tempo tão ruim que as pessoas, admiradas, ficavam nas janelas e nos alpendres para ver e rezar.
Camilo notou que os marinheiros, durante a noite, tinham feito um esforço heróico e mandou-lhes, de nossa casa,
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grande quantidade de sopa, pão, vinho, carne, frutas e outras
coisas, para os cristãos e os infiéis, indistintamente, e todos
ficaram muito contentes.
No dia 01 de setembro de 1603, partiu de Nápoles
para Gênova com as mesmas galés.
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CAMILO ASSUME TRÊS HOSPITAIS EM NÁPOLES.
GARANTE A UM SEU RELIGIOSO
QUE NÃO MORRERÁ

N

No começo de 1604, Camilo, impelido por sua
ardente caridade, que num piscar de olhos queria resolver todos os problemas do mundo, sobretudo dos
doentes, no dia 28 de fevereiro, assumiu o Hospital da Anunciação de Nápoles, coisa que sonhava há
muito tempo e colocou 24 dos seus religiosos.
Como se não bastasse, sedento e ébrio de caridade, assumiu também o Hospital dos Incuráveis
e o de S. Tiago dos Espanhóis, ambos em Nápoles,
colocando, no último, seis e, no outro, 14 religiosos.
Feito isso, voltou para Roma e, com afã, tentou assumir o Hospital S. João de Latrão, mas não
lhe foi cedido. Também insistiu várias vezes com o
Papa para assumir o Hospital do Espírito Santo e não
conseguiu. Estando Camilo em Roma para nomear
os superiores, o consultor Marchesello Lucatelli ficou
tão doente que recebeu a Unção dos Enfermos, entrou em agonia e fazia com a boca e com a cabeça os
movimentos próprios de quem está para morrer. Sua
morte era tão certa que tocaram o sino e todos foram
ao seu quarto para rezar as ladainhas e assistir a sua
morte. Embora estivesse nesse extremo, com a vela
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acesa à sua cabeceira, Camilo, que lhe segurava o travesseiro,
pedia que confiasse em Deus que não morreria.
Os médicos, que estavam lá, riam dele e alguns dos
nossos diziam entre si: “Desta vez, o Padre se engana!” Mas
o bom Deus, para espanto de todos, sobretudo dos médicos
que aguardavam a sua morte dentro de 15 minutos no máximo, deu razão a Camilo, pois o doente não morreu e ficou
bom.
Nomeados os superiores, Camilo voltou a Nápoles e
lá, sem descansar, trabalhava ora num, ora noutro hospital.
Pelo excesso de trabalho e desgaste físico, caiu mortalmente
doente, com fortíssimas dores nos lados. Estava tão mal que
avisaram toda a Ordem, pedindo orações, pois, de um momento para outro poderia morrer.
Sofria dores tão atrozes que se retorcia na cama como
uma cobra e por fim expeliu três cálculos. Mas Deus ouviu
as orações de seus filhos e lhe restituiu a saúde. Seu estado,
porém, era tão precário que, por ordem expressa dos médicos, teve de ir aos banhos de Isquia, coisa que nunca tinha
feito em sua vida.
Um tanto restabelecido, embora muito fraco e cansado, reassumiu os seus trabalhos e foi visitar a Sicília. Partiu
de Nápoles no dia 24 de julho.
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CAMILO FUNDA CASAS EM
BUQUIÂNICO E QUIETI

Na Sicília, Camilo quis assumir os hospitais de
Messina e Palermo, mas não lhe foram cedidos, pois
os seus diretores diziam que estavam satisfeitos com
as visitas de rotina.
Na primavera de 1605, a pedido de seus conterrâneos, Camilo fundou casa em Buquiânico, sua
terra e, também, na cidade de Quieti, onde assumiu
um pequeno hospital.
Não quero deixar de contar o que aconteceu na
construção de nossa casa, em Buquiânico, para que,
realizando maravilhas em muitos outros lugares, os
seus conterrâneos não pudessem queixar-se dele e repetir as palavras ditas a Jesus: “Tudo o que ouvimos
dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui
em tua pátria”.
Um dia, em sua terra, enquanto almoçava com
o Sr. Onofre de Lellis, seu primo, e outros seus admiradores, no melhor do almoço, de repente, com
surpresa de todos, Camilo foi tomado de preocupação tão grande que parou de comer, ficou calado e
pensativo como se sentisse algo extraordinário no seu
íntimo. Naquela hora estavam demolindo uma casa,
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para construir o convento da Ordem. O demônio, para atrapalhar, fez ruir a casa, com estrondo, sobre os dez operários
que estavam trabalhando e todos pensaram que não tivesse
sobrado ninguém vivo, pois, todos ficaram cobertos de escombros, exceto um, que ficou com a cabeça de fora.
Foram chamar Camilo, contando o que tinha acontecido. Então ele, sem se perturbar, voltando a si, disse:
“Vamos ajudar aqueles pobres homens, pois Deus, por sua
misericórdia, não permitiu que morresse nenhum deles e os
encontraremos todos vivos e o demônio não triunfará nem
impedirá esta obra”.
E estava tão certo disso que, enquanto todos se levantavam correndo para ajudar, ele disse: “Devagar, devagar!
não tenham medo e tenham certeza que não encontraremos nada de mal”. E, por graça de Deus, foi o que aconteceu, pois, removeram os escombros e os encontraram todos
vivos e sem ferimentos, exceto um, o mestre Marcos, que
estava com a cabeça bastante machucada. Esse tal costumava murmurar contra Camilo, queixando-se que os havia tirado de Roma e levado para as montanhas, onde passavam
até necessidade.
Depois do acidente, os que estavam à mesa com Camilo quando interrompeu a refeição, ficaram maravilhados
e pensaram que devia estar vendo o desastre e que Deus lhe
mostrou que ninguém havia morrido.
Em 1.605, no dia quatro de março, morreu o Papa
Clemente VIII e no dia 27 de abril, também seu sucessor,
Leão XI, eleito Papa no dia 2 daquele mês. No dia 16 de
maio assumiu o pontificado o Cardeal Camilo Borghese, que
escolheu o nome de Paulo V. Neste ano não aconteceu nada
de importante na Ordem, a não ser que, no dia 8 de maio,
em Roma, Camilo e a consulta dividiram a Ordem em províncias e nomearam os respectivos provinciais.
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Foram eles: de Roma e Viterbo, o Pe. Alexandre Gallo;
de Nápoles, Buquiânico e Quieti, Pe. Brás Oppertis; de Milão,
Gênova e Mântua, Pe. Sanzio Cicatelli; de Florença, Bolonha
e Ferrara, Pe. Francisco Pizzorno e, finalmente, da Sicília, isto
é, de Messina e Palermo, o Pe. Francisco Antônio Nigli.
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O PAPA NOMEIA O CARDEAL GINNASI COMO
PROTETOR. MORRE O PE. CLÁUDIO GROSSETTI.
DEIXA-SE O HOSPITAL DE FLORENÇA. FUNDAÇÃO DA
CASA DE BORGO NOVO

E

Em 1606, com breve apostólico de 2 de março, o
Papa Paulo V nomeou, como protetor da nossa Ordem,
o Cardeal Ginnasi, velho conhecido e amigo de Camilo.
Não foi sem especial providência do céu que o Papa escolheu este Cardeal para protetor, porque a Ordem, no
momento, estava tão sobrecarregada de compromissos e
esmagada por tantas dificuldades que, certamente, precisava de um cardeal de não menor valor nem de menor
paciência nem de visão menos perspicaz que a sua para
compreendê-las e avaliá-las. A Ordem ficou satisfeitíssima com sua indicação, e também Camilo, embora
surpreso porque o Papa, sem que ninguém pedisse, o
tivesse indicado de forma tão espontânea.
No dia 2 de agosto desse ano, morreu, na nossa casa de Mântua, o bom e nunca suficientemente
enaltecido Pe. Cláudio Grossetti, da Savóia, natural
de Gamberi, sacerdote de tão grande caridade e amor
para com os doentes que na Ordem era considerado
um fenômeno e algums o chamavam, com admiração, de Mestre da caridade.
Tinha assumido como especial missão cuidar
dos doentes mais abjetos e entre as coisas excepcio-
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nais que fazia para sua mortificação, todos os dias lambia e
limpava com a língua, não os doentes comuns, mas os cancerosos e leprosos.
No Hospital dos Incuráveis de Gênova assumiu como
obrigação cuidar de um estropiado e leproso, um tal de Miguelzinho, coisa que poucos dos nossos tinham coragem de
fazer, pois estava todo coberto de crostas. Dedicava várias
horas do dia para alimentá-lo, ajeitá-lo na cama, limpá-lo e
raspá-lo, beijando suas carnes leprosas. Mas o que deixava
todos atônitos era que, muitas vezes, quando arrumava sua
cama, recolhia as crostas que se desprendiam do seu corpo,
enchia a mão e as punha na boca e comia para mortificar e
castigar os seus sentidos. Como isso lhe causava náuseas, batia com violência no peito e na boca para não vomitar.
Quando o leproso morreu, chorou durante dias, lamentando a perda de uma grande oportunidade de ganhar
méritos.
Quando os doentes não queriam tomar os medicamentos ou outras poções amargas e desagradáveis, ele, para
encorajá-los e mostrar que não eram tão ruins quanto imaginavam, tomava um gole, sem se preocupar com o seu amargor. Antes, muitas vezes, ainda para se mortificar, depois de
dar água aos doentes para se lavarem, tomava um gole daquela água suja, coisa que espantava quem o via.
Meditava tanto na morte que, quase fora do mundo,
passava até dois dias sem comer, chorando solitário, fechado
no seu quarto. Tinha quase sempre consigo um livro de S.
João Clímaco e lia amiúde o capítulo que trata do vale ou
degredo de lágrimas.
Tinha-se identificado tanto com os monges penitentes
que, muitas vezes, quando comia, ao se lembrar dos monges,
rompia em prantos, cuspia o bocado que tinha na boca ou
jogava o pão que estava à sua frente. Visto isso, os superio-
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res, mais de uma vez, lhe tiraram o livro, mas, depois, vendo
que não comia, não dormia, nem encontrava sossego, eram
obrigados a devolvê-lo.
Passava noites inteiras ajoelhado sobre a cama em oração, dando a impressão que estava dormindo. Bem poucas
vezes quis dormir entre os lençóis. Quando não era visto,
fazia longuíssimas disciplinas até sangrar e quase não conseguia celebrar a missa por causa das lágrimas que lhe escorriam dos olhos.
Contava que na sua terra tinha tido muitas discussões
com hereges, que queriam atraí-lo para suas seitas, mas que
sempre resistiu e costumava chamá-los foles ou sopros do demônio. Para se livrar deles, vendeu, ou melhor, deu por uma
ninharia, quanto possuía e foi morar na Itália, onde Camilo
o recebeu na Congregação, em Roma.
Por fim, munido dos santos sacramentos, vítima de
uma chaga que lhe apareceu na perna e que escondeu durante algum tempo, morreu santamente. Após a morte ficou
com o rosto tão lindo que parecia um anjo do céu, tamanho
o esplendor que irradiava.
No mesmo ano, o Grão Duque de Toscana, não querendo mais tão grande número de religiosos no seu Hospital
de S. Maria Nova, em Florença, deu a entender a Camilo que os diminuísse para doze ou dez, não mais, e que se
dedicassem apenas ao atendimento espiritual dos doentes.
Mas Camilo, sabendo que fazia isto por medo que os nossos
se apropriassem do hospital, quis eliminar qualquer suspeita. Tirou todos os religiosos, não deixando um sequer. Isto
aconteceu no mês de novembro.
Naquele tempo, por insistência do Conde Alexandre
Sforza, foi fundada a casa, ou melhor, a residência de Borgo
Novo, perto de Piacenza. Camilo aceitou o pedido para dar
assistência aos agonizantes. Afirmava que tinha tido uma insCapítulo 126

381

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

piração de fundar casas em pequenas localidades. Dizia que
Deus lhe fez conhecer que em todas as partes morre gente e
que em todos os lugares, grandes ou pequenos, era necessário
que houvesse alguns dos nossos para assistir os agonizantes.
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FUNDA CASA EM CALTAGIRONE.SITUAÇÃO DA
ORDEM NESSE TEMPO
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No início de 1607, depois de várias tentativas
para assumir o Hospital Grande, de Gênova, finalmente, no dia 19 de fevereiro, Camilo o conseguiu
de seus diretores e colocou 25 dos nossos, embora a
Ordem tivesse compromissos e hospitais que podiam
absorvê-la por muito tempo.
Voltou depois a Nápoles e, no mês de abril, deu
ordens ao Pe. Francisco Antônio Nigli, provincial da
Sicília, de fundar uma casa em Caltagirone. Ele foi e
executou quanto tinham pedido as ilustres autoridades locais.
Tendo, pois, assumido tantos hospitais, que não
podia manter sem um grande número de religiosos e
dado que muitos saíam, ficavam doentes ou morriam,
Camilo começou, desde o final do último capítulo, a
receber grande número de noviços, aceitando quantos
apareciam. E, uma coisa puxando a outra, não podendo sustentar tanta gente com as esmolas ordinárias,
viu-se obrigado a contrair grandes dívidas.
Era justamente disso que a Ordem tinha medo.
A meu ver, nunca foi tão perseguida pelo demônio
quanto nesse tempo.
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Mudou de tática, deixou de lado as discórdias evidentes, fez do remédio veneno e pelo excesso de trabalho e de
obrigações tentou abatê-la e destruir o seu élan. Levou-a a se
sobrecarregar de três pesos insuportáveis, isto é, os hospitais,
excesso de gente e grandes dívidas.
Os hospitais se tornaram o matadouro dos nossos, tanto no corpo quanto no espírito, pelo excesso de trabalho que
enfrentavam, pois não se respeitava a bula nem quanto às
trocas de plantão, nem quanto à distribuição das atividades.
Pelo excesso de pessoas, muitas sem ideal e mal preparadas,
resultava confusão sem fim e as ervas daninhas sufocavam as
poucas plantas boas. Das dívidas decorria que os religiosos,
não tendo o necessário, afrouxavam a observância, recorriam
a parentes e reviviam as saudades das cebolas e alhos do Egito. Mas dessas coisas falo pouco e passo por alto.
Enfim, é impossível falar sem angústia das dificuldades
e aflições da Ordem nesse tempo. Apesar disso, o bendito
Camilo, embora visse e tocasse com as mãos as graves dificuldades e estivesse com água até o pescoço, não conseguia
conter a sua grande caridade e não deixava de assumir compromissos sobre compromissos. Afirmava e defendia intrepidamente que a Ordem nunca tinha estado tão bem como
então, mergulhada em tudo e por tudo no abismo da santa
caridade. O bom Padre dava por descontado que todos eram
de têmpera igual à sua. Não se dava conta que, como fundador, Deus Nosso Senhor lhe havia dado um dom especial,
cujas obras – como as de todos os grandes fundadores –, é
mais fácil admirar do que imitar.
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A situação da Ordem, praticamente, não tinha mais solução, sobretudo porque disfarçada sob
o manto de santa e desentranhada caridade para com
os pobres. Como muitos não aguentavam tanto trabalho nem esperavam qualquer solução de Camilo,
começaram a reclamar com o Cardeal Protetor. Não
pediam mais que o cumprimento de quanto estabelecido na bula de Clemente VIII, tanto para os rodízios
como para a divisão do trabalho.
O Cardeal, informado que todo o mal-estar
provinha do fato de ter abraçado demais e do excesso de zelo daquele santo homem, começou a resolver
muitos problemas. Por ordem do Papa, mandou que
Camilo voltasse para Roma e lá residisse, a fim de
participar das reuniões da consulta, sem a qual não
queria se tomasse qualquer decisão na Ordem.
A decisão desagradou muito a Camilo, pois lhe
parecia prejudicial para os pobres, a bem dos quais
procurava assumir os hospitais. Considerava, portanto, que se tratava de perseguição do demônio. Tanto
mais se convenceu disso quando, ao chegar em Roma,
soube que, em Nápoles, com licença do Cardeal Pro-
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tetor, haviam deixado o Hospital da Anunciação e mandado
embora muitos noviços, considerados inaptos para a Ordem.
A decisão fora tomada pelo Pe. Brás, então provincial
de Nápoles, porque a casa estava tão sobrecarregada de dívidas que era humanamente impossível aguentar. Gastava cada
ano pelos menos mil escudos para manter o pessoal necessário para o serviço naquele hospital, além de outros quinhentos escudos que gastava nos outros dois hospitais. Todo
este dinheiro vinha de empréstimos com juros e a casa era
obrigada a pagá-los todos os anos com extrema dificuldade e
muitas privações para a comunidade.
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O CARDEAL PROTETOR CONVOCA UMA ASSEMBLÉIA
EM ROMA E CAMILO RENUNCIA AO CARGO
DE SUPERIOR GERAL
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As obrigações, os compromissos, os trabalhos
e as dívidas da Ordem – acrescidos, ainda, de descontentamentos e maus tratos infligidos aos nossos
por alguns encarregados dos hospitais, não simpatizantes dos religiosos – tinham chegado a tal ponto
que, de toda parte, chegavam constantes reclamações
ao Papa, pedindo providências. Sua Santidade, quase molestado, deu ordens expressas ao Protetor para
resolver a situação. Ele, desejoso que a Ordem não
naufragasse sob a sua proteção, e vendo com desgosto
que um Instituto tão importante fosse à ruína por
excesso de bem, convocou – embora o Capítulo geral
estivesse próximo – uma assembléia, em Roma, na
sua presença. Determinou que participassem Camilo,
seus consultores e os provinciais para saber que medidas tomar diante das necessidades da Ordem.
Camilo se apercebeu imediatamente que a assembléia trataria de restringir a sua autoridade para
que, governando com o consenso dos consultores, não
pudesse assumir tantos hospitais nem tantos compromissos. Como se sentia velho e quase acabado pelo
trabalho, resolveu livrar-se de vez de tantas angústias
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e amarras renunciando ao cargo de Geral e colocando-se sob
o suavíssimo jugo da santa obediência. De qualquer forma,
dizia ele, a Ordem, por graça de Deus, já é mulher adulta e
tem idade suficiente para discernir, sem mim, o bem e o mal
e guiar-se por própria conta.
Tomada esta decisão, foi imediatamente ao Papa e,
ajoelhado aos seus pés, pediu-lhe com grande humildade
que, velho e cansado pelo trabalho, lhe concedesse a graça de
acabar seus dias com um pouco de paz e descanso, exonerando-o do cargo de Geral. Como o Papa conhecia a sua bondade, não quis tomar qualquer decisão, pedindo, com palavras
cheias de amor, que, no momento, não adiantasse qualquer
passo. Mas Camilo, que estava decidido a se retirar, voltou
a insistir que lhe concedesse esta graça. O Papa, vendo que
estava firme em seu propósito, prometeu-lhe que falaria com
o Cardeal Protetor e faria o possível para atendê-lo.
Nesse ínterim, isto é, no dia 2 de outubro de 1607, foi
aberta a assembléia na residência e com a presença do Protetor, com a participação do Mons. Sêneca, bispo de Anagni
e presidente da Reforma Apostólica, convidado pelo Cardeal porque noutras circunstâncias havia sido bom mediador
na solução de divergências internas da Ordem, o Pe. Camilo, fundador, Adriano Barra, César Bonino, Marchesello
Lucatelli, consultores, Brás Oppertis, provincial de Nápoles, Francisco Antônio Nigli, provincial da Sicília, Francisco
Pizzorno, provincial da Toscana, Sanzio Cicatelli, provincial
da Lombardia, Alexandre Gallo, provincial de Roma e Marcelo Mânsio, secretário da consulta.
No início da reunião, o Cardeal os exortou, com palavras cheias de amor e de zelo, a pôr de lado qualquer respeito
e falar abertamente sobre o que pensavam da situação da Ordem e sobre as decisões que deviam ser tomadas. Perguntou,
em primeiro lugar, o parecer de Camilo. Ele, firme em seu
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propósito de renunciar, não quis tocar em outros assuntos,
sem antes falar disso. Depois de uma longa reflexão sobre o
instituto e o amor aos pobres, que o tinham levado a assumir tantos hospitais, aceitar tantos noviços e contrair tantas
dívidas, concluiu dizendo que tinha governado a Ordem durante 24 anos e, agora, velho, cansado e com pouca saúde,
tinha pedido duas vezes ao Papa para renunciar ao cargo de
superior geral, mas que Sua Santidade não tinha aceito. De
qualquer forma, queria voltar quanto antes com a mesma
finalidade e renunciar aos seus santos pés. Não se tratava de
ideia nova, nem nascida em sua cabeça naquele momento,
mas coisa velha e há muito examinada e refletida.
Por estas palavras, o cardeal compreendeu que Camilo não mudaria facilmente de ideia e, compadecido de sua
velhice, decidiu satisfazê-lo e tranquilizá-lo sem mais delongas. Depois de louvar sua intenção, fez-lhe compreender que
tinha autorização do Papa para – se não se tranquilizasse –
atendê-lo e aceitar a sua renúncia. Então Camilo, quase lamentando que o Cardeal não lhe tivesse comunicado antes a
graça alcançada, ajoelhou-se imediatamente no chão e disse,
com toda humildade, que, como já tinha renunciado aos pés
do Papa, assim também entregava a renúncia nas mãos de
sua Senhoria ilustríssima. Insistiu que, compadecido de sua
velhice, não lhe confiasse qualquer cargo ou responsabilidade de governo no futuro. Também declarou que não queria
qualquer privilégio ou prerrogativa na Ordem, mas queria
viver sempre sob o jugo da santa obediência como o menor
de todos.
Sua renúncia foi louvada pelo protetor, e também por
Sêneca, como digna de um santo e fundador, como era ele.
Todos ficaram muito edificados. O Cardeal acrescentou que,
embora sempre amado e respeitado na Ordem como Geral,
queria que, a partir de então, lhe fosse atribuído redobrado
Capítulo 129
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amor e respeito, pois sua dedicação o merecia, como pai que
era de toda a Ordem. Com isso terminou a primeira reunião.
Naquela mesma tarde, Camilo começou a se comportar como qualquer súdito, deixou o seu costumeiro lugar no
refeitório e foi sentar-se nas mesas dos sacerdotes. Além disso, na manhã seguinte, mandou reunir todos os membros
da casa, comunicou que tinha renunciado e escreveu cartas
a todas as casas da Ordem para dar a notícia. Fez a renúncia
com tanta alegria e satisfação de espírito que, quando chegaram a Roma os membros da assembléia, quis lavar e beijar os
pés de todos. Também quis abrir um barril de ótimo vinho,
dizendo que o tinha guardado de propósito para os últimos
dias do seu governo, lembrando as palavras do S. Evangelho:
“Senhor, guardaste o bom vinho até agora”.

