Pe. Pancrácio Pfeiffer, SDS
Apóstolo – Líder – Pacificador

Oração pelo 75º Aniversário de sua morte1
1. Motivação:
Sejam todos bem-vindos para este momento de oração comunitária, no qual queremos
celebrar o 75º aniversário da morte de nosso confrade Pe. Pancrácio Pfeiffer (1945 - 2020).
Juntamente com toda a Família Salvatoriana, queremos agradecer a Deus por seu testemunho
de vida consagrada como apóstolo, líder e promotor da paz. Na história de Pe. Pancrácio
encontramos um testemunho fiel do que significa viver em profundidade o carisma apostólico
do Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan.

•
•

Invocação à Santíssima Trindade ...
Canto: Salvator Mundi (ou outro canto)

2. Oração Inicial:
Deus de bondade e amor, ao celebrar e bendizer a vida de Pe. Pancrácio Pfeiffer no 75º
aniversário de sua morte, pedimos a graça de encontrar inspiração em seu espírito de serviço
extraordinariamente generoso, especialmente para os tempos difíceis que vivemos no mundo.
Abra nosso coração, nossa mente e nossa alma, frente aos inúmeros desafios da humanidade,
para que possamos avançar juntos como corpo apostólico. Que as nossas vidas de apóstolos,
como a do Divino Salvador, sejam tomadas, divididas e compartilhadas em prol da realização
do Projeto de Deus no mundo. Pedimos isto em Teu santo Nome, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém!
3. Leitura de Tito 2,11-14.3,4-7
Por ocasião do 50º aniversário da fundação da Sociedade, o Pe. Pancrácio Pfeiffer, em seu ofício
de Superior-Geral, solicitou que fosse inscrito nas paredes da capela da Casa Mãe os versículos
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de Tito 2, 11 – 13. Este fragmento: "A bondade de Deus e seu amor pela humanidade se
manifestaram em Jesus Cristo, nosso Salvador", foi muitas vezes ressaltado por nosso
Fundador, porém tornou-se popular através do Pe. Pancrácio Pfeiffer.
Leitor: “Manifestou-se a graça de Deus que salva toda a humanidade, ensinando-nos a
renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e a viver neste tempo com humildade, justiça
e piedade, esperando a promessa feliz e a manifestação da glória do nosso grande Deus e
Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda iniquidade, para
adquirir um povo purificado, dedicado às boas obras (...) Mas quando se manifestou a bondade
de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, ele nos salvou, não por causa dos
atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho do novo
nascimento e renovação do Espírito Santo. Este Espírito, ele o derramou copiosamente sobre
nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na
esperança, herdeiros da vida eterna”. Palavra do Senhor.
Reflexão em silêncio
De que modo eu sou testemunho da bondade de Deus e de seu amor pela humanidade hoje?

4. Rezando o testemunho de vida do Pe. Pancrácio Pfeiffer:
4.1 – Um apóstolo salvatoriano exemplar
Pe. Pancrácio Pfeiffer ingressou na Sociedade aos 16 anos de idade.
Pouco depois de ser ordenado, em razão de sua sabedoria, de seu
coração compassivo e compromisso apostólico, envolveu-se cada vez
mais nas responsabilidades administrativas da Sociedade. Ele se
tornou o braço direito do Pe. Francisco Jordan e foi também o contato
principal da Sociedade com as principais autoridades do Vaticano por
muitos anos.

a. “Eu agradeço ao bom Deus por ter conhecido pessoalmente o reverendo Padre-Geral.
Foram somente algumas ocasiões, mas o suficiente para perceber suas excelentes
qualidades. Encontrei uma pessoa de rara grandeza: seu coração imenso sempre
pronto para ajudar; de simpatia tão agradável por ser tão simples, alegre e natural, e
isso tudo combinado com uma energia incomum” (Ir. M. Regis, Superiora Geral da
Congregação Missionária das Servas do Espírito Santo).
b. “Que bela recompensa o Senhor lhe dará depois de uma vida tão comprometida, plena
e santa. Nossa pequenina casa teve a honra de tê-lo como capelão por mais de 40 anos.
As jovens formandas estavam acostumadas em todas as manhãs ouvir uma palavra
benevolente dele e, muitas vezes, uma reflexão que trazia uma tonalidade de alegria
profunda. Para nós irmãs, ele foi um exemplo de piedade, de meditação, de abnegação
e de fidelidade para nosso serviço apostólico...” (Ir. Margherita Defasques, das Irmãs
Filhas da Caridade).
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c. “O padre Pancrácio sempre nos edificou e nos confortou com seu magnífico exemplo.
Ele estava sempre de bom humor, apesar de suas inúmeras preocupações. Ele era
excepcionalmente prudente, sem limites em praticar a caridade, e sempre sorrindo.
Quantas vezes durante esta guerra ele nos surpreendia com sua serenidade e seu
espírito de sacrifício. Muitas vezes após a missa, nós o víamos consolar ou encorajar
pessoas de todas as condições sociais que estavam esperando por ele com suas
dificuldades. Depois da missa, Pe. Pancrácio costumava sentar-se por um momento ao
piano para cantar os salmos ou algum hino à Nossa Senhora. Ele tocava, cantava e ria
dizendo que aquele era o momento de descanso do seu dia” (Ir. Margherita Defasques
das Irmãs Filhas da Caridade).
•

Breve silêncio.

•

Canto: Laudate omnes gentes (ou outro canto)

4.2 – Um salvatoriano guia
Por ocasião do III Capítulo Geral, Pe. Pancrácio Pfeiffer, aos 43 anos,
foi eleito como primeiro Superior-Geral a suceder o Fundador. Ele
assumiu este papel com grande ardor e dinamismo durante 30 anos.
Ele impulsionou a Sociedade em direção a um futuro de sustentação
e de crescimento.

a. “Nossa Sociedade ficou, e continua profundamente grata ao falecido reverendo PadreGeral por seus bons conselhos e ajuda, especialmente nas últimas décadas. Lembrome, com gratidão, de muitas horas de conversas que tive com ele e das quais voltei
repetidas vezes interiormente fortalecido e animado a fazer o meu trabalho ” (Pe.
Joseph Grendel, SVD, Superior-Geral da Sociedade do Verbo Divino).
b. O Padre Pancrácio Pfeiffer possuía as grandes qualidades de um diplomata, menos a
astúcia que muitas vezes julga sem escrúpulos. A força intensa da simplicidade de seu
discurso era surpreendente. Ele estava a par de tudo e falava o essencial. Sua memória
infalível lhe permitia estar atualizado e oportuno ao máximo; uma mente genial, com
traços espirituais irresistíveis ” (Leone Gessi, jornalista do “O Mensageiro de Roma”).
c. “Não esqueçamos deste religioso, confrade e Superior-Geral em nossa oração e
tenhamos sempre presente o seu refrão: “A Sociedade florescerá na medida em que
todos cumpram seu dever”. Que estes três magníficos exemplos: nosso Venerável
Fundador, o Padre Boaventura Lüthen e Pancrácio Pfeiffer, sejam nossos intercessores
na Glória de Deus, para que a nossa Sociedade venha a ter novamente um líder que
siga os passos desses três grandes e santos homens” (Pe. Boaventura Schweitzer, SDS,
Provincial da Província Salvatoriana da Alemanha do Norte).
•

Breve silêncio.
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•

Canto: Adoramus Te Domine (ou outro canto)
4.3 – Um salvatoriano promotor da paz
Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ganhou o nome de "Anjo de
Roma", por ter salvado a