390

Capítulo 129

Capítulo 130

O PE. BRÁS OPPERTIS É NOMEADO VIGÁRIO GERAL
DA ORDEM PELO PAPA

N

No dia seguinte, os padres voltaram a se reunir
na presença do Protetor e de Sêneca. De início, Camilo se pôs de joelhos diante do Cardeal e pediu licença
para dizer algumas palavras. Obtida a licença, repetiu
e confirmou quanto havia dito no dia anterior e pediu humildemente perdão pelas possíveis faltas cometidas durante o seu mandato. Afirmou que jamais
teve outro objetivo que a glória de Deus e a salvação
do próximo, motivo pelo qual sempre havia procurado que a Ordem se aninhasse nos santos hospitais.
Acrescentou que até então nunca havia dado exemplo
de obediência aos seus filhos e que, portanto, a partir
daí, o faria até o último dia de sua vida. Dito isso e
outras coisas edificantes, concluiu que jamais havia
experimentado tanta alegria em sua vida quanto pela
decisão que acabava de tomar, sentindo-se livre de
qualquer responsabilidade de governo.
O Cardeal pediu que se levantasse e tomasse assento. Todos enalteceram seu santo gesto de renúncia.
O Cardeal, então, comunicou que o Papa queria fosse indicado um vigário para governar a Ordem
no lugar de Camilo, com autoridade de Superior
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 eral. Disse que o Papa queria apenas saber dos padres quem
G
julgavam apto para o cargo, pois, ele próprio o escolheria e
nomearia. Todos, inclusive Camilo, escreveram o nome da
pessoa que consideravam capaz numa cédula. Feita a apuração pelo Cardeal, verificou-se que o Pe. Brás, provincial de
Nápoles, obteve o maior número de votos.
Com breve apostólico, foi nomeado e confirmado vigário, a beneplácito do Papa, que, ao saber da última vontade
de Camilo quanto à renúncia, quis externar sua admiração e
edificação por sua bondade. Mencionou no breve o significativo gesto da renúncia espontânea para perpétua memória.
Além desta, foram feitas mais cinco reuniões, sempre
na casa do Protetor, com sua participação e a de Mons. Sêneca. Foram tomadas muitas decisões, resgatadas e confirmadas
todas as constituições referentes ao governo, isto é, as que
Camilo havia contestado com vigor e feito abrogar no capítulo anterior. Ficou estabelecido, sobretudo, que no futuro
se devia proceder com muita prudência quanto a contrair
novas dívidas, a aceitar noviços e a assumir outros hospitais.
Seriam mantidos os que já tinham e não seriam deixados sem
o conhecimento do Cardeal.
Na última reunião, Camilo declarou que não queria
que lhe fosse atribuída qualquer honraria e reverência na Ordem, mas pediu ao Protetor que lhe permitisse morar, com
um companheiro, no hospital de Roma, a fim de terminar
sua velhice assistindo os pobres doentes e também para, de
vez em quando, deleitar sua alma com a visita aos santos
lugares. Afirmava que não pretendia fugir da observância da
regra nem do jugo da santa obediência. Duas vezes por semana iria à casa religiosa para se encontrar com o superior e
acusar sua culpa. Este pedido, embora todos o considerassem
justo, depois de bem examinado, acharam que não devia ser
atendido. O ilustríssimo Protetor e também Sêneca disseram
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que poderia dar a impressão que a Ordem, por algum motivo, o tivesse posto fora de casa e abandonado na sua velhice.
Camilo achou razoável, calou e se desculpou por não ter enxergado tão longe.
No dia 12 de outubro de 1607, o Cardeal deu por
encerrada a assembléia, considerada pelo breve apostólico
como capítulo intermédio.
Acabada a assembléia, tanto o Protetor como o Pe. Brás,
vigário, e os demais padres quiseram e determinaram que Camilo, como fundador, ocuparia sempre o primeiro lugar na
Ordem, depois do vigário ou do superior geral. Deram-lhe
ampla faculdade de não depender de qualquer superior e de
ir e ficar em qualquer casa que quisesse ou que achasse oportuno, em companhia de um religioso de sua escolha. Determinaram que todos lhe prestassem a honra e respeito que sua
grande bondade, méritos e trabalhos mereciam.

Capítulo 130
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O

SITUAÇÃO DA ORDEM APÓS A
RENÚNCIA DE CAMILO

O Pe. Brás Oppertis, vigário geral, com a consulta, começou a governar a Ordem no dia 13 de outubro de 1607, dia em que foi assinado e tornado público o breve apostólico, terceiro ano do pontificado
de Paulo V.
Camilo tinha fundado e deixado a Ordem estabelecida em quinze localidades da Itália, isto é, Roma,
Nápoles, Milão, Gênova, Bolonha, Messina, Palermo,
Florença, Ferrara, Mântua e Viterbo. Também tinha
iniciado as fundações de Buquiânico, sua terra, Civita
de Quieti, Borgo Novo e Caltagirone. Nesses últimos
quatro lugares fundou casa não porque houvesse hospitais, mas para atender à encomendação dos agonizantes e para testar o desempenho da Ordem em lugares menos importantes que as cidades acima.
Deixou a Ordem com 240 professos vivos, 88
dos quais eram sacerdotes e a maioria clérigos destinados ao sacerdócio, além de 80 noviços. Durante os
25 anos de seu governo morreram 160 pessoas, 61
das quais professas.
Deixou oito hospitais nas mãos e sob a responsabilidade dos nossos, isto é, o Hospital Grande de
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Milão, o Grande de Gênova, o Hospital Sant’Ana de Ferrara, o de Viterbo, o Hospital dos Incuráveis e o de S. Tiago
dos Espanhóis de Nápoles, o de Mântua e o de Quieti. Nos
primeiros quatro, a Ordem prestava a assistência completa,
espiritual e corporal, aos doentes. Nos dois seguintes, apenas
a assistência espiritual; nos outros dois, além da assistência
espiritual, também a supervisão da assistência corporal.
No seu governo deixou três grandes hospitais, isto é, o
de S. Maria Nova de Florença, o da Anunciação de Nápoles
e o dos Incuráveis de Gênova. Este último foi deixado por
questões jurídicas entre a direção e os padres.
Também deixou na Ordem uma dívida de 34 mil escudos, quase todos com juros, dívidas que Camilo contraiu
para atender a várias necessidades, sobretudo para manter o
grande número de religiosos que trabalhavam nos hospitais.
Entre as coisas que angustiavam a Ordem por causa
do fervor de Camilo, uma delas era que, ao assumir um hospital, para obtê-lo sem dificuldade, se contentava com um
mínimo para o sustento dos seus. Não se preocupava com
roupa e o necessário para a alimentação e a manutenção dos
religiosos que faziam revezamento e que, por causa disso, a
Ordem contraísse todos os anos novas dívidas. Tinha um
coração e uma alma tão generosos e confiava tanto em Deus
que as dívidas lhe pareciam uma bagatela. Se tivesse governado mais tempo, certamente teria contraído mais dívidas.
Quando se tratava de gastar para os hospitais ou para os religiosos que neles trabalhavam, a Ordem o considerava mais
pródigo, do que liberal.
Ao renunciar ao governo da Ordem, Camilo tinha 58
anos incompletos.
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Após a renúncia de Camilo, a Ordem pareceu
respirar, pois deixou de assumir tantos hospitais e de
receber tantos noviços. Procurou apenas manter e
melhorar o que tinha.
Como os diretores do Hospital da Anunciação de Nápoles insistiram para que assumíssemos
novamente a assistência no seu hospital, Brás, para
mostrar ao mundo que a ideia da Ordem não era de
abandonar o seu ministério, como alguns adeptos de
Camilo pensavam, reassumiu a assistência naquele
hospital. Colocou 12 religiosos para cuidar dos doentes mais graves e dar atendimento espiritual a todos.
Chegada a data de celebrar o quarto Capítulo Geral, foi aberto em Roma no dia 19 de março de 1608,
com 23 participantes. Esteve presente o Cardeal Protetor, Ginnasi. Já no dia da abertura foi eleito superior
geral da Ordem o Pe. Brás Oppertis, com um mandato
de seis anos, como estabelece a bula de Clemente VIII.
No dia do encerramento do Capítulo, 24 de
março, foram eleitos consultores: Sanzio Cicatelli,
Alexandre Gallo, Crisóstomo Giugno, Domingos de
Matteo e, como árbitro, Nicolau Clemente.
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Graças a Deus e à grande prudência do ilustríssimo
Protetor, o Capítulo transcorreu sem qualquer contestação
ou litígio, contrariamente do que tinha acontecido outras
vezes.
Os capitulares foram prestar homenagem ao Papa, que
ficou muito satisfeito pela eleição do novo geral na pessoa do
Pe. Brás, exortando-os, sobretudo, à santa união e harmonia,
principalmente a não contrair novas dívidas. Lembrou, entre outras coisas, o que determina o Concílio de Trento, isto
é, que não haja nas casas mais religiosos do que podem ser
sustentados com as esmolas ou entradas normais. Insistiu e
sublinhou que por causa das dívidas e por não prover às necessidades comuns dos súditos, os religiosos eram levados a comportamentos indignos. Por fim, prometeu que apoiaria sempre
a Ordem, como haveriam de constatar no momento oportuno. Com isso os capitulares se despediam muito satisfeitos.
Neste capítulo foram confirmadas as constituições de
governo aristocrático, promulgadas no segundo Capítulo
Geral e abrogadas no terceiro.
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C

AS ATIVIDADES DE CAMILO APÓS
A SUA RENÚNCIA

Camilo, livre de qualquer responsabilidade de
governo, parecia que não quisesse outra coisa se não
unir-se em tudo e por tudo a Deus. Costumava dizer:
“Agora, graças ao meu Deus, que me concedeu tão
grande graça, só me resta unir-me a Ele, encher minha bolsa de boas obras nos hospitais e preparar-me
para a morte que se aproxima”.
Por este motivo, estando em Nápoles, não quis
participar do Capítulo Geral, dizendo que seus filhos
tinham idade e podiam caminhar por própria conta.
Nesse estado de felicidade, como que inebriado
de amor divino, recomeçou a fazer o que fazia antes,
passando de casa em casa, alegrando-se por ver que
seus filhos caminhavam bem. Já não usava palavras
para instruí-los e mostrar-lhes o caminho certo, mas
fatos e obras vivas de caridade e de piedade. Em todas
as cidades por onde passava, normalmente ficava dia
e noite no hospital e, quando estava em casa, dava
assistência aos moribundos nas casas.
Quando saía de casa ou voltava, a primeira coisa que fazia era pedir a bênção do superior, dobrando
o joelho até o chão. Não fazia nada sem que o supe-
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rior soubesse e aprovasse. Todas as semanas acusava publicamente a culpa pelas negligências que dizia cometer quanto
à observância e ao aproveitamento espiritual, como todos os
outros súditos e noviços.
Quando estava em Milão, parecia que só encontrava
sossego e lazer trabalhando e se dedicando por inteiro aos
doentes. Seu companheiro, Tadeu, numa carta que me escreveu, disse:
“Graças a Deus, o nosso Padre Camilo está bem e se deu
tanto à humilhação de si mesmo que todo mundo fica admirado. Quanto ao trabalho que faz, deixa-nos embasbacados.
Dá plantão todas as noites e dorme apenas quatro horas. Leva
a comunhão aos doentes, administra a Unção dos Enfermos,
acompanha os mortos ao cemitério, prega todos os dias aos
pobres com o crucifixo na mão e com um penico na cintura”.
Até aqui são palavras de Tadeu, seu companheiro.
Apesar de levar vida de tanto rigor e trabalho, Camilo chamava isso de estado de felicidade que não teria trocado por qualquer outra situação do mundo. Em carta ao
Pe. Gallo, ao falar de seu estado de felicidade, diz: “Vossa
Reverência reze de maneira especial por mim para que Deus
me ajude a tirar o proveito que o seu santo coração deseja do
feliz estado em que me encontro e chegue ao ápice da perfeição religiosa. E saiba que, por graça de Nosso Senhor, estou
tão feliz que não trocaria meu estado por nada do mundo e
por qualquer outra situação, sem excluir nenhuma. Louvado
seja Deus que me concedeu esta graça”.
De uma só coisa parecia ter alguma preocupação, isto
é, de ver a Ordem sobrecarregada de dívidas. Pedia fervorosamente a Deus para que a livrasse disso. Em carta ao Pe.
Pedro Francisco Pellicioni dizia-lhe: “Quanto ao mais, tenha
a bondade de me escrever dizendo como está você e todos
os outros e se existem doentes nos hospitais e na cidade e se
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vão ao Hospital do Espírito Santo e se entram esmolas e se
Deus enviou ajuda para cobrir parte das dívidas,o que me
traria grande satisfação, pois fui eu quem as contraiu. Entre
as coisas que peço a Deus nas minhas orações é que nos livremos das dívidas. Espero que Deus nos conceda esta e outras
graças”. Além de todas estas obras de caridade que fazia aos
doentes do Hospital de Milão, quase todos os dias inventava
algo para o seu bem estar. Mandou comprar uma pazinha de
ferro para raspar e limpar as paredes e o pavimento do hospital e dos sanitários para que os doentes não sujassem os pés.
Antes, naquele hospital, se inflamou tanto de caridade que se
tornou, por assim dizer, advogado e procurador dos pobres.
Muitas vezes ia falar com os diretores e participava das reuniões de diretoria, ora lembrando que no hospital faltavam
camisas, cobertores, lençóis ou outras coisas. Chamava sua
atenção quando a carne era dura, mal cozida, ou o vinho não
era perfeito, a sopa ruim e não de acordo. E era tão solícito
quanto a isso que alguns administradores, que não conheciam a ardente fornalha de amor que lhe ardia no peito, se
sentiam molestados e o consideravam insaciável. Ele, porém,
não deixava de procurar e de dizer o que interessava e do que
precisavam os pobres e não apenas nas coisas pequenas, mas
propunha e sugeria coisas maiores.
Em Nápoles, por exemplo, aconselhou, mais de uma
vez, os diretores a reformar os quartos dos doentes, que eram
muito pequenos; em Milão, que tirassem do setor dos homens a enfermaria das mulheres.
Estando, pois, no Hospital de Milão, crescendo e aumentando todos os dias a opinião que todos tinham de sua
caridade, assim que lhe escreveram o Cardeal Ginnasi, nosso
Protetor, como o Pe. Geral e consultores, que imediatamente viajasse para Gênova para visitar aquela casa ele, embora
se sentisse muito mal de sua perna, para demonstrar a sua
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obediência pronta, obedeceu quase voando e partiu, respondendo à consulta da seguinte forma:
“Recebi carta de VV.RR. na qual mandam que vá a
Gênova. Recebi a carta ontem e hoje parto. Não deixarei de
me esforçar para que tudo dê certo, sem qualquer imposição
ou dar ordens a quem quer que seja, mas apenas exortando-os e esforçando-me por dar bom exemplo nas minhas ações.
Se para outra coisa for útil, mandem e não me poupem para
o serviço de Deus e da Ordem”.
Quando chegou a Gênova e já encaminhadas as coisas,
quase se queixando com a consulta que tivesse começado a
envolvê-lo em assuntos do governo, perturbando a sua santa tranquilidade e paz de espírito, escreveu-lhe, entre outras
coisas, o seguinte:
“Qualquer coisa podia esperar, exceto esta, isto é, que
VV.RR. me pedissem para fazer esta visita. Mas, a fiz com prazer, por dois motivos: um, pela santa obediência, que há tantos
anos prometi e nunca pratiquei; outro, por achar que é para
o serviço a Deus e para o bem da Ordem. Quanto ao mais,
VV.RR. sabem bem que, durante 23 anos e mais, eu mandei
muito. É tempo que cuide de mim mesmo, não porque não
queira trabalhar, mas para a glória de Deus e salvação minha
e da Ordem. Reconheço que VV.RR. sabem e conhecem tudo
isso. Mas os desígnios de Deus são ocultos. Submeto-me à santa obediência e a quanto for da vontade de Deus. Lembrem
que sempre serei fiel aos meus superiores e à minha Ordem”.
Mais adiante continua: “A minha perna está pior que
de costume, isto é, a chaga se tornou maior. Hoje comecei a
dar-lhe alguns dias de descanso para ver se diminui um pouco”. Desta forma, o santo homem e fundador da Ordem, não
obstante sua vida tivesse sido um constante viajar e um perene trabalhar, já velho e chagado, obedecia com mais presteza
e trabalhava mais na velhice do que na sua juventude.
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A Sagrada Escritura, ao falar do homem justo,
diz: “Louva após a vida, engrandece após a morte”.
Para que o mundo conheça melhor a bondade de
nosso santo Pai Camilo, contarei em breve, no final
desta biografia, parte das muitas virtudes e dons que
Deus lhe concedeu enquanto vivia neste mundo.
Comecemos, pois, pela santa caridade, o dom
que mais se distinguiu e foi a sua marca. Viveu tão
inflamado desta santa virtude, sobretudo para com os
doentes nos hospitais, que o simples fato de vê-los era
suficiente para comovê-lo e levá-lo a esquecer qualquer outro prazer e sentimento terrenos.
Quando cuidava dos doentes ou os visitava, parecia desmanchar-se em piedade e compaixão, pronto
a derramar o próprio sangue para suavizar suas dores
e aliviar seus sofrimentos.
Contemplava neles a pessoa de Cristo de forma
tão viva que, muitas vezes, quando lhes dava de comer, imaginando que fossem os seus Cristos, pedia-lhes graças e perdão de seus pecados. Tratava-os com
tanto respeito como se, de fato, estivesse na presença
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de Cristo. Muitas vezes, dava-lhes de comer com a cabeça
descoberta e de joelhos.
Numa ocasião, em Roma, no Hospital do Espírito
Santo, um doente lhe pediu: “Padre, por favor, arrume a
minha cama, que está muito dura”. Camilo esteve a ponto
de perder a paciência, pois considerou uma ofensa que lhe
pedisse “por favor”. Disse-lhe: “Que Deus o perdoe, irmão.
Você pedir-me, por favor? Não sabe que pode dar-me ordens
como se eu fosse seu servo e escravo?”. Dito isso, arrumou-lhe a cama com todo carinho.
Noutra ocasião e no mesmo hospital, Camilo tinha
acabado de dar comida e de arrumar a cama de um doente
coberto de feridas. Embora Camilo tivesse feito quanto podia, o doente se queixava e lamentava que não se sentia bem.
Então Camilo, morrendo de dó, o abraçou e, acariciando-o
com ternura, lhe disse: “Não chore, irmão, e não se queixe.
Estou aqui para servi-lo. Diga o que posso fazer por você,
porque, mesmo que tivesse que morrer por seu amor, o farei
de boa vontade e saiba que prometi ser seu escravo”. Com
estas palavras cheias de amor o acalmou e deixou satisfeito.
Quando pegava nos braços um doente para trocar os
lençóis da cama, fazia-o com tanta delicadeza e atenção que
parecia estar tratando do próprio Cristo. Mesmo que o doente fosse o mais nauseabundo e leproso do hospital, tomava-o
nos braços, rosto a rosto, cabeça a cabeça, como se fosse a
sagrada face de Cristo.
Quando o recostava noutra cama, tomava todo cuidado para que não ficasse descoberto, com a cabeça baixa,
apanhasse frio ou ficasse com partes do corpo descobertas.
Camilo era por natureza um tanto calado e melancólico, mas quando entrava no hospital parecia que o céu se
abrisse e desaparecia toda tristeza. Não era ele apenas que
ficava alegre, mas todo o hospital. Quando chegava, alegra-
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vam-se os coxos, os surdos, os mudos e todos os pobres estropiados. Até os cegos percebiam seu cheiro e o chamavam
e cumprimentavam pelo nome. Os doentes tinham a impressão que, chegando ele, chegasse o anjo para mexer a água da
Piscina Probática. Todos esperavam algum alívio. Era coisa
maravilhosa que, qual outro Pedro, bastasse a sua sombra e
presença para dar saúde e alívio a todos os doentes.
A sua presença também espantava e metia medo nos
demônios.
Em Gênova, no Hospital dos Incuráveis, na enfermaria das mulheres, que estava sob os cuidados espirituais dos
nossos, todas as vezes que ia lá, antes que chegasse na porta,
uma doente possessa, chamada Margarida Todesca, os demônios gritavam e faziam algazarra através dela, dizendo: “Vem
aí o pernalta, vem aí o pernalta!”e a doente não conseguia
fitá-lo.
Quando entrava no hospital, normalmente visitava os
doentes graves e mais próximos da morte. Fazia o possível
para que todos morressem bem preparados. Em todas as suas
atividades visava apenas a salvação das almas. Era por elas
que se submetia a tantos trabalhos e preocupações.
Ao alimentar os doentes, fazia-o com tanta dedicação
que parecia não ter outra preocupação no mundo. Com
uma das mãos dava comida na boca, com a outra abanava ou espantava as moscas; com os olhos contemplava suas
misérias e com os ouvidos ficava atento e alerta para captar
os seus desejos; com a língua exortava-os a ter paciência e a
evitar o pecado e com o coração pedia a Deus que lhes desse
a sua graça.
Quando terminava de dar comida ou de fazer outro
serviço, parecia que não conseguisse deixar os doentes se,
antes, não lhe dissessem que estavam contentes e satisfeitos e
que podia ir embora. Ao se despedir, geralmente traçava-lhes
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o sinal da cruz na testa ou os aspergia com água benta e pedia
que rezassem por ele.
Costumava dizer: “Deus queira que, na hora de minha
morte, me acompanhe um gemido ou uma bênção desses
pobres”.
Muitas vezes, ao se despedir, beijava-lhes as mãos ou a
testa ou os pés ou as chagas, como se fossem as santas chagas
de Cristo.
Às vezes, oferecia-lhes água para lavar as mãos e,
muitas outras, ele próprio as enxugava. E que tipo de serviço não fazia? Cortava cabelos, penteava, aparava unhas,
limpava línguas, fazia curativos, aquecia os pés, secava as
roupas quando úmidas, cuidava dos cautérios; muitas vezes umedecia as narinas, testa e os pulsos com vinagre para
aliviá-los e fazê-los voltar si. Levava consigo um ou dois
pequenos urinóis presos à cintura para que os doentes não
precisassem levantar e caíssem, sujassem os pés ou apanhassem frio.
Quando o Papa Clemente VIII, no início do seu pontificado, visitou, duas vezes, o Hospital do Espírito Santo,
Camilo beijou-lhe os pés com um dos penicos presos à cintura. Quis que todos os seus religiosos fizessem o mesmo, sem
se preocupar com prestígio e reputação. O Papa ficou muito
edificado e também os prelados que o acompanhavam.
O Papa, na ocasião, valeu-se da experiência de Camilo para fazer várias reformas no hospital. Ficou pelo menos
meia hora a sós com ele numa sala, pedindo informações
sobre o hospital.
Pedia ao farmacêutico de nossa casa que preparasse xaropes doces para fortificar os doentes. Também costumava
levar fruta, como romãs, laranjas, etc., desde que não lhes
fizessem mal. Quanto a isso, não tinha vergonha de pedir ou
mandar pedir aos ricos para dar aos pobres.
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Quando dava plantão à noite, o que acontecia quase
sempre, levava tantas coisas que parecia um carregador. Levava, além do crucifixo, do livro para a encomendação e dos
dois pinicos, três frascos, um com água benta, outro com
vinagre e um terceiro, o maior, com água fervida para refrescar-lhes a boca. Também levava uma escarradeira de cobre,
onde pudessem escarrar, ou uma ou duas panelinhas para
preparar sopas para os mais fracos e debilitados.
A santa caridade o transformou em exímio cozinheiro.
Ia com frequência à cozinha do hospital para preparar pessoalmente pratos especiais ou sopas para os doentes que estavam passando mal, desanimados ou cansados de sofrer. Só
cozinheiro? Tinha-se tornado até ama por amor. Acariciava e
alimentava com frequência criancinhas doentes, dando-lhes
papinha e fazendo as vezes de mãe. Se tivesse leite no oração,
certamente o teria tirado para dá-lo.
De noite, quando não tinha o que fazer, passava lentamente pelas enfermarias, cobrindo os doentes, ou com uma
vela na mão, ia de cama em cama, matando os percevejos que
não deixavam os doentes dormir.
Uma vez, viu no corredor do Hospital do Espírito Santo um pobre, muito doente, mas tão sujo e coberto de imundícies que dava nojo. Camilo foi para casa, sem que ninguém
soubesse para quê, pegou uma bacia grande, um pedaço de
sabão, uma toalha e um maço de ervas aromáticas. Voltou
para o hospital, mandou esquentar água, colocou o pobre
na bacia e o lavou dos pés à cabeça com suas próprias mãos,
enxugando e beijando com carinho aquele pobre corpo.
Não falava de outra coisa, nem com mais frequência e
ardor que da santa caridade e desejava que ficasse gravada no
coração de todos os homens. Para incentivar os seus religiosos, repetia com frequência as animadoras palavras de Cristo
Jesus: “Estive enfermo e me visitastes”. Também repetia com
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frequência as palavras de Isaías: “Este é o repouso! Dai repouso
ao cansado: este é um lugar tranquilo”. Parecia que trouxesse estas palavras gravadas no coração, tantas vezes as dizia e repetia.
Temendo que seus religiosos se cansassem de ouvi-Ias,
lembrava o exemplo de S. João, que repetia, muitas vezes, aos
seus discípulos estas palavras impregnadas de caridade: “Irmãos, amai-vos uns aos outros”. Dizia que S. João, secretário
da SS. Trindade, como costumava chamá-lo, podia falar de
muitas outras coisas, mas só quis deixar isto como testamento, pois nisso consiste toda a lei e perfeição cristã.
Quando via algum leigo prestando serviço aos doentes
no hospital, parecia sentir inveja ou que lhe roubasse a oportunidade de ganhar méritos, mas, depois, se inflamava ainda
mais na caridade.
Costumava dizer que os hospitais eram minas de ouro
e de pedras preciosas, onde ele e seus religiosos podiam tornar-se ricos para a eternidade.
Nos sermões e conferências espirituais, a exemplo
dos santos padres que dialogavam sobre as santas virtudes,
também ele falava e refletia quase sempre sobre a caridade.
Perguntava, ora a um ora a outro dos seus religiosos, como
alimentar bem os doentes, como fazer a higiene de boca e
como arrumar bem as camas. Muitas vezes mandava pegar
cavaletes, tábuas, colchão, lençóis, cobertores e travesseiros
para ver se sabiam arrumar bem as camas. Verificava se sabiam fazer a profissão de fé e encomendar a alma dos agonizantes, mandando que um fizesse o papel de doente e outro
de padre, que o assistia na hora da morte. Afirmava que estas
eram as principais atividades dos Ministros dos Enfermos.
Quando na leitura do refeitório ouvia um trecho que
falava da caridade, geralmente mandava repeti-lo e sua alma
sentia mais prazer e força na leitura espiritual do que o seu
corpo no alimento material.
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Durante a quaresma, no dia do sermão sobre o juízo final, fazia questão que todos os seus religiosos participassem,
fim ouvir o processo da caridade que era lido no Evangelho
e recompensa que Nosso Senhor prometia aos misericordiosos. Se o pregador não falava da caridade para com os doentes, não ficava satisfeito e comparava o sermão a um anel de
ouro sem brilhante.
Quando percebia que um do seus religiosos sentia nojo
dos doentes no hospital ou mostrava náusea, chamava-lhe a
atenção e, às vezes, o convidava para, junto com ele, arrumar
uma cama muito suja. Depois, limpava com suas próprias
mãos o doente e dizia: “Que Deus me dê a graça de morrer
com as mãos imersas nesta santa massa da caridade”.
Comparava os seus religiosos sem entusiasmo na prática da caridade a um burro velho e magro, coberto de arreios e
adereços bordados em ouro. Queria dizer que se era ridículo
ver o burro velho e magro coberto de riquíssimos adereços,
também era triste ver um religioso sem entusiasmo, incapaz
de apreciar e valorizar o seu preciosíssimo serviço.
Quando os nossos iam todos os dias ao hospital, queria
que caminhassem de pressa para ganhar tempo e trabalhar
mais com os doentes. Um dia, certo irmão demorou para
chegar ao hospital e, quando chegou, lhe perguntou: “Irmão,
que passo foi o seu? Por acaso vinha carregado de armas?”
Não havia ninguém que, ao vê-lo cuidar dos doentes,
não se sentisse edificado e levado a aprender e a imitar algo.
Um senhor, já idoso, chamado Domingos, que costumava
ir ao Hospital do Espírito Santo para ajudar os doentes, sobretudo servindo o urinol e fazendo curativos, um dia, ao se
encontrar comigo no hospital, disse: “Esta lição – mostrando-me um punhado de ervas e o urinol – eu a aprendi com
o santo homem que é o vosso Pai Camilo. Queira Deus que
eu seja um bom discípulo e imitador seu!”
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Quando cuidava dos doentes do Paiol, na Via delle
Carrozze, passava noites inteiras preparando colchões para
que os doentes não dormissem direto no chão. Muitas vezes,
nos hospitais, se submetia a trabalhos pesadíssimos, como
fazer faxina, carregar mesas, estrados e colchões e não havia
quem o convencesse a não fazer aquilo, mesmo na sua velhice ou quando não estava bem de saúde.
E quem conseguiria contar quantos doentes assistiu,
confortou e aliviou? Quantas bênçãos recebeu deles? Muitos
bendiziam-no e também o ventre que o carregou e pariu. A
quantos aflitos e sofredores, ele, com seu lenço, enxugou as
lágrimas, chorando com eles por dó e compaixão? Quantos
ajudou a bem morrer e, após a morte e as orações de rito,
lhes fechou os olhos, a boca e cobriu o rosto com suas próprias mãos? E logo que ia celebrar a missa, oferecia o santo
e imaculado sacrifício em sufrágio de suas almas? Quantos,
antes de soltarem o último suspiro, levou ao arrependimento
e propósito de não pecar, passando imediatamente à outra
vida com este santo pensamento e propósito? Quantos, que
não se haviam confessado devidamente, graças à sua dedicação e vigilância, morriam com a confissão e com os sacramentos e se não fosse ele teriam morrido sem? Quantos
pobres ignorantes não instruiu na doutrina cristã? Quantos
vacilantes na fé ou desesperados ou com outras tentações foram por ele orientados, confirmados ou levados a melhores
sentimentos? Quantos pobres estropiados ajudou e alimentou? Quantos condenados à morte exortou e confortou com
suas palavras para que a aceitassem com resignação? Foi tão
generoso e pródigo em semelhantes ações que, pelas muitas
que fazia, pareciam normais nele. Alimentava e sentia dentro de si tamanho sentimento e compaixão pelo sofrimento
dos outros que podia repetir, sem falsidade, com S. Paulo:
“Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco”?
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Não foi apenas com os doentes dos hospitais que teve
grande amor, mas alimentou igual fervor e caridade para com
os agonizantes em domicílio. Costumava dizer que os hospitais eram o mar pequeno da Ordem e a encomendação da
alma, o grande e amplo oceano sem limites. Por isso, queria
que este serviço fosse prestado com toda dedicação e, muitas
vezes, assistia pessoalmente os agonizantes a domicílio, de dia
e de noite, sem levar em conta cansaço ou outras dificuldades.
Às vezes dava dó vê-lo, arrastando sua perna doente,
subir escadarias íngremes, tão escuras e perigosas que metiam
medo a pessoas com saúde, quanto mais a um doente como
ele. Aconteceu que, às vezes, esbarrava com a perna e, alto
como era, batia com a cabeça no topo de portas muito baixas.
Uma vez, em Roma, de noite, ao voltar sem lanterna
da assistência a um moribundo como Pe. Cipião Carrozza,
esbarrou com a perna doente numa trave atravessada na rua
em conserto e sentiu tanta dor que caiu desmaiado. Graças
à ajuda do companheiro, conseguiu levantar-se e retomou
o caminho de casa, com a meia e o sapato tão ensopados de
sangue que deixava marcas no chão, mas sempre louvando
e bendizendo a Deus. A partir daquele momento, a chaga
recrudesceu tanto que nunca mais voltou como era antes.
Apesar de tudo, a despeito do demônio, como dizia,
visitava os agonizantes de noite e não queria que o demônio
levasse a melhor.
Procurava que também os seus religiosos ficassem alertas e disponíveis. Para pô-los à prova, às vezes, sem necessidade, sobretudo quando chovia ou ventava muito, mandava chamá-los para visitar um agonizante e, quando estavam
prontos, pedia que deitassem novamente, dizendo que estava
tudo resolvido.
Para ele pouco importava que fosse a pior e mais inclemente estação do ano. Ia, mesmo que caíssem raios e
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trovões do céu. Uma vez, em Roma, em plena noite e com
chuva torrencial, lembrou que dois dos nossos, o Pe. Alexandre Gallo e João Batista Contrônibus, estavam fora de
casa, assistindo um agonizante. Como chovia muito, não era
possível dar-lhes revezamento. Mas ele, compadecido, mandou pegar duas capas na rouparia, vestiu uma e deu outra ao
companheiro e partiram para dar o revezamento. Quando
chegaram à casa do doente e entraram de repente no quarto,
os dois religiosos e as pessoas da família ficaram surpresos e
espantados, vendo dois homens vestidos daquele jeito, pois,
as capas eram brancas e com capuzes muito altos. Camilo
pediu aos dois que vestissem as mesmas capas e mandou que
voltassem para casa a descansar, ficando ele no seu lugar.
Também lhe aconteceu que, ao ir ou ao voltar da assistência aos moribundos de noite, com chuva e vento, a lanterna se apagava e, no escuro, entrava em poças de água ou caía
nas valetas das estradas.
Uma vez, ao voltar para casa, molhado e sujo, encontrou a corda da campainha arrebentada e teve que esperar
do lado de fora um bom tempo. Em ocasiões como esta,
lembrava ao companheiro, como S. Francisco ao Frei Leão e
disse: “Agora sim, irmão, seriamos verdadeiros Ministros dos
Enfermos se, molhados e sujos como estamos, tivéssemos
que passar o resto da noite fora ou, se o porteiro, ao invés de
abrir a porta e deixar entrar, chegasse furioso dizendo que arrebentamos a corda e, depois de xingar-nos, ainda nos desse
uma boa sova e nos deixasse fora de casa, ao vento e à chuva.
Então sim, Frei Leão, diria que somos realmente Ministros,
dos Enfermos se, assim maltratados, tivéssemos paciência e
ficássemos. quietos. Que Deus, por sua bondade, nos dê esta
graça e nos faça compreender isto”.
Na assistência aos moribundos mandava observar algumas normas, isto é, não respingar a água benta no seu
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rosto para não assustá-los, mas dá-Ia suavemente, tocando
com a dedo molhado ou com o aspersório; não colocar o
crucifixo sobre o peito do agonizante, sobretudo quando
era de metal ou de material pesado, para não dificultar a
sua respiração; após a sua morte, esperar o tempo suficiente para rezar três vezes o salmo Miserere antes de cobrir-lhe o rosto e fechar-lhe os olhos a fim de ter certeza que
já estava morto.
Dizia que, neste ponto, tinha visto e vivido coisas extraordinárias. Dava como certo que a maior parte dos moribundos morriam asfixiados por não se observar esta norma.
Não permitia que se chorasse ou risse no quarto do
agonizante, nem que se falasse de coisas alheias ao caso, mas
que todos, em silêncio, rezassem e intercedessem pela feliz
passagem daquela alma.
Não queria que seus religiosos, quando assistiam os
agonizantes, falassem ou dissessem coisas sutis ou abstratas,
mas que lessem e falassem de piedade, de arrependimento
dos pecados, de firme propósito de não ofender a Deus, de
confiança na divina misericórdia, de paciência, de perseverança na fé e sobretudo da santa paixão de Jesus Cristo. Embora se discutisse muito se os agonizantes ainda ouviam ou
não, ele, seguindo o caminho mais seguro, queria que lhe
dissessem algo, pelo menos para fustigar e espantar o demônio e para despertar maior devoção nas pessoas que estavam
presentes.
Dizia que todas as vezes que eram invocados os santíssimos nomes de Jesus e de Maria sobre os agonizantes,
era como se se lançasse um raio ou uma pedra no rosto do
demônio.
Enfim, não era só para os doentes e moribundos que
estava sempre disponível, mas também para todo tipo de pobres e miseráveis.
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Em suas viagens costumava dar esmola a todos os mendigos que encontrava. Às vezes, pedia ao seu companheiro
que levasse uma bolsa de pão presa à sela da montaria para
dá-lo aos pobres.
Quando, pelo caminho, encontrava um viandante
doente ou a pé mandava providenciar um cavalo ou uma
hospedaria e, no dia seguinte, como o Samaritano, deixava
dinheiro ao dono da hospedaria para que cuidasse dele.
Se encontrava um sacerdote ou religioso a pé – pelos quais tinha grande respeito – mesmo que não estivesse
doente, às vezes apeava do cavalo ou mandava que um dos
seus apeasse e fazia-os montar. Se não queriam, ele insistia e
quase os obrigava e se não queriam mesmo, pedia que aceitassem pelo menos em força da obediência. Aconteceu que
alguns não se mostraram muito educados e o deixaram duas
ou três milhas atrás, pisando barro e enfrentando subidas,
com grande incômodo para a sua perna chagada.
Em suas viagens de mar, geralmente se informava se
havia doentes ou convalescentes no barco. Se havia, ele os
visitava, mesmo que não fossem cristãos, e pedia ao enfermeiro, ou a outro dos nossos, que cuidasse deles. Mandava
dar-lhes as coisas de que precisavam e, muitas vezes, distribuía toda a sua provisão de viagem.
Aconteceu que alguns marinheiros lhe disseram que
eram religiosos ou sacerdotes e que de boa vontade teriam
rezado o oficio, caso tivessem breviário ou óculos e ele, logo
que chegava ao porto, mandava providenciar. Mas também
aconteceu que eles, ao invés de rezar, vendiam o breviário.
Quando sabia disso, mandava providenciar outro. Não conseguia imaginar que fizessem aquilo por maldade, mas por
fome ou necessidade.
Quando via que o capataz batia naqueles pobres homens de igreja, ele, com enorme medo de incorrer na exco-
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munhão, deixava de contatá-lo. Uma vez, percebeu que um
dos seus tinha falado com um desses capatazes e tão logo
chegaram ao porto, mandou que se confessasse por precaução. Quando, por faltas cometidas, eram castigados a levar
chibatadas, Camilo intercedia e insistia com o encarregado
ou com o próprio capitão até que os perdoassem.
Ao terminar a viagem, distribuía esmolas àqueles pobres e chegou a mandar-lhes, de sua casa, sapatos, camisas,
calças etc. que lhe haviam pedido.
Queria que todos os dias dessem pão, sopa ou a comida que sobrava em casa aos mendigos que batiam à sua
porta. Às vezes, servia-os pessoalmente. Quando saía de casa
ou entrava e encontrava pobres na portaria, mandava dar um
pedaço de pão para cada um. Mais de uma vez deixou sua
comida para dá-la aos pobres.
Uma vez, em Gênova, soube que o superior da casa
havia dado ordem ao porteiro para não distribuir mais
pão na portaria. Camilo ficou profundamente magoado e
lhe chamou a atenção com severidade, dizendo-lhe, entre
outras coisas, o seguinte: “Qual! foi você por acaso que
produziu estes bens? Garanto-lhe que se não fizer o bem
aos pobres, nem Deus o fará a você. Na hora da morte
será medido com a mesma medida com que mediu estes
pobres”.
Mais de uma vez ficou provado que, sempre que a comunidade dava esmola, também vinha em abundância para
a casa e quando não era dada, também não vinha. Costumava dizer a respeito: “Confie em Deus, covarde, e atire o pão
na água, isto é, no rio da vida, e o encontrará lá adiante, isto
é, no mar da eternidade”.
Quando encontrava na rua algum pobre esfarrapado,
às vezes, o chamava e o levava até a sua casa, mandava dar-lhe uma camisa ou outra roupa velha ou pedia que alguém
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lavasse e remendasse as roupas que vestia, pois o seu coração
não suportava ver os pobres sem roupa.
Em certos dias de festa, mandava para os presos sacolas
cheias de pão. Outras vezes mandava cortar os seus cabelos
ou prestar-lhes outros serviços.
Quando sabia que nalguma casa da cidade havia viúvas ou órfãos desamparados ou doentes, mandava levar sopa,
ovos, caldo, carvão e outras comidas que mandava preparar
em casa.
Repetia com frequência o versículo de Davi: “Feliz
quem pensa no fraco e no indigente; no dia da infelicidade
o Senhor o salva”. Também repetia em suas palestras as palavras de S. Tiago: “A religião pura e sem mácula diante de
Deus consiste nisto: em assistir os órfãos e as viúvas em suas
tribulações e em guardar-se livres da corrupção do mundo”.
Enfim, seu coração e sua alma eram tão sensíveis que
não só se compadecia dos doentes, presos, viúvas e órfãos,
mas também dos simples e inocentes animais.
Uma vez, viajando no Abruzzo, encontrou pelo caminho um cordeirinho, recém nascido e que o pastor, sem
perceber, deixou para trás. Camilo, ouvindo-o balir, pensou
no Cordeiro Cristo Jesus, encheu-se de compaixão, desceu
do cavalo, recolheu o bichinho, o esquentou no seu colo e
acariciou até encontrar o pastor e devolvê-lo.
Outra vez, em Roma, cortaram as unhas de um gato,
tão velho de casa que o apelidaram de fundador, porque
achavam que fazia desaforos na cozinha. Vendo que sangrava
nas patas, Camilo teve dó e quis descobrir o culpado para
dar-lhe uma boa repreensão, mas não conseguiu.
Outras vezes, encontrando camponeses rudes que batiam em animais caídos ou que não queriam andar, ficava
com dó, pedia que não batessem e os ajudava com suas mãos
a se levantar.
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Amou de forma extraordinária a santa pobreza. Tinha-a
em grande apreço e comprazia-se nela mais que os avarentos
em suas riquezas.
Vestia-se pobremente, sem se importar que suas roupas fossem velhas e remendadas. Quando visitava as casas,
os Padres encontravam dificuldade para que aceitasse roupas
novas que lhe preparavam e que, às escondidas, trocavam
pelas velhas.
Uma vez, em Ferrara, vendeu as roupas novas aos judeus para socorrer as necessidades da casa.
O Cardeal Palleotti, vendo que andava mal vestido e
com manto muito velho, se viu obrigado a pedir, pelo muito
bem que lhe queria, que fizesse um novo. Disse-lhe que não
ficava bem que um Geal andasse tão mal vestido. Vendo,
porém, que não mandava fazer, pediu ao companheiro, na
presença do próprio Camilo, que o mandasse fazer por sua
conta.
Sempre fez questão de usar roupa limpa e sem manchas, o que não era fácil no hospital, pois lidava com óleos,
unguentos etc.
De uma só coisa não quis fazer economia ou sentir falta, isto é, de faixas e gazes para a ferida da sua perna. Quando
visitava as casas, o melhor presente que lhe podiam dar era
uma caixa de faixas e gazes, que senhoras benfeitoras e suas
admiradoras preparavam especialmente para ele. Houve uma
senhora que se sentia feliz em trocar as peças sujas por limpas
e brancas; trocava-as às escondidas, pela admiração que tinha
por Camilo, que considerava santo.
Quanto ao mais, foi tão pobre em espírito e tão escrupuloso e atento com as coisas dos outros que, a exemplo do
santo e cego Tobias quando ouviu o cabritinho balir, advertia
e ficava atento para que não entrassem nas casas da Ordem
coisas de procedência duvidosa. Por isso, mais de uma vez,
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mandou devolver boas esmolas porque desconfiava que fossem fruto de engano.
O Sr. Camilo Rinuccini deu ao nosso ecônomo de
Roma, Francisco Lápis, um envelope com 100 escudos de
ouro. Camilo achou que o benfeitor se tinha enganado, pois
costumava dar apenas um escudo por mês; mandou que
devolvesse, avisando o benfeitor do seu engano. Surpreso e
admirado, sem dizer se tinha havido engano ou não, disse
que o dava e, se não entendi mal, motivado por esta atitude,
acrescentou mais alguns escudos.
A primeira vez que o mesmo ecônomo foi pedir esmola ao Sr. Nicolau de Angelis, este meteu a mão no bolso,
tirou dois tostões e deu. Ao chegar em casa, viu que, além
dos dois tostões, havia também uma dupla de Espanha. Camilo achou que havia engano e mandou devolver a dupla e,
de fato, o Sr. Nicolau tinha, pensado em dar apenas os dois
tostões. Mas ficou tão bem impressionado que deu também
a dupla e disse que podiam voltar todos os meses para retirar um donativo, prometendo que seria benfeitor perpétuo,
como realmente foi. Antes, se sentiu tão afeiçoado a Camilo
que, quando o via, se ajoelhava e pedia a sua bênção.
Outras vezes, quando o mesmo ecônomo trazia donativos grandes, Camilo perguntava de onde vinham. Se
respondia de tal ou tal prelado, porque lhe tinha dito que
a Ordem passava grande necessidade, Camilo o repreendia
e mandava que restituísse o donativo. “Vá e diga que realmente passamos necessidade, mas não grande necessidade,
como você disse”. Não queria que usassem a palavra grande,
pois achava que era mentira. Os benfeitores ficavam muito
edificados com isso.
Quando Camilo dava plantão, à noite, no Hospital
do Espírito Santo, era tão escrupuloso no uso das coisas
do hospital que, ao rezar o ofício à cabeceira de um ago-
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nizante, não se permitia sequer usar a lâmpada com óleo
do hospital, mas levava óleo de casa. Antes, nem sequer o
rezava à luz da lâmpada que ficava sempre acesa diante do
altar de Nossa Senhora.
Muitas vezes, quando mandava os seus religiosos a passear numa chácara para se desintoxicar do mau cheiro do
hospital, exigia que não pegassem qualquer fruta sem licença do dono ou do zelador. Se não respeitavam suas ordens,
repreendia-os com severidade.
Aconteceu que, um dia, estava com muitos dos nossos
na chácara do Sr. Mignanelli, em Roma, e colheram alguns
figos sem licença. Mandou buscar um punhado de disciplinas e fez que se disciplinassem todos aqueles que tinham
colhido figos e até o Pe. Macário, que tinha comido um pé
de erva-doce selvagem. Com isso, transformou o lazer em
santa tristeza espiritual. A tarde, deixou ao caseiro um pouco
de dinheiro pelos figos que tinham comido que, certamente,
não chegavam a trinta.
Noutra ocasião, ainda em Roma, um irmão convalescente levou para casa dois ou três nabos, que colheu numa
chácara. Camilo perguntou se tinha licença do caseiro e respondeu que não. Então, apesar de fraco e cansado, mandou
que fosse da casa da Madalena até a chácara S. Onofre para
devolver os tubérculos.
Quanto à castidade, foi tão privilegiado por Deus que
esta virtude brilhava nele como o sol entre as estrelas. Quando falava desta santa virtude, mostrava tamanho zelo e a
enaltecia tanto que o barrete lhe caía sobre os olhos e as veias
do seu pescoço e da sua testa ficavam intumescidas.
Como exemplo concreto, costumava dizer, com S.
Paulo: “Conheço um homem que, por graça de Deus, há
mais de trinta anos sente esta tentação quanto a sente esta
parede”. E batia tão forte na parede que parecia ter a mão
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guarnecida de ferro. Também dizia: “Que pode fazer, que
pode fazer o demônio, quando um homem afasta os maus
pensamentos? É mais fácil dar de beber a um burro que não
tem sede do que fazê-lo consentir”.
Dizia não conhecer remédio mais eficaz contra os maus
pensamentos do que, quando o demônio os põe em nossa cabeça, afastá-los imediatamente, sem hesitação, cuspir na cara
do demônio, sem lhe dar importância.
Camilo seguia fielmente esta norma. Afastava imediatamente qualquer mau pensamento, sacudindo a cabeça e
cuspindo na cara do demônio. Evitava as menores ocasiões
como se foge de serpentes. Dizia que, neste campo, toda ocasião, por menor que seja, deve ser considerada grave, pois
basta uma centelha para incendiar uma montanha de palha.
Por esse motivo, evitava conversar com mulheres.
Quando se encontrava com elas na rua, geralmente mudava
de caminho ou, se não era possível, abaixava o chapéu sobre
os olhos e acelerava o passo, deixando o seu companheiro em
dificuldade para acompanhá-lo. O ruim era quando se encontrava com mulheres num caminho ou rua estreitos, pois,
ou voltava para trás ou se metia no barro para não esbarrar
nelas. Preferia sujar sua roupa e passar por tolo do que dar
margem a embotar, ainda que minimamente, a pureza de
sua alma.
Evitou com cuidado de falar a sós com mulheres, por
mais santas e devotas que fossem. Procurava que também os
seus procedessem da mesma forma e não permitia, sob pena
de sua desgraça, que ficassem sozinhos. Se percebia que um
dos seus levantava os olhos para fitar uma mulher, chamava-lhe a atenção e até o humilhava. Considerava isto um defeito imperdoável.
O mesmo valia para palavras não muito santas e honestas ou atitudes ambíguas. Certa ocasião, em Florença, um
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dos seus consultores lhe disse: “Padre, hoje vi a rainha da
França”. Camilo fitou-o sério e admirado, dizendo: “Eu não
daria um passo para vê-la”.
Não só evitava e não gostava de ver mulheres, mas
também de ficar perto delas, o que não era fácil, sobretudo
quando devia ouvir alguma benfeitora que, por problemas
espirituais, prolongava a conversa, como é costume para pedir as orações dos servos de Deus. Mais de uma vez, quando
falava com tais senhoras e se aproximavam muito para fazer-se ouvir, quanto mais se achegavam, mais afastava a sua cadeira, tanto assim que, uma vez, acabou rodando toda a sala
com uma delas.
Enfim, era tão cuidadoso com esta virtude e a defendia
com tanto cuidado que chegava a dizer: “Não apenas a vista
e a proximidade das mulheres, mas até a sua sombra deve ser
mantida a cem mil milhas de distância”. Mais de uma vez,
evitou de pisar na sua sombra.
Deste modo, por graça de Deus Onipotente, à semelhança de Jó, podia gloriar-se merecidamente de, pelo menos
desde a sua conversão, não ter olhado nem fitado de propósito o rosto de uma mulher.
Pelo contrário, quando por necessidade da Ordem tinha que falar com elas – e sempre e em toda a parte havia
senhoras que queriam vê-lo e receber sua santa bênção – ele
criava coragem e as tratava com toda liberdade e afabilidade
religiosa. Contudo, procurava ser rápido e, logo que podia,
passava a falar de doentes, de agonizantes, de hospitais e de
outras coisas não muito agradáveis, disfarçando, na medida
do possível, a dificuldade que sentia de estar conversando
com elas.
Certa vez, em Roma, a pedido de alguns admiradores,
que insistiram durante dias, aceitou participar da festa de
casamento de uma jovem, sentando-se à mesa com eles. DuCapítulo 134
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rante a refeição, o seu companheiro, que era irmão da noiva, mostrou-se um tanto acanhado e Camilo, para animá-lo,
disse-lhe: “Vamos, irmão, fale alguma coisa espiritual e não
se acanhe, pois também Jesus Cristo participou das bodas de
Caná da Galiléia”.
Foi tão avesso aos homens que se entregavam ao vício
da carne que, embora fossem grandes do mundo ou tivesse
que correr risco de vida, não deixava de repreendê-los, caso se
comportassem mal na sua presença. Também evitava os lugares onde havia pessoas que tocavam, cantavam e dançavam.
Muitas vezes, quando rezava na igreja com os outros,
sobretudo de manhã, durante a oração mental, se alguém
passava na rua tocando ou cantando, imediatamente, qual
cão de guarda, sacudia a cabeça, tossia ou fazia outro barulho
para não ouvir a música.
Certa vez, viajando de Pádua para Milão, ao passar por
um vilarejo onde os camponeses dançavam, o carroceiro parou para ver as mulheres dançando. Camilo, que andava de
cortinas fechadas, pensou que se tratasse de alguma avaria
na carruagem, mas quando ouviu a música e viu que o carroceiro tinha parado de propósito para ver a dança, ficou
com raiva e deu de esbravejar como um louco. Chamou-lhe
a atenção na presença de todos e mandou que seguisse e,
durante o resto da viagem, nunca mais o encarou com simpatia. Quando chegou a Milão, não lhe deu gorjeta nem o
felicitou, como era seu costume.
Quanto à virtude da santa obediência, embora não tivesse podido provar a sua perfeição, pois sempre foi superior
na Ordem, nem por isso, após a renúncia ao cargo de Superior Geral, deixou de dar exemplo marcante.
Embora fosse velho e sua veneranda presença transpirasse santidade, assim mesmo, qual noviço recém chegado do
mundo, se submeteu ao mando e jugo da santa obediência.
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Não fazia nada sem o consenso e a licença do superior. Era
admirável vê-lo, tão velho, fundador, Superior Geral durante
tanto tempo e que tinha renunciado de livre vontade, pôr-se
de joelhos na comunidade e acusar-se de faltas corriqueiras
como os demais padres e irmãos. Mas mais admirável é que,
ao acabar sua acusação, aceitava, com toda humildade, a penitência que os superiores lhe impunham, superiores geralmente jovens, que ele próprio havia admitido na Ordem.
Além disso, era tão escrupuloso em fazer ou em possuir
qualquer coisa sem que os superiores soubessem que, no dia
em que renunciou ao cargo de superior geral, foi falar com
o Pe. Alexandre Gallo, provincial de Roma, e lhe apresentou
uma lista de coisas que usava e estavam no seu quarto. O
padre lhe deu total liberdade de usá-las, mas Camilo não se
tranquilizou até que o padre assinasse a lista. E fazia isso para
tudo, embora o Pe. Oppertis, seu sucessor, e toda a Ordem
o tivessem isentado de pedir qualquer licença e também de
depender dos superiores. Ele, porém, pouco ou nada se aproveitava disso, preferindo seguir o caminho régio e depender
mais da vontade dos outros do que da sua.
Também se submetia com frequência a atos de humildade, ora lavando louça na cozinha, ora servindo no refeitório, sobretudo em dias de festa. Nunca deixou que outros
fizessem no seu quarto o que ele próprio podia fazer. Varria e
fazia de enfermeiro em nossas enfermarias.
Quando alguém dos nossos chegava de fora ou da visita às sete igrejas, queria ser primeiro a lavar-lhe os pés e,
quando terminava, beijava-os.
Muitas vezes saiu pela cidade de Roma para pedir esmola com a sacola a tiracolo, embora os seus admiradores
não gostassem disso.
Tomava parte em qualquer serviço humilde que se fazia em casa. Muitas vezes, por ocasião de construções, vestia
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uma roupa qualquer, pegava um carrinho e carregava cal,
pedras, tijolos ou trazia lenha da rua para dentro de casa ou
ajudava a estender roupa para secar.
No seu modo de andar e proceder, fazia tão pouco caso
de si e se vestia de forma tão simples que, se não usasse a
cruz, era confundido com um padre qualquer. E foi justamente o que pensou um sacristão, em Roma, pois, no dia de
S. Miguel Arcanjo, Camilo foi celebrar missa na sua igreja e,
terminada a missa, o bom sacristão, vendo-o tão mal vestido,
achou que era um pobre padre de fora e lhe deu uma oferta.
Mas ele, com toda simplicidade, disse que agradecia a sua
caridade, mas não precisava e colocou a oferta no cofre.
Procurava que os seus se esforçassem em adquirir a
santa virtude da humildade e se exercitassem nela com frequência. Não permitia que os soberbos e ambiciosos levassem a melhor com ele, nem empatassem, pois queria que se
mantivessem humildes e pequenos.
Uma vez, numa conferência aos seus religiosos, perguntou a um deles no que podia sentir e ter alguma vaidade.
O tal respondeu que em muitas coisas, sobretudo em cultivar
a barba a próprio gosto. Então, achando que alguém dos seus
podia envaidecer-se por ter a barba mais comprida que os
outros, disse: “Pois bem! A partir de agora não só quero que
a encurtem, mas que a raspem”. E ele foi o primeiro a raspá-la, sem se preocupar com a humilhação, para que todos a
raspassem.
Quando rezava o breviário, era tão atento e devoto,
que nunca vi coisa igual. Se podia rezá-lo com um companheiro, fazia-o de bom grado para se sentir mais seguro de
não pular nada. Perguntava sempre ao companheiro se o tinha rezado direito. Passava muito tempo repetindo ou mandando o companheiro repetir a mínima sílaba ou parte que
não tinha compreendido bem ou que o colega não tinha pro-
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nunciado corretamente. Dificilmente rezava qualquer parte
de cor, pois preferia ler. Normalmente rezava de joelhos e
com a cabeça descoberta.
Demorou muito para conseguir rezar o breviário viajando de carruagem ou a cavalo e só rezava as horas diurnas. Fazia com precisão todos os sinais da cruz e respeitava
fielmente as cerimônias prescritas pelas rubricas e não teria
menosprezado uma nem por todo o ouro do mundo. Se,
enquanto rezava o breviário, alguém batia à sua porta ou
se o companheiro tossia ou fazia barulho, colocava o dedo
sobre o ponto que estava rezando e o mantinha firme com
medo de pular qualquer parte. Queria que o companheiro
rezasse em voz alta e clara e se não obedecia, mandava repetir. Aconteceu que alguém teve de repetir até dez vezes
para rezar como e com a atenção que Camilo achava que
as coisas de Deus merecem. Por isso, alguns, que não tinham grande paciência, procuravam fugir e se escondiam
para não serem convidados a rezar o breviário com ele, pois
sentiam pena de vê-lo repetir tantas vezes a mesma coisa.
Às vezes, o companheiro, para sossegá-lo, devia dizer-lhe:
“Padre, tranquilize-se e deixe por conta de minha Consciência, pois o Sr. rezou direito e não pulou nada. E já rezou a
hora terceira, a sexta e a nona e não falta mais que vésperas
e completas; os sinais estão claros no livro e não há como
errar”. Apesar de tudo, não se considerava escrupuloso e se
admirava quando achavam que era.
Muitas vezes ficava na porta dos quartos, escutando
os outros a rezar o brevário e quando percebia que alguém
repetia, admirava-se e chamava outros para ouvir. Depois dizia: “Como você é escrupuloso!” Algumas vezes, porém, lhe
retrucaram: “Médico, cura-te a ti mesmo!”
A mesma coisa fazia na missa, que celebrava todas as
manhãs e nunca deixava de celebrar, salvo que estivesse imCapítulo 134
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possibilitado por viagem, doença ou outro serviço aos doentes. Nas viagens fazia o possível para celebrá-la, embora
nalguns lugares pobres fosse obrigado a trajar, alto como
era, paramentos tão curtos que sobrava um palmo e meio de
batina e boa parte das mangas. Mas contornou o problema
levando consigo os paramentos, com hóstias e velas para não
usar as velas dos padres dos vilarejos.
Normalmente era demorado na celebração da missa,
por causa da atenção que punha ao rezar as orações, sobretudo os mementos, a consagração e na purificação dos vasos, coisa da qual nem quero falar. Fazia as genuflexões até o
chão, embora sentisse muita dor na perna doente.
Sempre que podia, confessava-se antes da missa e se
não encontrava confessor, confessava-se logo após a missa,
antes mesmo de fazer a ação de graças. Se não precisava cuidar de doentes, prolongava a ação de graças. Uma vez, na
praça mais movimentada de Livorno, lembrou de não sei que
pecado, pediu ao sacerdote que estava com ele que o atendesse e se confessou lá mesmo.
Não encontrou outro remédio para dar tranquilidade
à sua alma que manter a sua consciência sempre límpida e
pura por meio da confissão frequente. Quando ouvia falar
de pureza de coração ou coisa semelhante, parecia que lhe
caísse uma chuva de maná e de doçura no íntimo, tamanha
a alegria e satisfação que experimentava.
Nunca celebrou a missa sem antes rezar o breviário,
nem aceitava certa praxe trazida da Espanha. Não gostava
dos sacerdotes que celebravam a missa de pressa e achava que
deviam demorar pelo menos meia hora.
Uma vez lhe perguntaram: “Padre, que faria se, na celebração da missa, depois da consagração, caísse no cálice uma
mosca ou coisa parecida?” Ele respondeu: “A engoliria. Mais
de uma vez fiz isso e me mortifiquei por amor de Deus”.
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Outra vez, enquanto dava a comunhão, achou que tinha caído um fragmento. Quando voltou à sacristia, mandou
imediatamente o sacristão com uma vela acesa a procurar o
fragmento, com surpresa de quantos ainda estavam na igreja.
Queria que os padres satisfizessem quanto antes os
sufrágios e as missas prescritas para os religiosos falecidos e
sempre participou dos ofícios pelos mortos.
Era assíduo nas leituras, orações e meditações, ao que
boa parte da noite. Nas viagens não deixava a hora de oração
mental e queria que também os seus companheiros a fizessem, por mar ou por terra, de carruagem ou a cavalo.
Gostava muito da solidão e dos lugares tranquilos dos
bosques, acompanhando a sua oração com o canto dos pássaros.
Todos ficavam admirados que um homem com uma
perna tão doente, da qual saía todos os dias quase uma libra
de líquido, pudesse ficar tanto tempo de joelhos. Além disso,
tinha entre os joelhos uma protuberância óssea do tamanho
de um ovo de galinha.
Na meditação da manhã e também na santa missa, às
vezes, lhe escorriam lágrimas dos olhos. Também rezava de
braços abertos, sobretudo aos pés do crucifixo, de cuja imagem era muito devoto. Muitas vezes oferecia ao Pai celeste a
doloridíssima Paixão de seu Filho unigênito pelos pecados
do mundo e pelas necessidades da santa Igreja. Quando pensava nisso, parecia desmaiar de dor, tamanho era o sofrimento que sentia.
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S. Gregório, no seu tratado Moralia, livro X,
diz que a verdadeira prova da santidade de uma pessoa não está em fazer milagres, mas na prática da caridade e no amor a Deus e ao próximo.
Parece, contudo, que Deus quis mostrar também através do dom dos milagres a grande bondade
de nosso Pai Camilo. Concedeu-lhe, principalmente,
o dom de curar doentes de suas enfermidades. Darei
alguns exemplos de curas que realizou em sua vida e
que verifiquei e comprovei pessoalmente.
Em 1589, em Roma, o noviço Alexandre Gallo
estava doente de febre pestífera, já desenganado pelos
médicos e tão perto da morte que alguns irmãos, ao
ir para o hospital, rezaram o terço por ele certos que,
ao voltar para casa, o encontrariam morto.
Camilo foi visitá-lo, pediu que todos saíssem
da enfermaria – coisa que nunca tinha feito – e lhe
perguntou se queria sarar e continuar na Congregação. Ele respondeu que sim. Camilo pôs-lhe a mão
na testa e sobre os olhos para que não visse o que ia
fazer, embora o doente enxergasse entre os dedos da
sua mão. Elevou os olhos para o céu e pediu a Deus
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que lhe desse saúde. Feito isso, desejou-lhe saúde e pediu que
confiasse em Deus, pois não morreria daquela doença.
No dia seguinte, por graça de Deus, os médicos o encontraram sem febre e livre de toda a doença, embora fraco.
Ficaram muito impressionados com o fato. O doente disse e
confessou que a sua cura foi uma graça do céu alcançada pela
oração de Camilo.
Em Nápoles, no mês de abril de 1594, estava doente
de febre maligna o noviço Tiago Antônio Múrtula. No quinto dia de sua doença, foi acometido de erisipela no ombro
esquerdo. Em pouco tempo, seu braço e sua mão ficaram
inchados e o mal se aproximava do coração, com enorme
risco de vida.
Uma noite, quando Camilo estava de plantão, o enfermeiro lhe disse que o inchaço tinha chegado até a mama esquerda e que o doente sentia o coração oprimido. Camilo foi
até ele, descobriu-lhe o peito, traçou o sinal da cruz e pediu
ao doente que tivesse confiança, pois o mal não progrediria.
Depois disso, cobriu-o de novo e foi embora.
Coisa admirável! Ao amanhecer, o doente constatou
que a inflamação não tinha progredido, mas que ao chegar
ao lugar onde Camilo tinha tocado, como se seus dedos tivessem poder de impor uma barreira ao mal, o inchaço estava mais saliente, como se quisesse passar a força. Como a
divina bondade não permitiu, graças ao toque de seu servo, o
mal regrediu e desabafou sua fúria contra o ombro e a cabeça, que incharam como um balão de vento. Apesar disso, em
poucos dias ficou bom e dizia a todos que sua cura tinha sido
um milagre, graças aos méritos e ao toque do Pe. Camilo.
Em Roma, em 1596, alguns dias após o término do
Capítulo geral, estava à beira da morte o noviço Francisco
Antônio Bálsamo, desenganado pelos médicos Zecca, dal
Barga e Baltazar Vergaro, médico da casa. De manhã, em
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junta médica, disseram que a única esperança de vida estava
no fato de o doente ser jovem. Pediram que lhe dessem o
Viático, o que foi feito imediatamente, e os médicos foram
embora.
Quando Camilo soube, foi visitá-lo e lhe perguntou
como se sentia e ele respondeu que estava muito mal. Então
Camilo lhe disse: “Não tenha medo. Embora hoje de manhã
os médicos o tenham desenganado, você não vai morrer desta doença”. Vendo que não tinha gorro na cabeça, perguntou: “Você não tem gorro?” Disse que estava perdido nalgum
lugar da cama. Como o procuraram e não o encontraram,
mandou que o enfermeiro buscasse outro. Como não encontrou a chave da rouparia, Camilo foi para o quarto, pegou o
seu gorro e o colocou na cabeça do doente. Rezou um pouco,
fez-lhe o sinal da cruz na testa e foi embora. E aconteceu
uma coisa maravilhosa. Mal Camilo saiu da enfermaria, o
doente sentiu frio intenso, começou a tremer e suar, tanto
assim que ensopou dois colchões e uma esteira e o suor ainda
pingou no chão e ficou todo amarelo. Depois de duas horas,
o frio e o amarelão desapareceram e com isso acabou sua
doença e ficou completamente bom.
Isso causou profunda impressão não só no médico da
casa, que voltou à tarde, mas também nos nossos, que já
preparavam o ofício dos mortos e o enfermeiro tinha separado até a roupa para o seu enterro. O doente confessou de
própria boca que, tão logo colocou na cabeça o gorro de
Camilo, se sentiu como que agitado por dentro, teve frio e
por fim se viu livre de todo o seu mal, coisa que considerava
um grande milagre.
Em 1596, no mês de março, em Nápoles, o noviço
Lucas Moneta, que estava com febre, após alguns dias lhe sobreveio também uma forte erisipela, que lhe inchou a cabeça
e a garganta a tal ponto que não conseguia engolir nem água.
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O médico de casa, João André Melluso, que foi chamado, o
deu por perdido. Aconteceu que, na quarta-feira, às nove da
noite, Camilo chegou de Roma e, como era seu costume,
ainda de botas e esporas, foi visitar a enfermaria, abraçando
todos os doentes. Quando chegou à cama de Lucas ficou
impressionado com o seu inchaço e como o doente gemia
muito lhe perguntou onde sentia dor. Respondeu que sentia dores fortíssimas na parte esquerda do pescoço. Camilo
então o tocou com as duas mãos, lhe traçou o sinal da cruz
e disse, sorridente, que não duvidasse, pois ficaria bom. E
o toque surtiu tal resultado que a dor desapareceu na hora,
desinchou e no mesmo dia comeu pão, quando, antes, nem
água conseguia engolir.
Quando o médico o visitou de manhã, vendo a parte
desinchada e sabendo o porque, lhe disse: “Que Deus te perdoe, irmão. Por que não pediu que tocasse também o outro
lado? Agora estaria completamente curado!” Depois de três
ou quatro dias, o doente estava completamente bom.
No Hospital de Santa Maria Nova, em Florença, em
1601, quando, uma noite, estava de plantão o Ir. Estevão
Testetta, professo, encontrou um doente, que dizia ser policial, com febre tão alta que lhe mandou dar a Unção dos
Enfermos e não pôde se confessar porque tinha perdido a
fala. Quando Camilo soube, foi, mandou embora o Ir. Estevão, que lhe estava encomendando a alma, e ficou no seu lugar. Lamentando que aquele senhor estivesse morrendo sem
confissão, pediu fervorosamente a Deus que lhe desse saúde
para o bem de sua alma e pudesse se confessar. Depois disso,
fez-lhe o sinal da cruz na testa e na garganta e foi fazer não
sei que outro serviço no hospital. Tão logo Camilo saiu, não
sei por qual milagre, também o doente se levantou curado e
sem dor. E, andando pelo hospital, perguntava pelo Padre
alto que o tinha curado. Enquanto andava pelo hospital, o Ir.
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Estevão foi à sua cama e como não encontrou nem Camilo
nem o doente ficou admirado e perguntou aos outros doentes o que tinha acontecido com o moribundo. Disseram que
tinha levantado da cama para agradecer o Pe. Camilo, que o
havia curado. Foi procurá-lo e o encontrou voltando para a
sua cama e disse que tinha ido agradecer o Padre alto, que
o havia curado. O hospital todo ficou alvoroçado e o fato se
tornou conhecidíssimo, tanto que mandaram a notícia até
para Gênova.
No mesmo hospital, outro moribundo, que estava tão
mal que já tinha recebido a Unção dos Enfermos e o Pe. Picuro estava encomendando sua alma, com a cruz e a vela na
cabeceira do doente, como de costume. Mandaram chamar
o Pe. Camilo que, ajudando-o a bem morrer, lhe tocou a garganta e lhe fez alguns sinais da cruz. Não passou meia hora,
o doente voltou a si e ficou inteiramente bom, saiu da cama
e pôs-se a andar pelo hospital. O professo Aníbal Roncalo
presenciou o fato.
No mesmo hospital, um amolador de facas, chamado
Antônio di Silvestre Riccianti, confessou, de própria boca e
com juramento a um dos nossos padres, que, estando doente com febre no hospital, há 15 dias urinava de cor muito
escura, sem esperança de cura. Um seu companheiro de enfermaria lhe disse que procurasse o Pe. Camilo, que já tinha
curado outros e alguém lhe disse, ainda, que tinha curado até
um fulano que havia levado uma machadada. Como não conhecia o Pe. Camilo, pediu que o descrevessem e foi procurá-lo. Quando o encontrou, ajoelhou-se e lhe disse: “Padre,
estou com febre. Peço que me cure”. Então, Camilo, um tanto constrangido, lhe disse: “Que posso fazer, meu filho? Lamento muito, mas só Deus pode curá-lo. Peça a Deus”. “Por
favor, Padre, toque-me a cabeça”, respondeu o doente. Ele,
para não magoá-lo, o tocou, fazendo-lhe o sinal da cruz na
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fronte. Com aquele toque, o doente sentiu-se imediatamente
feliz e contente e lhe pareceu que não sentia mais nada. E foi
dizendo aos outros doentes que o Pe. Camilo o tinha tocado
e que se sentia bem melhor. Depois de alguns dias, ficou
completamente curado.
Ainda em Florença, o Sr. Nero de Neri, estava com
um seu filho pequeno, Filipe, com um abcesso na cabeça e
tão mal que tinha perdido a fala. Todos o davam e choravam
como morto. Sua mãe, Minardesca, e outras pessoas tentaram chamá-lo várias vezes, mas ele não respondia. Como os
pais da criança confiavam muito em Camilo, que era seu
padrinho, mandaram chamá-lo. Foi, pôs-lhe a mão na cabeça, chamou-o pelo nome e imediatamente acordou. Sua
língua se soltou e começou a falar e a responder para alegria
de todos. A partir daquele momento melhorou tanto que,
em poucos dias, ficou completamente curado. Os pais do
menino contavam o fato como um milagre, principalmente
a senhora Condessa di Pittigliano, irmã do menino
Em fins de agosto de 1601, em Palermo, a senhora
Margarida Pastore, mulher do engenheiro da cidade, sofria
há dois meses de tão grande dor de cabeça que parecia uma
alma penada, pois vivia gritando. Quando Camilo chegou
à cidade, o confessor da senhora, que era um dos nossos,
pediu-lhe que fosse visitá-la. Como a senhora nunca o tinha
visto nem conversado com ele, não teve coragem de pedir
qualquer coisa, mas sentiu tanta fé que dizia a todos que, se
Camilo a visitasse outra vez e lhe colocasse a mão na cabeça,
certamente ficaria curada.
Como o seu confessor achava difícil que Camilo a visitasse uma segunda vez, pois não gostava de visitar mulheres,
foi maneirando e iludindo a fulana com boas palavras, esperando que Camilo partisse da cidade. A doente se apercebeu
disso e insistiu que Camilo fosse visitá-la novamente. Quan-
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do Camilo soube, decidiu atendê-la e fez-lhe o sinal da cruz
na cabeça. O sinal da cruz surtiu tal efeito que, graças ao
poder daquele que morreu nela, a doente se sentiu aliviada
em sua dor. Depois de três dias, levantou da cama, totalmente boa. Ficou tão contente que não parava de contar a todo
mundo esta maravilha. Como gratidão, quando, no dia 1o
de setembro de 1601, Camilo partiu de Palermo, o marido
de Margarida lhe deu botas, almofadas para os estribos e dinheiro para a viagem.
Um dia, em Roma, no Hospital do Espírito Santo, enquanto Camilo arrumava a cama de um doente que passava
mal, colocaram o enfermo sobre outro colchão para trocar os
lençóis, que estavam molhados. Ao recolocá-lo na cama, o
crucifixo de metal, que Camilo trazia preso à cintura, caiu na
cabeça do doente e lhe abriu um corte. Camilo ficou aborrecido, sobretudo porque a ferida sangrava muito e o doente gemia. Cheio de confiança em Deus, fez o sinal da cruz
sobre a ferida e segurou o dedo sobre ela por algum tempo.
E Deus, para tranquilizar o seu servo, fez com que o sangue
estancasse imediatamente, a dor sumisse e a ferida cicatrizasse na hora, com espanto de todos.
Em Roma, uma cunhada de Francisco Ugolino, que tinha uma ferida no peito e lhe causava dores tão atrozes que
parecia mordida por cães raivosos, dizia ao Pe. Vicente Gimeo
que, todas as vezes que Camilo a visitava e punha sua mão sobre a ferida, se sentia aliviada como se não tivesse mal algum.
A mesma coisa aconteceu em Nápoles ao Sr. João Batista Bálsamo, que padecia dores fortíssimas de podagra. Todas as vezes que Camilo o visitava, pedia que lhe fizesse o
sinal da cruz nos pés e se sentia aliviado de suas dores.
Em Nápoles, um noviço, José Russo, estava em fim de
vida e já tinha recebido a Unção dos Enfermos. Como Camilo achou que ainda havia esperança, pediu ao médico que não
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o abandonasse e lhe desse algum medicamento. O médico riu
e disse que não adiantava, pois não aguentaria até o dia seguinte. Mas Camilo insistiu e molestou tanto o médico que,
quase com raiva, pediu um papel e receitou qualquer coisa.
Mas, enquanto receitava, disse: “Isto servirá para que morra
mais de pressa”. Camilo passou a noite com ele e lhe deu com
suas próprias mãos o medicamento receitado pelo médico. O
efeito foi tal que, na manhã seguinte, o doente estava totalmente bom e sem febre.
Quando o médico voltou, a primeira coisa que perguntou ao porteiro foi a que horas o doente tinha morrido,
mas ele respondeu que estava passando bem. O médico ficou
quase fora de si, pois achava impossível. Depois de constatar
a verdade, disse: “Isto só pode ser coisa de Camilo!”
Galeazzo Torricella, pessoa distinta de Buquiânico,
tinha em sua casa uma filha, que vestia hábito de monja,
chamada Irmã Francisca. Estava tão mal que tinha recebido
os santos óleos e os nossos lhe haviam feito a encomendação
da alma. Seu pai tinha mandado preparar o velório e as exéquias. Não esperavam mais nada, a não ser a morte.
Camilo foi visitá-la e, depois de chamá-la pelo nome e
encomendá-la a Deus, passou um tempo em oração e lhe disse: “Coragem, Ir. Francisca, mantenha-se na graça de Deus e
continue como freira. Tenha certeza que Deus lhe concedeu
a graça e a poupou e não morrerá desta doença”. Deu-lhe sua
bênção, traçou sobre ela o sinal da cruz e foi embora.
A partir daquele momento, embora a enferma estivesse
mal como dissemos e há um ano cuspisse todos os dias muito
sangue, começou a melhorar e depois de quatro dias levantou
da cama sã e salva e nunca mais escarrou sangue, coisa que
deixou estupefatos quantos viram e ouviram contar o fato.
Isso foi-me contado, em Roma, pelo próprio Galeazzo,
como fato extraordinário e graça de Deus.
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A

A nossa Ordem de Clérigos Regulares Ministros dos Enfermos leva este nome por humildade do
seu fundador e também para expressar melhor o sentido do seu carisma. Leva-o desde o início da fundação e sempre foi conhecida com este nome e com ele
designada pelos Papas nos breves e bulas apostólicas
de aprovação e confirmação.
A Ordem se fundamenta no mandamento do
amor, isto é, do amor a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Para esta finalidade
converge tudo quanto faz a bem do corpo e da alma
dos doentes.
Para amar Deus de forma perfeita procura com
todas as forças a sua salvação e perfeição, observa os
mandamentos divinos e abraça os conselhos evangélicos, fazendo votos solenes de castidade, pobreza e
obediência, como as demais Ordens religiosas.
Para amar mais intensamente o próximo e conseguir sua salvação, assume, com outro voto solene, o
dever de servi-lo para sempre na alma e no corpo, não
quando está com saúde, mas no momento em que mais
precisa, isto é, na hora da doença e da morte, especial-

437

VIDA DO
Pe. CAMILO de LELLIS

mente nas pestes, quando os doentes, geralmente, são abandonados por todos. O quarto voto a distingue das demais Ordens.
O seu serviço consiste na prática das obras de misericórdia corporais e espirituais para com os doentes nos hospitais, onde morre grande número de pobres, livrando-os,
no todo ou em parte, dos servidores mercenários; também
atende os moribundos em domicílio, pois os bispos não conseguem, por meio dos párocos, atender e dar assistência a
tantas pessoas em sua agonia.
Estas obras de misericórdia são praticadas de tal forma
que as corporais sirvam de meio para realizar as espirituais, isto
é, a salvação das almas. Este é o objetivo principal de nossa
missão com os doentes, como afirmam Sisto V, Gregório XIV
e Clemente VIII nos seus documentos apostólicos. Não é por
outro motivo, portanto, que os doentes são por nós atendidos
e assistidos nos hospitais, se não para levá-los a suportar com
paciência os seus sofrimentos, a arrepender-se de seus pecados,
a não ofender a Deus, a restituir o alheio, a perdoar as ofensas,
a confessar-se devidamente, a receber devotamente os últimos
sacramentos e, finalmente, a morrer em paz com Deus.
Isto não discorda, antes, atende em cheio à orientação
que Jesus Cristo deu aos seus discípulos quando os enviou
a pregar pelo mundo: “Em toda cidade em que entrardes,
curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus
está perto de vós”, isto é, cuidar e curar, antes, suas doenças
corporais, a fim de torná-los mais sensíveis e aptos para ouvir
a palavra de Deus e livrar-se de suas enfermidades espirituais
e, assim, preparar-se para entrar no reino de Deus. Desta
forma, toda a atividade de nossa Ordem visa levar as almas
para o céu por meio das obras de caridade.
Por isso, sobretudo nos hospitais, logo que os nossos
percebem que um doente passa mal, começam a prepará-lo e dispô-lo para a morte, acompanhando-o passo a passo.
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Fazem isso com tanta competência que o doente entra em
agonia já preparado para a morte.
Fazem a mesma coisa com os doentes a domicílio, embora a estes a Ordem preste apenas atendimento espiritual
por meio de exortações, orações e acompanhamento, de dia e
de noite, levando-os, com a graça de Deus, a aceitar a morte
com confiança ou, pelo menos, que a enfrentem com a graça
de Deus e com a ajuda dos sacramentos.
Isto é muito necessário no cristianismo, por causa da
indiferença e pouca atenção dos familiares dos doentes que,
para não assustá-los, não permitem que recebam os sacramentos nem a visita de sacerdotes.
Em toda esta ação pastoral, sobretudo nos hospitais, os
nossos desempenham atividades diferentes.
Os Irmãos se dedicam à assistência corporal; os Sacerdotes desempenham atividades pastorais propriamente ditas.
Todos fazem o seu trabalho por turnos. Quando uns terminam seu turno, são substituídos por outros, descansados.
Aqueles que terminaram seu trabalho voltam para
casa, a fim de se renovar no espírito. Lá, livres de atividades
materiais, se dedicam exclusivamente à leitura, à oração e a
atividades de vida contemplativa.
Graças a esta distribuição de atividades, percebe-se
que a Ordem não é totalmente de vida ativa, como muitos
pensam, mas mista. Dedica-se à vida ativa e contemplativa,
como fazia Jesus Cristo, que dedicava parte de seu tempo à
oração e parte à cura dos doentes e à pregação.
Além dessas atividades a serviço dos doentes, desempenhamos outras em beneficio das pessoas de saúde, nas igrejas, como confissões, pregações e ofícios de culto. A Ordem
não faz isto como finalidade principal, mas como meio indispensável para alcançar a sua finalidade específica e o faz
por três motivos.
Capítulo 136
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Primeiro, para favorecer os seus benfeitores e facilitar
a própria subsistência, pois a Ordem não pode receber nada
pelo serviço que presta aos doentes. Segue-se, necessariamente, que deve sobreviver através dos benfeitores.
Segundo, para que os nossos religiosos se tornem conhecidos e estimados pelo povo, pois se tiver contacto com
ele apenas no momento da morte, sem dúvida, se tornariam
antipáticos e temidos e figurariam como precursores da morte. Pelo contrário, convivendo com o povo através de atividades nas igrejas, eliminam-se os preconceitos.
Terceiro, porque conhecendo os nossos a vida do povo
através das confissões, se tornarão mais aptos para ajudar as
pessoas na hora da morte, pois saberão melhor a que tentações vão sujeitas. De fato, os Santos Padres ensinam que na
hora de nossa morte, seremos tentados pelo demônio sobre
os mesmos vícios que tivemos em vida.
Pelo mesmo motivo, isto é, para que a Ordem se torne
conhecida pelo povo, veste hábito de cor preta, como todos
os sacerdotes do clero secular, que é o mais aceito pelo povo
e dá acesso a todo tipo de pessoas, nobres ou não. E bem
verdade que a nossa Ordem para se distinguir dos padres da
Companhia de Jesus, usa uma a cruz vermelha sobre a batina, como distintivo próprio, qual árvore de vida plantada no
Calvário, cujos frutos geram a salvação do povo, isto é, ajuda
e conforta os agonizantes.
Os nossos religiosos recebem a cruz quando emitem
os votos.
A Ordem não pode receber, sob graves penas, qualquer
donativo ou espórtula pelos serviços que presta aos doentes,
sobretudo aos agonizantes em domicílio. Neste ponto a Ordem procede com tanto rigor que, praticamente, considera
isto como falta máxima. Antes, para eliminar qualquer tendência neste sentido, as próprias bulas proíbem aos nossos
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que aconselhem qualquer doente a fazer testamento ou a deixar legados em favor da Ordem. Se algo for dado ou enviado
à nossa casa, pode ser aceito como esmola e posto na caixa
comum para sustento da Ordem.
Nos hospitais em que os nossos trabalham, a Ordem,
pela pobreza em que se encontrou desde a sua fundação,
viu-se obrigada a aceitar, não como salário, mas como donativo, a alimentação e a roupa para os religiosos que trabalham no hospital e também para aqueles que os revezam.
Embora a Ordem possa receber tais donativos, seu pensamento e intenção sempre foi de não onerar os hospitais, e
pretende não aceitar nada deles quando Deus lhe proporcionar esmolas mais abundantes. Mesmo agora, porém, os
hospitais não são onerados pelos nossos, antes, são beneficiados, pois, graças à nossa presença, podem demitir outros
sacerdotes e empregados.
Raramente a Ordem se oferece para assumir um hospital e quando lhe é oferecido o aceita, com contrato e condições devidamente estipulados e pelo tempo que os diretores
acharem conveniente, não mais. É verdade que a Ordem dificilmente aceita um hospital se não lhe é dada casa e igreja
próprias, fora do hospital, para que os nossos tenham onde
descansar depois do trabalho e onde possam morar aqueles
que se dedicam à assistência aos agonizantes.
Se os diretores dos hospitais permitem aos nossos
apenas a assistência espiritual aos doentes, a Ordem aceita.
Quando lhe oferecem o serviço corporal, sem o atendimento
espiritual, a Ordem recusa, pois não alcançaria seu objetivo,
a salvação das almas, dado que o serviço corporal está subordinado à assistência espiritual, não vice-versa.
Nos hospitais, os nossos não aceitam nenhum cargo,
exceto o de enfermeiro-chefe, nem lidam com dinheiro ou
qualquer tipo de administração. Dedicam-se apenas às atiCapítulo 136
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vidades que beneficiam diretamente o corpo e a alma dos
doentes. Os serviços mais pesados são feitos por leigos.
Nas cidades em que os nossos não desempenham qualquer atividade nos hospitais ou não residem neles, a Ordem
tem o dever, na medida de suas possibilidades, de visitar os
doentes nos hospitais, desde que os seus diretores o permitam.
Em cada província, além das casas de professos, que
pode fundar em qualquer cidade e lugar, a Ordem pode estabelecer um ou dois noviciados e uma ou mais enfermarias
gerais para os nossos doentes inválidos por doença ou idade.
Como a Ordem professa pobreza, as casas de professos não
conseguem manter com suas esmolas as casas de noviciado
e as enfermarias gerais. Por isso, os papas permitiram que,
excetuadas as casas de professos, as demais possam ter propriedades e manter-se com entradas fixas. Era ideia de Camilo que também as casas de estudantes usufruíssem deste
privilégio.
As entradas são administradas apenas pelos professos,
segundo as orientações e o beneplácito da consulta. Somente
as casas de professos, sem desrespeito à pobreza, podem ter
e possuir um lugar para descanso, onde os nossos possam
respirar e refazer as forças do espírito para retomar o trabalho
com os doentes.
A nossa Ordem comporta três categorias de pessoas,
isto é, sacerdotes, irmãos que trabalham com os doentes e
irmãos que fazem os serviços de casa.
Os primeiros se dedicam à administração dos sacramentos nos hospitais e nas igrejas e à encomendação das almas.
Os segundos servem como seus companheiros e ajudantes nesses ministérios, além de exercerem atividades específicas nos hospitais.
Os terceiros, livres da obrigação de, cuidar de doentes,
atendem somente aos serviços manuais da casa, a fim de per-
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mitir que os outros dois grupos se dediquem às suas funções
de forma livre e desimpedida.
A Ordem, portanto, pode ser comparada a um exército
bem organizado na luta contra os demônios. Os Sacerdotes
fazem as vezes de cavalaria armada, os Irmãos professos, de
infantaria, que enfrentam batalhas e escaramuças; os Irmãos
de casa fazem as vezes de soldados que ficam na retaguarda,
cuidando dos alojamentos.
As duas primeiras categorias, depois de dois anos de
noviciado, fazem a profissão solene de quatro votos, e a terceira, após um só ano de noviciado, emite três votos, excluindo o da assistência aos doentes.
Aqueles que fazem os votos solenes, também emitem
quatro votos simples.
O primeiro, de não mudar nem permitir que se mude
o modo de servir os doentes estabelecido pelas bulas, salvo
que seja para aperfeiçoá-lo.
O segundo, de não possuir hospitais nem administrar
as suas entradas.
O terceiro, de não procurar de ser eleito para qualquer
cargo dentro da Ordem nem fora dela, a não ser por imposição do Papa, sob pena de pecado.
O quarto, de denunciar à Ordem ou à Consulta
geral se soubesse que alguém dos nossos procura tais dignidades.
E embora sempre tenha sido pensamento firme na Ordem que dois anos de noviciado não são suficientes para provar os candidatos, pois se trata de Congregação dedicada ao
próximo, para o que é necessário muita e sólida virtude, com
pelo menos dez anos de provação, mas como a Ordem está
no começo e com falta de elementos, viu-se quase forçada a
emitir a profissão após dois anos de noviciado. No futuro,
a Ordem fará, neste ponto, o que achar melhor para a sua
Capítulo 136
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conservação e pureza e, a meu ver, não se deveria prolongar
a formação mais que dez anos.
Pelas muitas atividades que a nossa Ordem desempenha
com os doentes, não reza o oficio divino em coro, nem participa das procissões como as demais ordens. Os sacerdotes e
os clérigos que tem o dever de rezar oficio divino, o rezam
privadamente. As nossas matinas e horas canônicas consistem
em acompanhar e dar assistência, de dia e noite, aos doentes
nos hospitais e aos agonizantes a domicílio. Como Deus é devidamente louvado pelos outros religiosos através do canto e da
voz, cremos que também seja louvado, e não menos dignamente, pelos nossos através de suas mãos, praticando obras vivas de
caridade para com os doentes. Achamos que o alívio e as bênçãos deles constituem um sacrifício de louvor tão grato e aceito
aos ouvidos de Deus quanto o canto de salmos e de hinos.
É verdade que Deus, como diz o Apóstolo, distribui
seus dons de forma diferente. A uns dá o dom da sabedoria,
a outros da ciência, a outros o dom das curas, a outros, o
da profecia e das línguas etc. A Ele basta que todos utilizem bem e com fruto o seu talento e que todos o louvem e
glorifiquem dignamente. Com isso, sua esposa é revestida
e adornada de forma variada para que apareça mais linda e
graciosa aos seus olhos.
Além disso, a Igreja é comparada ao campo e à messe,
pois Cristo disse: “A messe é grande e os operários são poucos”. Nos campos, uns lavram e carpem a terra, outros a adubam, outros lançam a semente, outros arrancam as más ervas
e outros, finalmente, fazem a colheita. Da mesma forma no
campo da Santa Igreja, há Ordens que sulcam a terra através
das penitências, dando bom exemplo aos fiéis. Outras a fecundam com lágrimas e a ajudam com orações vocais e mentais. Outras a limpam, arrancando as ervas más, através do
ensino da boa doutrina e das confissões. Outras, finalmente,
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fazem a colheita, ajudando os fiéis no fim da vida, como faz
a nossa humilde Ordem que ceifa a messe das almas e, com
a graça de Deus, as guarda no celeiro do céu.
Pelo mesmo motivo, isto é, para dispor de mais tempo para a assistência aos doentes, os religiosos da Ordem se
dedicam aos estudos, mas sem deixar de praticar as obras de
caridade. Antes, para que não percam seu tempo inutilmente
em disputas e nas escolas, os primeiros estudos que, em força
da Constituição, a Ordem proporciona aos seus, para torná-los operários aptos desta vinha, são humanidades, lógica e
casos de consciência e isto com a máxima perfeição possível.
Os estudos de filosofia e teologia ficam a critério da Ordem,
isto é, da Consulta Geral, que põe para estudar quando e
quem lhe parece mais apto e mais idôneo, tanto pelo espírito e mortificação, quanto pela capacidade e habilidade em
aprender com rapidez e perfeição tais ciências e que tenha
dado, antes dos estudos, prova e exemplo de docilidade. Estes, geralmente, serão escolhidos para ocupar cargos de governo, fazer sermões e formar os nossos.
Se a Ordem não tem nas suas casas um bom número
de pessoas preparadas, estaria sempre mendigando homens
de valor e de saber e se sentiria obrigada a servir-se de professores e mestres estranhos, com perda de prestígio e de reputação. Além disso, se há uma Ordem que precise de muita
doutrina, ouso dizer que é esta, pois cuida de um grande
número de almas, sobretudo na hora de sua agonia. Pelos
muitos imprevistos que acontecem nessa circunstância, não
há tempo nem facilidade para consultar livros especializados,
e é necessário que os religiosos que prestam assistência estejam preparadíssimos e doutos em todo saber, a fim de dar
soluções imediatas e tranquilizar os moribundos contra todas as tentações e questionamentos que o demônio levanta.
Disto, a experiência nos oferece muitos exemplos concretos.
Capítulo 136
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E não é só para que possam desempenhar bem sua
missão nas casas privadas, onde morrem pessoas instruídas,
doutores e prelados e de todos os níveis, mas também nos
hospitais, onde morrem pessoas de consciência complicadíssima, além de estrangeiros de todas as nações e línguas, católicos e não católicos.
A Ordem é governada por um superior geral e quatro
consultores, todos com voto deliberativo, cuja maioria vence. O superior geral e os consultores constituem o que a Ordem chama de consulta geral e que, afora o capítulo, detém
a autoridade máxima na Ordem.
A consulta nomeia os provinciais, os superiores, os visitadores e outros encarregados, como pode, em determinadas
circunstâncias, demiti-los ou suspendê-los de suas funções.
Somente a consulta tem autoridade de promulgar constituições válidas para toda a Ordem, dirimir dúvidas quanto à sua
interpretação, admitir candidatos às ordens sacras, receber
noviços, fundar casas e estabelecer províncias; pode assumir
ou deixar hospitais, dispor e distribuir as entradas dos noviciados e das enfermarias gerais. Enfim, goza de poder e
autoridade para decidir outras coisas na Ordem.
Nenhuma regra ou constituição, exceto os quatro votos solenes e os quatro simples, obriga sob pena de pecado
grave ou leve. Quem as transgride pode estar sujeito somente
a penas temporais.
Deduz-se, pois, que o nosso sistema de governo não é
monárquico, mas aristocrático, a exemplo de uma república
bem organizada, em que poucos, e os melhores, governam.
Embora pareça que o nosso sistema de governo seja apenas
aristocrático, de fato tem muito de monárquico. Excetuados
os assuntos que as bulas e as constituições determinam que
são de competência da consulta, o resto depende da autoridade e poder do superior geral. As decisões tomadas pela
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consulta não tem valor sem a assinatura do superior geral. E
em seu nome que são publicadas as nomeações e todas as decisões e respostas a consultas e pedidos. Também tem direito
a dois votos na consulta, enquanto os consultores dispõem
de apenas um.
Em caso de empate nas votações da consulta, entra o
árbitro, com voto decisivo. O que ele decide, deve ser levado
a efeito.
Graças a isso, reina ordem e paz, pois, tomada a decisão por maioria, os que eram contra não a impugnam, mas a
aceitam e a consideram própria. Existem penas graves contra
quem não a assume.
Este sistema de governo é bem aceito pela Ordem. Todos acatam as suas sentenças e decisões, sabendo que não
dependem apenas da cabeça e modo de pensar de um que,
muitas vezes, pode agir com paixão contra alguém, mas de
cinco, e se supõe que haja alguém que exponha e defenda as
razões do interessado.
A consulta é eleita e renovada a cada seis anos, exceto em caso de morte do geral, quando pode durar apenas
três anos. Participam do capítulo geral o superior geral, os
consultores, o árbitro, o procurador geral, o secretário da
consulta, os provinciais da Ordem, e dois delegados de cada
província.
Se, durante o sexênio, o superior geral não se comporta à altura, sobretudo se não se reúne com a consulta dentro
de um período estabelecido ou esbanja os bens ou comete
falta grave contra os votos ou a lei de Deus, a consulta, com
três votos favoráveis, pode e deve convocar o capítulo geral
para destituí-lo e eleger outro.
A consulta reside normalmente em Roma pela facilidade de tratar com a Santa Sé dos assuntos de interesse da
Ordem. Quando o geral se ausenta, o primeiro consultor
Capítulo 136
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assume a presidência da consulta, com direito de assinar o
que for necessário.
Em caso de morte do superior geral, o primeiro consultor assume como vigário até o capítulo geral.
Esgotados os seis anos, o superior geral pode ser reeleito por outros seis, não mais, salvo que tenha dispensa do
Papa. Terminado o seu mandato, se não for eleito para outro
cargo, perde qualquer prerrogativa na Ordem.
Como sobre o governo e o instituto existem muitas
outras particularidades e especificações, todas ligadas ao bom
andamento da Ordem, sobretudo disposições quanto às qualidades das pessoas que pretendem seguir esta regra, não quero delongar-me e remeto às bulas dos papas e às constituições
promulgadas e estabelecidas pelos capítulos gerais. A mim
basta ter dado estas referências e síntese geral.
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Os últimos anos da vida de Camilo e de sua
morte são tirados da terceira edição (1624) da Vida
do Pe. Camilo.
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COMO CAMILO VIVIA NO HOSPITAL
DO ESPÍRITO SANTO

Ficou algum tempo nos hospitais de Gênova e
Milão; no fim de junho de 1609 voltou para Roma,
onde decidiu fixar sua residência para proporcionar à
sua alma a alegria de visitar lugares santos.
Querendo, porém, que a morte o colhesse com
as mãos na massa da caridade, obteve licença do Pe.
Geral para, junto com seu companheiro, passar as
noites no Hospital do Espírito Santo, a fim de dar
assistência aos doentes mais graves e aos agonizantes.
O prior do hospital, Frei Francisco Bósio, colocou à
sua disposição um quarto.
A partir, pois, do Dia de Todos os Santos de
1609, impôs-se o seguinte ritmo de vida: todas as
noites, após quatro ou cinco horas de sono, levantava,
ia à enfermaria do hospital e ficava alguns momentos
em oração diante do SS. Sacramento.
Em seguida, visitava todas as camas e, se havia
algum doente em estado grave ou em agonia, parava
e perguntava setinha confessado e comungado, mandava fazer a profissão de fé, segundo o costume da
Santa Igreja, ou pedia que lhe fosse administrada a
Unção dos Enfermos e ficava com ele até que morres-
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se ou estivesse preparado para a morte. Pedia que beijasse o
crucifixo, o seu rosário ou uma medalha benta para ganhar
a indulgência plenária, ajudando-o a invocar os santíssimos
nomes de Jesus e de Maria.
Terminada a visita, ajoelhava-se novamente diante do
SS. Sacramento ou do altar de Nossa Senhora e fazia a hora
de oração mental prescrita pela nossa Regra. Se, porém, havia
algum agonizante, a fazia à sua cabeceira, acompanhando-o
até a morte.
Terminada a meditação – que, muitas noites, somados
todos os momentos, durava até duas horas e meia – no inverno, retomava a visita ao hospital, passava de cama em cama
cobrindo os doentes, aquecendo seus pés e trocando os pijamas ou lençóis molhados de suor. No verão, época em que o
hospital ficava superlotado de doentes, que passavam de 400,
quando os doentes ficavam com sede, levava-lhes água fresca
para aliviá-los. E se Cristo diz, no Evangelho de S. Mateus,
que quem, em nome de um discípulo, der um copo de água
fresca a um pobre não perderá a sua recompensa, imaginamos que recompensa não terá reservado ao nosso Padre, que
deu tantos por amor dele? Terminado este serviço de caridade, que não refrescava apenas as línguas, mas soerguia o
coração daqueles coitados, começava outro, que ele chamava
de alimentação: consistia em esquentar fatias de pão numa
grelha, ensopá-las com vinho e distribuí-las aos mais fracos
e debilitados. Dava-lhes também ovos frescos, fortificantes
conservas de doces etc. Seguia como critério a fraqueza ou a
necessidade dos doentes. Com isso, reanimava e restituía a
vida a muitos.
Tinha chegado a tão alto grau de humildade que, muitas vezes, ia à casa de amigos para pedir ovos frescos, conservas ou dinheiro para comprá-los, a fim de alimentar os doentes. Na hora de distribuir os xaropes e os medicamentos,
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dava a sua colaboração; ajudava e encorajava muitos a tomar
os medicamentos e a engoli-los, dando-lhes um gomo de laranja ou grãos de romã ou coisa semelhante.
Quando chegava a hora da comunhão, contatava os
doentes que queriam comungar, perguntava se tinham comido ou bebido algo durante a noite ou se desejavam confessar-se, exortando-os a se preparar para receber tão grande
sacramento.
Terminada a comunhão, passava novamente para pedir
que não dormissem, nem escarrassem e pedissem perdão de
seus pecados. Dizia que era o momento de tratar com Deus
de sua salvação. Verificava se tinham engolido a sagrada hóstia, a fim de evitar inconvenientes, como já havia acontecido.
Em seguida, arrumava algumas camas e trocava os
lençóis de doentes em estado grave. Não se incomodava de
suportar por amor de Deus o mau cheiro intolerável. Normalmente fazia estas e outras obras de caridade na escuridão
e silêncio da noite, quando ninguém via seus trabalhos, afora
os piedosos e vigilantes olhos de Deus, os doentes e algum
funcionário do hospital. Oferecia tudo pelas pessoas que estavam dormindo ou se divertiam pecando contra Deus.
Embora passasse tantas horas de pé, isto é, desde a
meia noite até à hora da refeição dos doentes, lamentava que
as horas eram curtas e que o relógio do Castelo de S. Angelo
corria demais, pois achava que não havia feito nada pelos
doentes.
Quando começava o amanhecer, pedia ao companheiro que ficasse em seu lugar, e se retirava para o quarto a fim
de rezar o breviário, pois queria um lugar tranquilo para não
ser incomodado nem interrompido pelos gemidos dos doentes, seus chamados ou por outros barulhos.
Terminado o breviário e feitos os curativos na sua perna
doente, voltava ao hospital para celebrar a missa que, geralCapítulo XIV
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mente, oferecia ao Pai Celeste pelas necessidades da Igreja ou
de sua Ordem, mas, sobretudo, pelos doentes e agonizantes.
Após a ação de graças, percorria novamente o hospital,
prestando vários serviços. Na hora do almoço, também colaborava, dando comida a alguns doentes ou distribuindo, a
um ou a outro, uma maçã ou uma pêra cozida.
Terminado o almoço, arrumava mais quatro ou cinco
camas de doentes graves e, com esta doçura na boca, voltava
para casa, onde ficava duas ou três horas, e retornava ao seu
quarto do hospital. Sentia-se tão feliz e satisfeito com. suas
atividades, que bem podia repetir com Davi: “Feliz quem
tem piedade e empresta”.
Nos domingos e dias santos, geralmente dormia em
casa. Fazia isso para ter tempo de ouvir sermões ou pregações, pois sua alma sentia muita fome da palavra de Deus e,
também, para participar das práticas espirituais da comunidade.
Enfim, para se levantar com mais disposição, embora
se sentisse muito fraco pela idade e pela doença da perna,
deixou de jantar, comendo apenas uma fatia de pão e tomando meio copo de vinho, o que, aliás, nem sempre acontecia.
Tomava disciplina todos os dias e, às sextas-feiras e sábados, dormia vestido. Todos esses trabalhos, contudo, eram
bem pouco se comparados com a dor que lhe causava a perna
doente.
Como passava tantas horas da noite e do dia em pé,
começou a lhe doer tanto que já não lhe sobrava coragem
para falar disso. Sentia muito, sobretudo, na hora de levantar. Achando que era manha do diabo, logo que acordava,
saltava da cama, punha o pé doente no chão e batia com
ele quatro ou cinco vezes no pavimento. Com isso, sua dor
aumentava tanto que, dizia, sem se envergonhar, precisava
andar de quatro no quarto.
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Quando chegava à enfermaria, se apoiava de cama em
cama para poder andar. Uma noite, caiu no meio das camas
e machucou todo o rosto. Os doentes lhe disseram: “Padre,
o senhor anda caindo; vá descansar”. Ele, porém, respondeu:
“Filhos, eu sou seu escravo e devo fazer tudo o que posso
para servi-los”.
Outra noite, antes do amanhecer, enquanto, como de
costume, alimentava os doentes graves, a lâmpada na corredor do Hospital do Espírito Santo se apagou e ele, sem se
lembrar que havia um fogareiro ferro no corredor, esbarrou
com a perna doente e sentiu tanta dor que caiu, fazendo
enorme barulho.
Apesar de tanto sofrimento, trabalhava normalmente
cerca de 18 horas por dia.
Quanto à intensidade do amor com que servia os doentes, citarei apenas um trecho de carta que um dos nossos
padres – Pe. Pelliccioni – me escreveu após a morte do servo
de Deus.
Diz: “Não falo do amor com que assistia os doentes
no Hospital do Espírito Santo, pois seria como escurecer a
luz do sol. É verdade que não consigo deixar de me admirar
disso, e não me sai da cabeça”.
“Quando se punha a cuidar de um doente, parecia
uma galinha sobre os seus pintinhos ou uma mãe à cabeceira
de seu filho doente. Como se seus braços e mãos não conseguissem expressar todo o seu amor, o mais das vezes, se inclinava e curvava sobre o doente, como se quisesse transmitir-lhe com o coração, com a respiração e com a alma a ajuda
de que precisava”.
“Antes de deixar aquela cama, mexia cem vezes no
travesseiro e nos cobertores, nos pés, na cabeça, nos lados
e, como se o segurasse ou se sentisse atraído por um ímã
invisível, parecia não encontrar o caminho para ir embora.
Capítulo XIV
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Passava de um lado para outro da cama, ficava em dúvida
e perguntava ao doente se estava satisfeito, se precisava de
algo, dando-lhe conselhos sobre a salvação da alma. Não se
poderia representar melhor o cuidado e o carinho de uma
mãe amorosa para com seu filho único gravemente enfermo”.
“E quem não conhecesse o Padre, não teria imaginado
que tinha ido ao hospital para cuidar de todos os doentes
indistintamente, mas apenas daquele, como se sua vida lhe
fosse muito importante e de grande interesse e como se não
tivesse outra preocupação no mundo”.
“Vossa Reverência sabe que, nos últimos anos, muitos
se admiravam que, com tantas enfermidades, comida escassa,
com grande secreção da perna, conseguisse viver, trabalhando desde a meia noite até à hora do almoço dos doentes. Sabemos que desmaiou duas ou três vezes de fraqueza, até com
risco de vida. Mas, na verdade, o vigor do espírito supria
as forças do corpo. Ouvi de sua própria boca que, às vezes,
lhe parecia não ter forças para levantar da cama. E, depois,
com muito esforço, descia para a enfermaria e, muito fraco,
passava de uma cama para outra, segurando-se nas próprias
camas e encostando-se nas colunas para não cair. Mas depois
de percorrer cinco ou seis camas, sentia-se refeito nas forças,
adquirindo novo alento e coragem para o trabalho”.
“Terminado o trabalho, como Vossa Reverência sabe,
voltava para casa e quantos passos dava, tantas vezes via as
estrelas de dor por causa dos calos que tinha na sola dos pés”.
Até aqui são palavras do Padre.

456

Capítulo XIV

Capítulo XV

E

AS CINCO MISERICÓRDIAS QUE DEUS
PROPORCIONOU A CAMILO

Enquanto Camilo levava esse ritmo de vida no
Hospital do Espírito Santo, Deus quis, para aperfeiçoar e purificar o seu servo, qual ouro no cadinho,
e também para que sentisse em si as palavras de S.
Paulo: “Quem fraqueja, sem que eu também me sinta
fraco?” enviar-lhe grande falta de apetite. Essa foi a
última das misericórdias – assim Camilo chamava as
suas enfermidades – com as quais foi generosamente
agraciado por Deus nesta vida.
Quando jovem, a primeira misericórdia com
que o céu o agraciou foi uma chaga incurável numa
das pernas, que não só o levou a conhecer os hospitais, onde teve início a nossa Ordem, mas também
lhe serviu de exercício de paciência. A chaga secretava
uma quantidade de líquido que chegava a uma libra
por dia, tanto assim que molhava as gazes, as faixas,
as meias e chegava até o sapato, ficando com o pé
quase sempre molhado. Precisava de uma quantidade incrível de gazes, que eram preparadas por senhoras suas amigas em várias cidades e, em Roma, pelas
reverendas irmãs de Torre di Specchio, pela senhora
Prudentina Diaz e pela Duquesa Sforza, que não se
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dedignava de prepará-las com suas próprias mãos pela grande admiração que lhe tinha.
Carregou essa cruz durante 46 anos, aproximadamente.
Dela tirou o seguinte proveito, isto é, pensou que fora enviada
por Deus para que ficasse continuamente preso nos hospitais.
Embora, na opinião dos médicos, a chaga fosse de natureza
desconhecida e fora do normal, escapando ao alcance da medicina, por ser pútrida, corrosiva e profunda, cercando quase
toda a perna, o pus que dela saía, embora muito, não exalava
mau cheiro e não exigia outro tratamento que gazes, faixas
e unguento basílico. Uma senhora de Gênova, que lavava as
faixas, observou que a água que usava, mesmo, depois de vários dias, não cheirava mal, antes, exalava cheiro agradável,
deixando no fundo da bacia uma sedimentação amarela.
A segunda misericórdia foi que, quando mordomo do
Hospital S. Tiago, pelo muito esforço que fazia, dia e noite,
para cuidar dos doentes, contraiu uma grande hérnia que
o obrigou a usar continuamente um cinturão de ferro, que
lhe causava tanto incômodo que, como ele próprio dizia, só
quem sofria dessa enfermidade podia acreditar.
Carregou esta cruz durante, pelo menos, 38 anos. Dela
tirou este proveito: pensou que, tendo sido vendido e dado
por Deus como escravo aos pobres, devia, como sinal de escravidão, estar sempre amarrado e acorrentado.
A terceira misericórdia foram dois calos enormes na
sola do pé da perna doente, que lhe causavam tantas dores,
que as estradas lhe pareciam atapetadas de espinhos e abrolhos. Quando.’mancava, não era tanto pela dor da chaga,
quanto pelo incômodo dos calos que, às vezes, aumentava
tanto que, nas viagens, não conseguia apoiar o pé no estribo
e devia usar uma bolsa cheia de palha em lugar do estribo.
Carregou esta cruz durante 25 anos, aproximadamente. Dela tirou o seguinte proveito: o bom Padre achava que
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Nosso Senhor queria que, a cada passo que dava, lembrasse
que a terra não era a sua pátria e, pensando no céu, se apressasse em ganhar o pálio e a coroa.
A quarta misericórdia foi quando, em Nápoles, sofreu
grande dor nos lados e lhe causou tantas pedras nos rins que,
de tanto em tanto e com muita dor, expelia uma do tamanho
de um pequeno caroço de azeitona e, às vezes, foi preciso
arrancá-la com pinças.
Carregou esta cruz durante dez anos e dela tirou o seguinte proveito: achava que Deus lhe tinha mandado esta
enfermidade para que se acostumasse a servi-lo sem alegria,
antes, com extremo sofrimento e aflição corporal, que, dizia,
é sinal de verdadeiro amor, pois, é preciso servir a Deus com
mais constância e fervor, quando a alma se sente esmagada
por dores e enfermidades corporais, árida e sem qualquer
satisfação espiritual.
Esta foi quase uma constante na vida de Camilo, pois
raramente era alimentado e banqueteado com satisfações e
alegrias, coisa que Deus costuma dar a outros servos seus. O
mais das vezes, caminhou pela estrada pedregosa da aridez e
do abandono.

A quinta e última misericórdia foi a que lhe enviou
por último, isto é, uma falta de apetite tão grande que
qualquer alimento que tomasse não lhe proporcionava
nem satisfação, nem forças, que, aliás, iam diminuindo.
Antes, sentia náusea, mau cheiro e repulsa. Esta falta de
apetite aumentou tanto que o levou à morte. Dizia que,
ao comer qualquer coisa, sofria não um martírio, mas três,
isto é, um quando pensava em comer, podendo repetir
como Jó: “Antes de comer suspiro”; outro, quando comia;
e outro, quando, após comer, acabava quase sempre vomitando, tamanha a dificuldade que tinha de segurar a
comida. De fato, sua aversão à comida era tanta que, às
Capítulo XV
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vezes, bastava não só ver, mas também falar em comida
para se sentir indisposto. Apesar de tudo, fazia violência
contra si mesmo e procurava comer por amor de Deus. Às
vezes, dizia a si mesmo: “Pois sirva pelo que comeste com
tanto apetite!”
Carregou esta cruz durante trinta meses. Antes, foi
esta que se impôs, o derrotou e levou ao túmulo. Enquanto
viveu, tirou desta enfermidade o seguinte proveito, isto é,
compreendeu que tinha chegado o momento de partir e o
fim de sua peregrinação e Deus queria que não sentisse mais
prazer neste mundo.
Resultou que descuidou deste mal, dom do céu, e não
lhe deu a devida importância no começo. Procurou escondê-lo, com medo de cair nas mãos dos médicos, de precisar
de tratamento especial e ter que deixar as suas atividades de
caridade. Dizia que isto seria o seu maior sacrifício, pior que
qualquer mal e doença. Sem se preocupar consigo mesmo,
procurava trabalhar como se fosse um jovem de trinta anos,
quando, na realidade, estava com mais de 60.
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CAMILO SOCORRE MUITOS POBRES
EM BUQUIÂNICO

Multiplicação de favas e outros alimentos
Nesse tempo, a pedido do Cardeal Protetor,
Ginnasi, o Papa Paulo V publicou um breve apostólico determinando que Camilo, como fundador,
participasse de todas as reuniões da consulta e dos
capítulos, com direito de voto, o que aceitou por obediência.
A pedido do Geral e dos consultores foi com
eles a Nápoles e de lá, em maio de 1612, foi enviado a
visitar as casas do Abruzzo. Parece que, naquele mês,
Deus o tivesse enviado de propósito àquela província
para socorrer è aliviar muitos pobres de Buquiânico,
sua terra, onde reinava grave carestia.
O povo se viu forçado a comer ervas e quase
todos ficaram de cor verde. Muitos caíam doentes e
morriam. Camilo, vendo que as autoridades não tomavam providências, assumiu o papel de bom pai e
de autêntico patriota, procedendo da seguinte forma:
na nossa casa de Buquiânico havia uma boa reserva
de favas, feijão, figos secos e outras comidas de inverno. Camilo mandou distribuir tudo aos pobres,
entregando nas casas e dando aos pobres que batiam
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à porta, e que eram, aproximadamente, duzentos. Cozinhava todos os dias uma grande quantidade de legumes para os
pobres.
Quando acabou a reserva, começaram as favas de estação. Como o superior da casa tinha mandado plantar duas
quartas numa pequena propriedade chamada S. Brás, Camilo deu ordens aos pobres que fossem comer favas no lugar
da comida que recebiam na porta. Eles não só comiam, mas
levavam para casa. Nisso manifestou-se a grande providência
de Deus, pois embora tivessem sido semeadas apenas duas
quartas e tivessem sido colhidas e comidas tantas e por tanta
gente durante tantos dias, apesar disso, quando todos pensavam que não tivesse sobrado um grão, Deus as multiplicou
tanto que, ainda, colheram vários sacos. Todos ficaram maravilhados e Camilo mandou cozinhá-las e distribuí-las aos
pobres.
Esta ajuda, porém, não foi suficiente, sobretudo para
socorrer muitas mulheres retraídas, que ficavam fechadas em
suas casas Então, Camilo foi procurar as pessoas ricas do lugar, sobretudo os priores do Hospital e das Confrarias, dizendo que ele não tinha mais nada para dar e que, portanto,
era a vez deles de ajudar os pobres. E tanto fez que, vencidas
muitas dificuldades, conseguiu cem escudos do Hospital e
cem das Confrarias. Como precisava da licença do Vigário
de Quieti para receber e usar o dinheiro, foi pessoalmente
e voltou de imediato. Fez quase toda a viagem a pé, pois o
cavalo era péssimo e desastroso.
Em consequência do esforço e da viagem, voltou a Buquiânico cansado e com a perna muito dolorida, apanhou
uma febre fortíssima e esteve a ponto de entregar sua alma
a Deus. Quando melhorou um pouco, sempre preocupado
com a ajuda aos pobres, sobretudo porque os 200 escudos
não eram suficientes, mandou reunir o conselho da cidade.
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Embora com febre, participou da reunião e falou com tanta
ênfase que o conselho, admirado e edificado, deu-lhe mais
200 escudos. E Camilo foi distribuí-los pessoalmente aos pobres. Como não conseguia fazer tudo por causa da febre, que
o obrigava a ficar de cama, escolheu três homens de comprovada honestidade para fazer a distribuição e dava-lhes todos
os dias pelo menos duas horas de audiência para saber como
as coisas andavam. Graças a isso, o Padre livrou o povo de
grande necessidade e mortalidade.
Ainda em 1612, a divina providência realizou outros
três fatos extraordinários. Na nossa cozinha de Roma trabalhava um tal de Domingos Roncio e depõe com juramento
o seguinte fato: Um dia, Camilo entrou na cozinha com um
grupo de pobres e pediu ao cozinheiro que desse duas sopas
para cada um. Feito isso, mandou dar uma sopa a todos os
pobres que estavam na portaria. Foi ver quantos eram e contou cerca de quarenta. Voltou e disse a Camilo que se desse
um prato de sopa para cada um, não sobraria quase nada
para a comunidade. Camilo, então, o repreendeu dizendo:
“Coitado! Você não confia na graça de Deus?!” E mandou
que servisse a sopa. Ele obedeceu e o próprio Camilo o ajudou, mandando dar também carne, pão e vinho.
Quando chegou a hora de tocar a campainha para o
almoço, o vice-ecônomo passou antes pela cozinha para ver
se estava tudo em ordem e ouviu do cozinheiro o que tinha
acontecido. Vendo que, de fato, não havia nem sopa nem
carne suficiente, foi avisar o superior. Como se tratava de
coisa de Camilo, ninguém se atreveu a dizer nada, pensando em suprir com queijo ou outra comida. O vice-ecônomo
passou em frente à porta do quarto de Camilo e viu, pela
fresta da porta, que estava de joelhos, com os braços abertos.
Quando entraram no refeitório e o cozinheiro pensava
que não houvesse comida suficiente, disposto a fazer as porCapítulo XVI
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ções menores, percebeu que a panela estava cheia, como se
não tivesse tirado nada, e também a carne, e deu de gritar:
“Milagre!Milagre!” Logo lhe taparam a boca e mandaram que
calasse,sabendo que isso desagradaria muito a Camilo que,
para ajudar e dar aos pobres, era capaz de vender a si mesmo.
Tudo isso aconteceu antes que Camilo partisse de
Roma para Nápoles.
Nesse mesmo ano, em Buquiânico, antes que Camilo ficasse doente, como dissemos, Marta Galeassa, esposa
do Dr. João Batista Grillo, tinha em sua casa uma pipazinha de vinho tinto, não maior que dois odres. Começou
a usá-la no mês de maio, quando Camilo esteve lá. Quis
doá-la a ele, mas ele não aceitou, dando-se por satisfeito
que lhe mandassem todos os dias a quantia que quisessem.
Mandaram durante mais de um mês e não só a ele, mas a
muitos outros. Como o Sr. João Batista passou uma temporada em Vila Grande, mais de uma vez lhe mandaram

uma boa porção. Na própria casa tomaram regularmente até outubro. Apesar de tudo isso, o vinho continuava
jorrando claro e perfeito como nunca.

Quando chegou o tempo da colheita da uva, quiseram
esvaziar a pipa para enchê-la de vinho novo. Tiraram um
barril cheio, encheram outros vasos com o equivalente da
metade da pipa e, como não acabava, a senhora Marta deu a
todos os vizinhos, que encheram jarras e garrafas, contando,
com admiração de todos, que a pipa não se esvaziava. Mas,
depois de tanto tirar, acabou.
A D. Marta e o médico, seu esposo, acharam que foi
um milagre por terem dedicado a pipa a Camilo. Foi por
isso que se multiplicou tanto, pois humanamente falando,
sabiam que não havia outra explicação.
Naquele mesmo tempo, Camilo foi de Buquiânico para Loreto a fim de visitar alguns parentes de sua mãe.
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 oram com ele João Bernardino, de Cola di Giacomo, e AnF
tônio dell’Abate para cuidar dos cavalos.
Chegaram a Loreto, quando a noite tinha começado
há umas duas horas. Camilo levou-os a se hospedar no convento dos capuchinhos, onde foram acolhidos com a amabilidade própria dos frades. Os religiosos lamentaram apenas,
e pediram desculpa, por não terem vinho nem grande coisa
para comer, sobretudo para os dois senhores, pois já era tarde
e não tinham aonde procurar. Camilo disse que Deus, com
sua graça, não lhes teria faltado.
Os dois senhores foram levados ao refeitório e lhes serviram alguns pedaços de pão, salada e sopa. Mas o que mais
os aborreceu foi ver que um frade entrou com uma grande
jarra de água, encheu suas canecas e deixou a jarra, pedindo,
por amor de Deus, que o desculpassem, pois, naquela noite,
havia faltado vinho até para os frades. Nisso Camilo entrou
no refeitório e vendo o que havia na mesa, deu a sua bênção
e saiu.
Como os cavalos faziam barulho no pátio, Antônio
se levantou e foi cuidar deles, com medo que fizessem algum estrago. João Bernardino ficou só no refeitório. Embora
muito cansado, comia com apetite e via que a comida não
diminuía.
Como tinha visto pôr água nos canecos e não lhe agradou decidiu tomar apenas no fim da janta. Depois de comer
à vontade, não aguentou a sede e decidiu beber. Com surpresa percebeu que na caneca havia vinho e não água e se arrependeu de não ter bebido durante toda a refeição. Cismou
que o frei tivesse falado de propósito, para que não bebesse
e achou ruim com ele, pois pensou que o tinha enganado.
O frei se espantou, pois sabia que tinha posto água na jarra.
Não queria acreditar, mas provou e viu que era vinho e do
bom. Para mostrar ao sr. que não o tinha enganado e que, de
Capítulo XVI
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fato, tinha posto água nas canecas, pegou a jarra, que ainda
estava no refeitório, pediu que provasse o que havia nela e
constatou que era água. Então se deu conta que era milagre
de Camilo e de sua bênção.
João Bernardino se levantou e foi chamar Antônio,
contando o que tinha acontecido. Pediu que fosse comer,
pois valia a pena. Havia muita comida à mesa e também
vinho do bom. E viu, maravilhado, que era verdade. Os dois
confirmaram a autenticidade do fato com juramento e chamaram outras três pessoas como testemunhas.
Nesse mesmo tempo, Laura Ciruggi, esposa de Onofre
de Lellis, primo de Camilo, destinou uma bilha de azeite
para a Lâmpada do SS. Sacramento da nossa Igreja de Buquiânico e também para os nossos padres, quando precisassem. Querendo saber quanto óleo gastava por mês, somente
ela tirava, guardando a bilha num lugar onde ninguém pudesse tirar ou colocar óleo. Depois de tirar vários vasos de
óleo, percebeu que não diminuía nunca. Por fim, depois de
ter tirado tanto que dava para esvaziar uma bilha maior que
aquela, admirada, revelou o milagre.
Achou que tudo tinha acontecido, porque Camilo lhe
havia pedido que fizesse a doação.
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Com a nova colheita diminuiu a carestia de Buquiânico e, graças a Deus, também Camilo melhorou
de sua perigosa febre, mas continuou com sua falta de
apetite e, por isso, decidiu voltar para Nápoles. Antes
de viajar, porém, fez um sermão ao povo, incitando-o
a evitar o pecado e manter-se na graça de Deus e previu, entre outras coisas, que sua morte estava próxima. Disse: “Minha terra, lembre quanto lhe ensinei,
porque não nos veremos mais”. E, de fato, partiu da
cidade e não voltou mais.
Na hora de partir a cavalo, enquanto todo
mundo ia beijar-lhe a mão, disse a João Bernardino
Urbanuccio: “Coragem, João Bernardino. Eu vou
para Roma e não me verá mais, pois morrerei naquela
santa cidade. Lembre-se de quanto ouviu de mim e
viva na graça de Deus, como bom cristão, caso contrário o inferno está pronto”.
Outro seu amigo lhe disse: “Padre, fique conosco e deixe aqui seus ossos”. Camilo respondeu: “Isso
nunca. Eu quero morrer em Roma e deixar meus
ossos naquela santa cidade”.
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Descendo a detalhes, Camilo não só predisse que morreria em Roma, mas também predisse, muito antes, o dia
de sua morte. Paulo Rende, nosso religioso, afirmou, com
juramento, que ouviu Camilo dizer, mais de uma vez, em
Roma e em Gênova, que morreria no dia de S. Boaventura.
Isso, aliás, foi dito pelo próprio Paulo, muito antes da morte
do Padre Camilo.
Partiu, pois, de Buquiânico, em meio ao choro e à tristeza de quantos o tinham ouvido assim falar. Foi para Nápoles e de lá para Roma, onde participou do Quinto Capítulo
Geral, que começou no dia primeiro de abril de 1613, e no
qual foi eleito geral o Pe. Francisco Antônio Nigli, napolitano, provincial da província romana.
Ao visitar a Ordem, achou necessário levar consigo Camilo que, antes de morrer, desejava muito visitar todas as casas e hospitais da Lombardia. Nessa última viagem visitou e
celebrou a missa em Loreto, pedindo com muito sentimento e
lágrimas a Nossa Senhora que o assistisse e fosse sua advogada
na hora da morte. Em seguida, passou pelas casas de Bolonha,
Ferrara, Mântua e Milão, deixando sempre ótimas impressões
e lembranças. Seus filhos ficavam muito tristes, sobretudo pelas palavras que lhes dizia, isto é, “talvez não nos veremos
mais nesta vida”. Por isso, muitos, como fizeram os cristãos de
Éfeso – com S. Paulo quando o abraçaram em meio a muito
choro e o acompanharam ao navio – beijando-lhe as mãos, o
acompanhavam com o coração e com as lágrimas.
Ao chegar a Gênova, cidade que sempre amou e recomendou pela grande caridade de seus governantes, religiosos
e nobres nos hospitais, piorou muito de seu- mal, sentindo-se muito fraco e debilitado. Recebeu muitas visitas e grande
assistência daqueles senhores.
Enquanto estava lá, aconteceu uma coisa extraordinária e milagrosa que, a meu ver, não seria possível sem a
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intervenção de anjos. Foi-lhe comunicado que Alexandre de
Lellis, seu sobrinho, ia à cata de tesouros e que estava pronto
para fazer escavações numa localidade chamada Morrecino e
que mantinha em sua casa, com grande despesa, um senhor
francês, meio adivinho. Como isso o deixou muito aborrecido, escreveu ao sobrinho uma carta de meia página, pedindo
que desistisse daquele sonho, caso contrário causaria a ruína
de seu corpo e de sua alma.
A carta dizia o seguinte:
“A paz de Cristo”.
“O nosso Padre Geral fez-me saber que o senhor dá
ouvidos a certas fantasias para descobrir tesouros. Se não desistir disso, poderá ser a ruína tanto da sua alma quanto do
seu corpo e de seus bens. Não dê, pois, ouvidos a tais coisas.
Procure viver como bom cristão e no temor de Deus e observe os santos mandamentos de Deus. Feliz de você se viver
como bom cristão. Se fizer o contrário, é sinal evidente que
irá para o inferno. Por isso, pense no seu bem”.
“Que Deus lhe dê sua santa graça”. Gênova, 5 de julho
de 1613.
“De sua caridade, seu tio, Camilo de Lellis”.
Esta carta, escrita por Camilo em Gênova, no dia 5 de
julho, como se lê acima, naquele mesmo dia, quando Alexandre estava com seus companheiros na Praça de Buquiânico,
pronto para a empresa, com pás, enxadas e outros apetrechos
necessários, foi-lhe posta na mão a carta selada, sem ver nem
saber quem a tivesse entregue. Perguntou a todos os presentes, mas ninguém viu nem soube quem a tinha entregue.
Terrivelmente impressionado, vendo, tanto no envelope como na carta, a caligrafia do seu tio Camilo, achou que
era um grande milagre, sobretudo por trazer a data de 5 de julho, dia em que a tinha na mão. Num só dia tinha chegado de
Gênova a Buquiânico, uma distância de mais de 600 milhas.
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Mandou embora o francês, despediu os outros e desistiu de sua fútil ideia. Explicou a muitos a razão de sua
desistência. Mostrava-lhes a carta e pedia que a lessem. Espantado, não parava de fazer o sinal da cruz.
Após a morte de Alexandre, a carta foi parar nas mãos
de Félix Liporino, de Villamagna, seu sogro, homem de grande bondade. Foi através dele que chegou às minhas mãos.
Considerava-a coisa levada por mão de anjos.
Tudo foi testemunhado e confirmado com juramento
por pessoas que ouviram isso da boca do próprio Alexandre
e viram e leram a carta no dia 5 de julho.
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Logo que em Gênova correu a notícia da gravidade da doença do servo de Deus Camilo, comentou-se que se morresse na nossa casa, as autoridades não
permitiriam que seu corpo saísse da cidade. Diante
disso, os nossos ficaram preocupados, pois todos o
queriam em Roma. Pediram a Deus com fervor que
desse a Camilo condições de saúde suficientes para
voltar para Roma. Também ele desejava muito isso
para deixar seus ossos naquela santa cidade, banhada pelo sangue de tantos mártires. Aliás, Camilo foi
instado pelas autoridades locais a ficar em Gênova,
mas respondeu: “Devo morrer em Roma, pois esta é
a vontade de Deus”.
Quando melhorou um pouco, mas não sentindo coragem de viajar por terra por causa de sua grande fraqueza, o Sr. D. Carlos Dona, Duque de Tursi,
pela grande admiração em que o tinha, mandou preparar uma galé de propósito para ele e o conduziu
para Roma com todo o conforto e assistência, como
se fosse um grande personagem. Foi assim que aquele
magnânimo senhor quis honrar e presentear o servo
de Deus.
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Na viagem parece que o suave sopro do Espírito Santo
estivesse a seu favor, acompanhando-o sempre, pois, em menos
de três dias, sem viajar de noite, a galé, chamada Patroa, chegou
a Civita Vecchia, sempre de vento em popa e, em três dias, também voltou a Gênova. O fato foi notado por muitos e chamou
a atenção, sobretudo, do capitão da galé, Nicolau Relia. Isto
deixou muito satisfeito D. Carlos, que, ao colocá-la à disposição de Camilo, deu a entender que a confiava às suas orações.
Ao desembarcar em Civita Vecchia, conseguiu chegar
a cavalo até Santa Severina, onde os nossos mandaram pegá-lo em carruagem especial. Chegou a Roma no dia 13 de
outubro de 1613.
Ao entrar em casa, quase pressentindo que lá seria o
lugar de sua sepultura, disse, todo feliz: “E o lugar do meu
descanso. Vim para deixar meus ossos”. Todos os nossos foram beijar-lhe as mãos.
Quando o superior da casa foi cumprimentá-lo, Camilo lhe disse que, na sua bolsa, havia uma importância em
dinheiro, que alguns senhores de Gênova lhe tinham dado
para a viagem. Como não podia entregá-lo no momento
por ser tarde e se sentir muito cansado, pediu licença para
guardá-lo até o dia seguinte, quando o entregaria. O Padre
ficou admirado e lhe deu todas as licenças. Mas Camilo pediu que não se admirasse, pois não teria conseguido dormir
sem aquela licença.
Posto na cama e visitado pelos médicos, prescreveram-lhe, entre outras coisas, que não rezasse o breviário durante
quinze dias e comesse carne. E quase impossível contar a
dificuldade que encontrou para aceitar essa decisão.
Antes que terminassem os 15 dias, mandou chamar
o superior da casa, com quem se confessava nesses últimos
meses, e lhe disse: “Quando vier o médico, pergunte se estou
tão mal que não possa rezar o breviário. Mas ao perguntar,
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tome cuidado para não colocar nada de seu. Deixe que fale o
que ele acha”. O superior pediu que não se preocupasse, pois
ainda não tinham terminado os 15 dias. Ele, porém respondeu: “E preciso informar-se para não errar, pois quem sabe se
o médico quis dizer que os 15 dias começavam quando deu
a licença?” O Padre foi obrigado a fazer quanto lhe pediu.
Uma sexta-feira, ao tomar um caldo, com a xícara já
na boca, parou e perguntou: “Mas, tenho licença?” Embora
o enfermeiro dissesse que sim, outros tiveram que garantir
que, de fato, o médico havia prescrito e só, então, tomou.
Achando que tinha melhorado um pouco, quis visitar
a Basílica de S. Pedro; nessa visita, quando chegou à ponte
do Castelo S. Angelo, abriu um pouco a janela da carruagem,
viu e sonhou com o Hospital do Espírito Santo; na frente do
hospital, desceu da carruagem e visitou todos os doentes,
apoiando-se em dois dos nossos. Foi coisa admirável, pois,
logo que entrou no hospital, quase todos os funcionários e
encarregados foram cumprimentá-lo e beijar-lhe as mãos.
Alguns diziam: “Agora devemos andar mais atentos, porque
o Padre Camilo voltou”. De fato, era grande a lembrança que
tinham de seu zelo e da sua caridade para com os doentes.
De lá, foi para a Basílica de S. Pedro, onde encomendou fervorosamente a si mesmo e a sua Ordem aos santos
apóstolos.
Alguns dias depois, sentindo-se bem melhor, quis ir ao
hospital a pé. Esta foi a sua última visita. Fez muitas obras
de caridade e parecia que não conseguisse se desprender dos
pobres. Disse-lhes, entre outras coisas: “Deus sabe, irmãos,
como gostaria de ficar sempre com vocês! mas não é possível.
Deixo-lhes, porém, o meu coração”. Foi assim que se despediu, pela última vez, do seu querido hospital.
A caminho de casa, sentiu-se tão fraco que quase desmaiou e teve que parar numa loja para descansar e pegar
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uma carruagem. Apesar disso, quando estava no seu quarto, sabendo que havia dois irmãos doentes na enfermaria,
levantava-se e ia visitá-los, prestando-lhes sempre algum serviço ou, -pelos menos, exortando-os a ter paciência. Dizia-lhes: “Já que não posso ir ao hospital, pelo menos que visite
os meus irmãos doentes”. Mas, na verdade, ninguém estava
mais doente do que ele, tanto assim que eram necessários
dois irmãos para segurá-lo de pé.
Não falo do afã que sentia quando ouvia tocar a campainha para ir ao hospital. Sentia uma santa inveja dos padres
e irmãos que podiam ir e dizia: “Felizes vocês, irmãos, que
estiveram naquela santa vinha!” Pediu ao seu companheiro
que não devolvesse a chave do seu quarto no hospital antes
de sua morte, dizendo: “Embora não esteja com o corpo no
hospital, pelo menos estou como coração e com a vontade.
A chave é testemunha disso”.
Quando de cama, disse, mais de uma vez, que não
sararia mais daquela doença, afirmando: “Sou velho, tenho
muitos anos e me sinto muito fraco; da minha chaga sai muito líquido, quase uma libra por dia. Num ano daria mais de
um barril e meio de líquido; só Deus poderia fazer um milagre, mas sei que não vou ficar bom”.
Na manhã do dia primeiro de maio de 1614, mandou chamar o superior da casa e lhe perguntou se já tinham
mandado pegar o óleo bento novo. Ele respondeu que não.
Camilo lhe disse que de noite tinha sonhado com isso e pediu que mandasse buscá-lo quanto antes, pois em breve seria
necessário para o Irmão João Maria Veronese e também para
ele. E foi o que aconteceu para os dois. O bom Padre, portanto, enquanto dormia sonhava e pensava nas coisas necessárias para a morte que se aproximava.
Uma vez fizeram uma junta médica em sua presença.
Depois de discutirem muitas coisas, ele acrescentou: “Senho-
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res, já fiz muitos tratamentos em Nápoles, Gênova e, aqui,
em Roma. Apesar de tudo, não noto qualquer melhora em
minha saúde; por isso digo que nós não conhecemos os segredos de Deus; quem sabe se Deus não quer que eu sofra
alguma coisa por amor dele? E quando faremos alguma coisa
boa, se não a fazemos agora, que estamos no fim da vida?”
No dia seguinte o informaram que os médicos tinham chegado à conclusão que sua doença poderia durar
muito, mas que não sararia. Camilo, alegre com a notícia,
disse: “Alegrei-me com o que me disseram! Iremos à casa
do Senhor”. Quando o superior da casa foi visitá-lo e lhe
perguntou como estava, respondeu que se sentia bem e feliz,
sobretudo porque tinha recebido a boa nova que em breve
partiria de viagem para o céu, pois os médicos haviam dito
que poderia durar, mas não escaparia. Disse isso com rosto
sereno e feliz, mostrando que estava certo e firme que iria
gozar dos bens eternos. Depois, acrescentou: “E por que não
devo sentir-me feliz, se esta foi a melhor notícia que poderia
receber? É preciso pagar este tributo à morte e eu, por mim,
não dou um centavo por esta a vida, contanto que Deus me
dê um cantinho no céu. Não me preocupo mais nem com a
Ordem, pois Deus enviará e fará nascer homens de propósito
para ajudá-la e defendê-la”.
Sem esperança de cura, aguardava mais ardentemente
ainda de se encontrar com o seu Criador. Entre outras coisas,
mandou pedir a todos os conventos, mosteiros e casas religiosas que rezassem a Deus por ele. Também escreveu muitas
cartas a religiosos da Ordem e a muitos homens e mulheres
seus amigos, em várias cidades, pedindo com insistência que
não deixassem de rezar por ele; pediu, também, que, após
sua morte, celebrassem ou mandassem celebrar muitas missas em sufrágio de sua alma. Muitos lhe responderam que o
fariam e mandariam celebrar centenas de missas, pois, ele
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tinha muita confiança naquele santo e imaculado sacrifício.
Prometeu que, de sua parte, os retribuiria da outra vida, com
vantagens e juros, desde que Deus o salvasse.
Durante todo o tempo de sua doença, nunca deixou
nem afrouxou a observância regular; todas as tardes, mandava chamar alguns religiosos para rezar as ladainhas e ele
participava de mãos postas. Também fazia o exame de consciência. Antes, todas as vezes que havia leitura no refeitório,
e seu quarto ficava bem em cima do refeitório, abaixava a cabeça da cama para escutar a leitura; às vezes ficava tão atento
que conseguia ouvi-la toda. Dizia que o tempo da refeição
era mais útil para alimentar a alma do que o corpo.
Como um noviço estava para fazer a profissão no dia
de Pentecostes, Camilo lhe disse: “Irmão, quando tiver feito a profissão e se consagrado a Deus pelos santos votos,
lembre-se de rezar por mim, pobre pecador; reze por este
monstro, cheio de defeitos e sem espírito, e peça a Deus que
me dê a graça da salvação”.
Depois de passar muitas semanas doente no seu quarto, levantando todas as manhãs para participar da missa, resolveu, por humildade, ir à enfermaria geral para comungar.
Começou a fazer isso no dia 18 de maio. Naquele dia estava
tão fraco que, ao ir do seu quarto para a enfermaria, precisou
parar; embora apoiado em dois irmãos, andava tão curvo que
a cabeça quase lhe batia nos joelhos.
Quando se espalhou a notícia de seu agravamento,
muitos religiosos e leigos foram visitá-lo. Ficavam muito edificados não apenas por suas palavras, mas também por vê-lo,
não num quarto requintado, mas no quarto pobre e comum
dos doentes. No final da visita, quase todos se ajoelhavam,
beijavam sua mão e lhe pediam a bênção.
Davam-se por felizes aqueles que conseguiam ter alguma coisa sua. Muitos de seus admiradores e conhecidos
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mandavam à nossa casa toalhas, travesseiros e outras roupas
para que fossem usadas por ele e depois as guardavam como
preciosidades e relíquias.
Era tão grande o conceito que tinham de sua virtude
que até uma mulher veio à portaria com seu filhinho doente
no colo, pedindo que o levassem até Camilo para que o tocasse e lhe desse sua bênção. Os padres, porém, não quiseram
atender o seu pedido, pois sabiam que não seria do agrado
de Camilo.
Os pertences de Camilo eram procurados não apenas por
leigos, mas também pelos nossos. Quando perderam a esperança de sua cura, começaram quase a saquear os seus objetos;
considerava-se feliz quem conseguia ter faixas, gazes, sapatos,
meias ou outras de suas roupas. Este desejo chegou a tal ponto
que se Camilo usava uma xícara ou coisa semelhante, desaparecia e não voltava mais. Tudo era feito sem que ele soubesse.
Uma vez duvidou que lhe tivessem trocado o rosário.
De fato, um padre tinha mandado comprar muitos, todos
iguais ao de Camilo. Quando Camilo tinha usado um, pegava e trocava por outro. Camilo, na dúvida, pediu ao enfermeiro que não deixasse mais o seu rosário pendurado no
prego, mas ele próprio o guardava debaixo do seu travesseiro.
Um jovem senhor, há dezoito anos era vítima de um
vício e não passava dia sem que caísse várias vezes. Foi aconselhado a visitar Camilo para se encomendar às suas orações
e Camilo lhe prometeu que rezaria. A promessa surtiu tal
efeito que, por graça de Deus, o senhor garantiu que a partir daquele momento sentiu em si uma profunda mudança
de vida, coisa que lhe pareceu extraordinária e maravilhosa.
Contava isso com euforia e escreveu, de própria mão, um
depoimento, que entregou ao seu confessor, como prova do
que acabo de dizer. A partir de então, frequentou os sacramentos, com bom proveito para a sua alma.
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Camilo, ao ver que piorava todos os dias, começou a insistir para receber os últimos sacramentos,
isto é, o Viático e a Unção dos Enfermos para, com
sua ajuda, pôr-se a caminho com mais confiança e
lutar com mais coragem contra os ataques do inimigo
comum. O desejo de Camilo foi comunicado ao Cardeal Protetor, Ginnasi, que decidiu administrar-lhe
pessoalmente o santo viático.
No dia 2 de julho de 1614, festa da Visitação
de Nossa Senhora, foi à nossa casa, celebrou a santa
Missa e apresentou a comunhão a Camilo que, depois
de rezar três vezes: “Senhor, eu não sou digno”, disse
com lágrimas nos olhos: “Meu Deus, confesso que
não fiz nenhum bem e que sou um miserável pecador.
Só me resta a esperança da vossa divina misericórdia e
do vosso precioso sangue”.
Em seguida recebeu o alimento divino dos anjos, rezou por algum tempo com os padres e irmãos
que estavam ao redor de sua cama e lamentavam ver
seu querido Pai preparar-se para deixá-los. O Cardeal
confortou Camilo com palavras muito humanas.
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Confessava-se regularmente todos os dias e tinha chegado a tal pureza de consciência que o seu confessor achava
que não lhe podia dar a absolvição, se antes não se acusasse
de algum de seus pecados de quando era secular. Foi o que
seu confessor disse e confirmou com juramento. Apesar disso,
tinha tanto medo de não se salvar que, sem confiar em si mesmo, punha toda a sua esperança no sangue de Jesus Cristo.
Pediu, pois, ao seu confessor que mandasse pintar um
quadro com as seguintes figuras: Um Cristo na cruz, com
dois anjos, um à direita e outro à esquerda, com cálices de
ouro nas mãos para recolher o sangue das chagas de Jesus.
Acima da cruz, a figura de Deus Pai, com o Espírito Santo
em forma de pomba, e dois anjos, um de cada lado, em atitude de oferecer ao Pai Celeste os dois cálices com sangue
para a remissão dos pecados do próprio Camilo. Aos pés da
cruz, no lado direito, Nossa Senhora em oração por ele e, no
lado esquerdo, S. Miguel Arcanjo, como defensor das almas
no fim da vida. Também pediu que, aos pés da cruz, fossem
escritas estas palavras: “Perdoa o teu servo, que remiste com
teu precioso sangue”. Pediu que mandasse pintar o sangue
bem vermelho para que pudesse enxergá-lo com mais clareza e que houvesse muito sangue, a fim de que, vendo-o em
abundância, aumentasse sua confiança de se salvar.
Como já tinha acabado a dispensa de rezar o breviário,
vendo que ainda lhe sobravam forças, mandou pedir nova
dispensa ao médico. Mas o superior da casa lhe disse: “Padre,
o senhor está tão doente que já se fala em dar-lhe a Unção
dos Enfermos e ainda quer que peça esta dispensa?” Camilo,
porém, respondeu: “Mesmo que estivesse com a vela acesa à
cabeceira, deve pedir a dispensa para tranquilidade de minha
consciência”. E teve de pedi-la.
Quase todos os dias recebia visita de muitas pessoas,
especialmente do seu grande amigo, Pe. Fernando, Geral dos
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Carmelitas Descalços, ao qual pediu que rezasse pela sua salvação e lhe disse: “Peço a vossa paternidade que reze por
mim e mande que também os seus padres rezem para que
eu possa dar com acerto o passo da morte. Peço isto de joelhos, pois fui um grande pecador, jogador inveterado e de má
vida”. Também foi visitado e carinhosamente abraçado pelo
Pe. Pedro Alagona, da Companhia de Jesus. A todos pedia
que rezassem por ele.
Nos últimos dias de vida, foi visitado por Gaspar,
Maximino, seu conterrâneo, e perguntou porque estava em
Roma. Ele lhe disse que estava lá para tirar da prisão seu
irmão, D. João, posto na cadeia pelo vigário de Quieti por
motivos de jurisdição. Camilo disse que podia voltar para
casa e encontraria seu irmão fora da cadeia. Ele duvidava,
mas Camilo repetiu quatro ou cinco vezes que voltasse e o
convenceu. Voltou e, quando chegou a Buquiânico, constatou que seu irmão tinha sido solto no dia anterior.
Todo o tempo que sobrava das visitas e do tratamento,
dedicava-o a ouvir leituras espirituais que pedia ao enfermeiro que lhe lesse. Gostava de ouvir a leitura do “Tratado sobre
a outra vida”, do Pe. Lucas Pinelli, e “Declarações sobre a fé”,
do Cardeal Belarmino.
No domingo seguinte, isto é, dia 6 de julho, comungou outra vez por devoção. Fez isso em jejum, como ao receber o Viático, embora sentisse a língua muito seca. Não quis
sequer enxaguar a boca, por medo de engolir alguma gota
de água. Disse que em toda a sua vida nunca tinha feito isso
antes da missa ou comunhão.
Finalmente, vendo que minguava cada vez mais, pediu
a Unção dos Enfermos, que lhe foi dada na sexta-feira, dia
11, pelo Pe. Geral. Antes de receber a Unção, quis comungar.
Na confissão que fez neste dia, foi agraciado por Deus com
um arrependimento tão grande que toda vez que acusava um
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pecado, batia no peito com tanta força que o confessor teve
dó e lhe segurava a mão.
Ao receber a Unção dos Enfermos, rezou o Eu Pecador
e respondeu a todas as orações. Depois da Unção disse, todo
satisfeito: “Que seja para a glória de Deus! Que seja para a
glória de Deus!” e pediu que os padres e os irmãos se retirassem, mas antes pediu licença ao Pe. Geral para dizer algumas
palavras. Pediu a todos que mantivessem fidelidade ao instituto, principalmente que tivessem grande caridade para com
os doentes, união e caridade fraterna, pureza de coração, pobreza, obediência e humildade; que não desanimassem diante
das grandes dificuldades e perseguições que o demônio tinha
movido contra a Ordem, pois qualquer começo é difícil e o
demônio tinha muita raiva da Ordem; esperava que crescesse
e se espalhasse por todo o mundo e que haveriam de entrar
muitas pessoas boníssimas, tanto pelo espírito, quanto pelo
saber, e que ele seria mais útil após a morte do que antes. Por
isso pedia a todos que permanecessem firmes e fiéis na sua
vocação e trabalhassem com alegria nesta santa vinha, sem se
entristecer com sua morte, pois se Deus o aceitasse entre os
seus eleitos, poderia ajudá-los mais lá do céu do que ficando
na terra, onde só se cometem faltas e pecados.
Por fim, com muitas lágrimas e erguendo os olhos para
o céu, disse: “Padres e irmãos caríssimos, invoco a misericórdia de Deus e peço perdão ao Pe. Geral, que está aqui, e a todos vocês, pelos maus exemplos que, talvez, dei no passado,
mas asseguro que tudo aconteceu mais por falta de saber do
que por má vontade. Por fim, por quanto Deus me concede, como vosso Pai, em nome da SS. Trindade e de Nossa
Senhora, dou a todos os presentes e aos ausentes e também
aos futuros mil bênçãos”.
Nesta hora todos se ajoelharam, com o coração tão
comovido e com tantas lágrimas que não é fácil descrever.
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Antes, oPe. Geral e, em seguida, todos os demais foram pedir-lhe perdão e despedir-se, beijando suas mãos. O beijo
das mãos serviu mais, como fez a Madalena com os pés de
Cristo, para ungi-Ias e lavá-las com as lágrimas do que para
beijá-las. E ele, como bom pai e qual outro Jacó, abraçou
carinhosamente seus filhos e deu a todos sua última bênção.
Como estava muito abatido, pediram que descansasse
um pouco, dizendo que tinha bons motivos para se sentir
cansado. Ele, porém, respondeu que nunca poderia se cansar
no serviço a seus padres e irmãos.
Nesse ínterim, chegaram alguns senhores que queriam
visitá-lo. Quando o avisaram, lamentou não poder recebê-los
e dar-lhes a devida atenção, dizendo: “Por favor, peçam desculpa em meu nome a esses senhores. Já recebi a Unção e quero retirar-me um pouco dentro de mim”. Nisso, o Pe. Marcelo
Mansio lhe disse: “Padre, esses senhores vêm para conforto de
suas almas; V. Paternidade tenha compaixão deles”. Mas ele
respondeu: “Pe. Marcelo, morre-se uma só vez e eu devo morrer bem. E o que espero, com a ajuda do meu Deus”.
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Após receber os santos sacramentos, Camilo insistiu para que fossem pedir a bênção do Papa Paulo
V e a indulgência plenária. Para tanto, valeram-se da
mediação do Sr. Lucas Antônio Eustáquio, camareiro
secreto de Sua Santidade, e grande amigo e admirador de nosso Pai. Na tarde do mesmo dia em que
Camilo recebeu a Unção dos Enfermos, a entregou
em nome de Sua Santidade.
Camilo achou que não podia receber maior favor
nesta vida. Agradeceu muito a Deus que o tivesse levado a morrer em Roma, confortado com tão grande bem
e enriquecido com tão grande tesouro. E acrescentou:
“Que Deus dê muitos anos de vida a Sua Santidade e
o conserve sempre de bem para melhorem sua graça”.
No sábado seguinte, isto é, no dia 12 de julho,
teve a visita, como de costume, de muitos religiosos,
em particular do
Pe. Agostinho Caracciolo, do Pe. Francisco Zazzera, da Igreja Nova, e do Frei Santi, Guardião dos
Capuchinhos. Camilo falou com ele do amor de Deus,
dizendo, entre outras coisas, que ficava admirado como
a criatura não amasse perfeitamente o seu Criador.
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Ao se despedir, o Pe. Zazzera lhe disse: “Padre, quando
chegar no céu, cumprimente o nosso Pe. Filipe e faço votos
venha ao seu encontro, pois, o senhor foi seu filho espiritual
nesta vida”. Também o Pe. Caracciolo, ao se despedir, pôs-se
de joelhos e quis receber a sua bênção, dizendo, com todo
o carinho, que se pudesse ficaria dia e noite com ele para
ajudá-lo e conversar com ele.
Confesso, porém, que seria demasiado longo se quisesse contar todas as coisas que fez e disse nos seus últimos
dias. Direi apenas que, nesta fase terminal, estava tão magro
que dava para contar seus ossos. Parecia que, por milagre, lhe
tivesse sobrado viva a língua.
Mais de uma vez foi visto pelos nossos em suaves colóquios com Deus, dizendo: “Ah! meu Deus, quanto lhe devo!
Mas sou grato?”
Outras vezes, abria os braços em cruz ou levantava-os
para o céu e dizia: “Eu vos agradeço, meu Deus, eu vos agradeço! Sou um vil pecador, indigno de qualquer bem; quão
misericordioso sois vós Senhor! Espero salvar-me apenas por
vossa misericórdia!”
Outras vezes, oferecendo-se a si mesmo, dizia: “Irei,
Senhor, irei, não quando eu quiser, mas quando for do vosso agrado!”. Outras vezes, reconhecendo que tudo vinha das
mãos de Deus, dizia: “Senhor, tudo aquilo que fui, que sou e
que serei, tudo é fruto de vossa graça”.
Pensando em sua juventude, humilhava-se e dizia: “Senhor, arrependo-me de vos ter ofendido. Oxalá, não o tivesse
feito. Mas espero em vós, Senhor!”
Quando recebeu o quadro do crucifixo, com a sua misteriosa ideia do sangue de Cristo, mencionado acima, olhando-o e vendo que o pintor, a pedido de seu confessor, tinha
pintado também Camilo, de joelhos entre Nossa Senhora e
a cruz, quase esperando que alguma gota do sangue caísse
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sobre ele e que de sua boca saíam estas palavras: “Perdoa
o teu servo, que remiste com teu precioso sangue”, disse:
“Senhor, bem sabeis que esta não foi ideia minha”, isto é, ser
representado com aquelas palavras na boca, “mas como Deus
assim quis, é sinal que devo esperar com mais confiança que
usareis de misericórdia para comigo”.
Depois, dirigindo-se a Nossa Senhora, disse: “Eia, Mãe
caríssima, pede a teu Filho a graça que eu suporte de boa
mente todo o sofrimento e se este não for suficiente, que
mande mais”.
Mandou colocar o quadro num lugar onde pudesse vê-lo sempre e ficava meditando sobre ele.
Pediu ao seu enfermeiro que, na hora de sua morte,
dissesse ao Padre que lhe encomendava a alma que o motivasse para confiar com firmeza que se salvaria pelos méritos e
pelo sangue de Jesus Cristo.E não só na hora da morte, mas
até quinze minutos depois, deveria lembrar-lhe o precioso
sangue.
No mais, aborrecia o gosto e as preocupações pela vida
presente, sobretudo quando precisava comer alguma coisa.
Sentia sofrimento e angústia. Tinha chegado ao trigésimo
mês de sua falta de apetite, mas, para obedecer ao médico e a
quem cuidava dele, aceitava e sofria tudo por amor de Deus.
Trazia presas aos braços várias medalhas bentas e as beijava
com frequência para ganhar a indulgência plenária na hora
da morte.
Na tarde do sábado foi visitado pelo ar. D. Francisco de Castro, embaixador do rei católico junto à Santa Sé.
Com humildade digna de um príncipe, pediu ao servo de
Deus que rezasse por ele, por seus filhos, pela condessa sua
esposa, pela sua sogra e por todos os de sua casa. Depois,
pediu às pessoas presentes que se retirassem e falou a sós
com Camilo durante certo tempo. Todos acharam que
Capítulo XX
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 ediu pelo rei Filipe III, seu senhor, por seus filhos e pelos
p
estados e remos da Coroa.
Terminadas as visitas do dia, que não foram poucas,
sobretudo de sacerdotes e religiosos, um Padre lhe disse:
“Ontem o senhor não quis receber visitas e hoje Deus lhe
enviou tantas que compensaram as de ontem”. Camilo respondeu: “Hoje foram religiosos e Deus os enviou para que
pedisse suas orações e me ajudassem”. Depois de algumas
palavras, acrescentou, lamentando o conceito que o mundo
tinha de sua pessoa: “Que coisa! Todos vêm pedir minhas
orações, como se fosse alguém e não sabem que eu sou um
vil pecador”. Mas o Padre lhe disse: “Deus levará em conta
a sua fé”. Camilo respondeu: “Deus queira que não fiquem
decepcionados em sua boa vontade”.
No domingo de manhã, isto é, 13 de julho, fez a profissão
de fé na presença de muitos padres e irmãos, afirmando, entre
outras coisas, que queria viver e morrer como autêntico e fiel
cristão católico e crer firmemente tudo quanto ensina e crê a
Igreja Católica, Apostólica, Romana. Exortou também os seus
religiosos a viverem isso, sobretudo, a obediência aos pontífices
romanos. Quis guardar consigo o papel da profissão de fé e pediu que após a sua morte o atassem ao seu corpo e o enterrassem
com ele e, como sinal de sua vontade, beijou o SS. Crucifixo.
À tarde, teve a visita do Sr. Francisco, sobrinho do
Cardeal Protetor, Cardeal Ginnasi, e do Sr. Emílio Sperelli,
secretário do Cardeal, que o mandou para saber como estava.
Camilo respondeu: “O Sr. Cardeal é muito gentil comigo,
mas devo dizer que já não posso fazer qualquer coisa por ele
na terra, pois minha vida está no fim. Se, porém, Deus me
der a graça de vê-lo face a face, não deixarei de interceder por
sua senhoria ilustríssima”.
Passou a noite seguinte constantemente unido ao
seu Senhor, meditando na sua Paixão e no quadro do seu
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c rucifixo, que quis tê-lo nas mãos e, beijando uma a uma as
sagradas figuras, se deteve em suaves colóquios com elas. Ao
crucifixo dizia: “Senhor, recomendo-vos esta alma, que resgatastes com vosso precioso sangue”. A Nossa Senhora: “Eia,
Mãe de bondade, pela constância que mostraste aos pés da
cruz, vendo teu santíssimo Filho crucificado e morto, pede
que minha alma se salve”. Depois, abraçando com devoção o
quadro, beijou o crucifixo, os pés de Nossa Senhora, beijou
S. Miguel Arcanjo e todos os anjos.
Dirigindo-se ao Pai, disse: “Pai celeste, eis aqui teu
santíssimo Filho, peço-te pelo seu precioso sangue que me
perdoes e salves esta alma pecadora”.
Naquela noite disse ao Padre que o assistia: “Não sei
se já pensaram em preparar os funerais”, e como o Padre respondeu que já tinham falado sobre isso, Camilo acrescentou:
“Vejam que só tem amanhã”, e, de fato, morreu na tarde do
dia seguinte, como diremos.
Na segunda-feira, seu último dia de vida, foi visitado, mais uma vez, pelo Cardeal Protetor, Cardeal Ginnasi.
Camilo ficou muito feliz, pois lhe encomendou de maneira
especial a Ordem.
Ao ouvir o relógio tocar, quis saber a hora. Responderam que eram as doze. Ele acrescentou: “Já é tão tarde e
ninguém fala em celebrar a missa? e não terei outra afora
esta. Esta será a última que assistirei”. Em seguida e como
sempre, foi celebrada a missa no altar da enfermaria. Na hora
do Credo, aprovava com a cabeça cada artigo, sobretudo as
palavras: “Padeceu sob Pôncio Pilatos”, e “quando virá de
novo”, pensando na doloridíssíma paixão de Cristo.
Quando o sacerdote chegou ao primeiro momento, Camilo, com profundo medo e tremor de não se salvar, com toda
a voz que tinha, disse: “Rezem! rezem para que Deus me salve”,
deixando atônito e estupefato todo mundo. Na hora da elevaCapítulo XX
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ção da hóstia, erguendo a voz o quanto pôde e batendo no peito, disse: “Senhor, tende piedade de mim pelo vosso precioso
sangue!” Pediu que o confessor ficasse sempre ao seu lado para
que, caso lembrasse algum pecado, pudesse se confessar.
Passou o resto do dia em oração e pedia a todos aqueles
que o visitavam que rezassem por ele. A um amigo, Francisco
Botelli, disse: “Hoje a noite, peça a Deus por mim”. Quando
o médico de casa, Tomás Condópoli, foi visitá-lo e lhe perguntou como estava, Camilo respondeu: “Já estou aguardando a chamada de Deus”. Pouco depois foi visitado também
pelo Dr. Ambrósio Galiano, amigo de Camilo. Camilo, ao
vê-lo, disse: “Ah! senhor Galiano, outro médico me espera”.
Nesta hora entrou na enfermaria um Padre, Otávio Pace, e viu que Camilo, sem dizer palavra, mas apenas
olhando fixamente no quadro do crucifixo, fazia sinais com
os olhos e com o rosto de estar falando com ele. Quando se
apercebeu que o estava vendo, parou e seu rosto ficou sereno.
Ao toque do Angelus do meio dia, rezou à Virgem
Maria, apesar que sua língua estivesse tão seca que mal conseguia mexê-la. Quando ouviu o relógio tocar novamente,
voltou a perguntar a hora. Quando lhe disseram que eram as
19, disse: “Como o dia é comprido!” Aguardava com ansiedade a noite, para ficar livre dos laços da carne e descansar
no céu com Cristo.
Quis que houvesse constantemente sacerdotes rezando
salmos e orações à sua cabeceira e respondia às ladainhas e a
todas as orações da encomendação da alma. O seu confessor,
que lhe encomendava a alma, o aspergia, mas como uma vez
caiu pouca água no seu rosto, disse: “Mais água benta! mais
água benta!” Quando o Padre lhe fez o sinal da cruz na testa
com o aspersório, disse: “Assim está bem”.
Era admirável ver como ficasse atento a tudo quanto
faziam por sua alma. Beijava amiúde as medalhas bentas, que
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trazia presas aos braços, e também o crucifixo. Embora tivesse um coração ardente e se mantivesse muito unido ao seu
Senhor, num dado momento, se queixou que estava frio e
gélido de devoção. Manteve-se lúcido até o fim, como tinha
pedido a Deus, e, mesmo à tarde, quando tocou a ave-maria,
rezou com toda lucidez.
Já estava escuro há mais de uma hora e um quarto,
quando seu enfermeiro, Ir. Gens, lhe perguntou se queria
comer algo, mas ele respondeu: “Espere mais quinze minutos. Depois comerei”. De fato, não havia passado um quarto de hora, abriu os braços em cruz, tendo na boca e no
coração o santíssimo nome e o sangue de Jesus Cristo e o
ss. nome de Maria, invocando também a SS. Trindade e S.
Miguel Arcanjo, enquanto eram rezadas as palavras: “Que
Cristo Jesus se apresente manso e festivo”, dando os últimos
suspiros, com o rosto sereno e os olhos voltados para o céu,
sem qualquer contorção ou transformação do rosto, que parecia resplandecente, foi banquetear-se no céu, entregando
sua alma ao Criador.
Os nossos estavam todos presentes e, em lágrimas, rezavam pela sua feliz passagem.
“Parte m paz, alma bendita, e como na terra fizeste
tantas obras boas para o próximo, que também Deus tenha
misericórdia de ti, te conceda no céu um lugar de refrigério,
de luz e de paz”.
Morreu no dia 14 de julho de 1614, às nove da noite aproximadamente, no dia de S. Boaventura. Contava 64
anos, um mês e vinte dias devida, quarenta anos após a sua
conversão a Deus, 28 anos após a aprovação da Congregação
por Sisto V e 23 após a constituição da Ordem pelo Papa
Gregório XIV.
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O POVO DE ROMA REVERENCIA O CORPO
DE CAMILO. SEU ENTERRO

Passada a melhor vida a alma de nosso Pai Camilo e seus filhos vendo o corpo inerte de seu querido Pai, que língua e que pena poderiam descrever
a densa nuvem de dor que tomou conta do coração
de todos? Condensando-se, a nuvem transformou-se
em amargo líquido de choro, que escorria abundante dos olhos de cada um. Extinto ele, parecia que
se tivesse apagado a luz deles, perdido o seu guia e,
enfim, tombadas e abatidas as fortíssimas muralhas
da Ordem.
Alguns, quando souberam de sua morte, lamentando tão grande perda, diziam: “Morreu o pai
dos pobres. Os pobres lamentarão muito tão grande perda”. O Pe. Frei Domingos, carmelita descalço,
grande servo de Deus, disse a um dos nossos padres:
“Morreu um grande campeão do céu”. A ele podemos
aplicar as palavras de S. Paulo: “O Senhor o tornou
apto ministro de uma Aliança nova”.
Muitos religiosos insignes disseram aos nossos que não sabiam se deviam dar-lhes os pêsames
ou congratular-se pela morte de nosso bom Pai,
pois, se haviam perdido um Pai na terra, tinham
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ganho um advogado no céu. Outros louvavam muito tão
grande homem.
Mas voltemos ao seu corpo. Quando na manhã seguinte foi levado à igreja, revestido dos paramentos sacerdotais,
para as exéquias e a celebração das santas missas, como é costume na Ordem, parecia que Roma toda, como que avisada
por uma trombeta celeste, já soubesse de sua morte. Acorreu
tão grande multidão de gente de todas as classes para vê-lo,
que causou admiração em toda a cidade. O povo todo dizia:
“Vamos ver o santo; vamos ver o bem-aventurado”. Todos
queriam beijar-lhe as mãos, os pés, o rosto e tocar seu corpo com rosários, lenços e flores. Quem não tinha com que
tocá-lo, tirava até os anéis dos dedos e os encostava nos dele.
Alguns sacerdotes, ao beijar-lhe as mãos, diziam: “Benditas
mãos, impregnadas de caridade!”
Os cegos que pediam esmola na porta da igreja, improvisaram uma oração e a rezavam em honra do servo de
Deus, declarando-o bem-aventurado e exaltando-o, sobretudo, pela sua caridade.
Como os padres haviam colocado folhagens e flores no
caixão, como é praxe em Roma, o povo as pegava com tanta
ansiedade que foi necessário colocar constantemente novas
folhas e novas flores. Isto evitou, pelo menos, que cortassem
e rasgassem as suas vestes, mas não impediu que, pela grande
devoção, lhe arrancassem até cabelos da cabeça.
Muitos homens e mulheres distintos diziam que, se
fosse possível, não sairiam de perto dele, tantos e tão fortes
eram os raios de santidade que fluíam de seu rosto bendito.
Afirmavam que, só de olhá-lo, se sentiam levados à devoção.
Um senhor, espanhol, disse que não se havia enganado
ao considerá-lo santo, pois ao tocar-lhe as mãos as sentiu tão
soltas e macias, como as de um santo falecido na Espanha,
quando estava lá.
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Entre as pessoas que foram vê-lo e que quase ensurdeciam os céus com seus gritos, estavam homens e mulheres
lunáticos, gritando e dizendo várias coisas do servo de Deus.
Alguns não queriam se aproximar do seu caixão. Outros fechavam os olhos para não vê-lo. Todos gritavam que se sentiam queimados, atormentados e açoitados à sua vista. Um
deles dizia, enquanto o convidavam a se aproximar do caixão, que preferia ir para a cadeia antes que se aproximar dele.
Outro dizia: “Por que querem que me achegue a este velhão
que, tão logo morreu, foi para o céu?”
Enfim, os padres nunca imaginaram que acorresse tanta gente. Para evitar desordens, pois já tinham quebrado quase todas as balaustradas da igreja e até mesmo os pés da mesa
onde estava o corpo, acharam conveniente tirá-lo quanto antes da vista do povo e levá-lo para a sacristia. Quando o povo
soube, aumentou a pressão para vê-lo. Os padres tiveram que
chamar muitos guardas, para afastar a multidão.
Levado à sacristia, um possesso, que não tinha conseguido vê-lo na igreja, entrou pelo pátio da casa, subiu num
banco, se aproximou de uma janela da sacristia e logo que
viu o santo corpo, como que empurrado por mão invisível,
caiu de costas, assustando todo mundo. Mas mal levantou,
fugiu a toda, como se fosse perseguido por um mortal inimigo. Dizia e gritava que sentia muito fogo e tormento.
Após três dias, seu corpo foi colocado em três caixões,
dois de cipreste e um de chumbo, e enterrado na Igreja de
Santa Maria Madalena, perto e no lado direito do altar mor.
Ao colocá-lo nos caixões, embora morto há três dias,
seu corpo e suas articulações estavam tão soltos e dóceis aos
que os arrumaram, que parecia mostrar sua perfeita obediência mesmo após a morte. Também a chaga da perna, que,
ao fazer os curativos pouco antes de sua morte, estava como
sempre, isto é, de cor vermelha, cheia de cavernas e com
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grandes saliências de carne, logo que Camilo expirou, tudo
voltou ao normal como se não existisse a chaga e, na sua perna, sobrou apenas uma cicatriz e nada mais.
Os padres, por modéstia e também para não incitar o
povo, não quiseram colocar qualquer inscrição sobre o túmulo, mas apenas uma cruz de tijolos. Assim mesmo são
muitas as pessoas que afluem e Deus realiza fatos extraordinários, concedendo muitas graças através de seu servo. Isto
pode ser visto pelos ex-votos e outros sinais de devoção que,
onze dias após a sua morte, os fiéis que recebem graças começaram a colocar no seu túmulo. Mas como esperamos que,
pelas coisas ditas acima e por muitas outras que realizou em
vida, a Santa Sé Apostólica, quando o Espírito Santo a inspirar, averiguará, como deve, a verdade, eu não ouso acrescentar mais nada.
Sua Santidade, o Papa Paulo V, já deu licença para que
se inicie o processo informativo para preservar a memória
dos fatos e isto já começou. Esperamos que a lâmpada posta
por Deus no candelabro não ilumine apenas a si mesma, mas
alcance luz e graça para que todas as almas se salvem pelos
méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
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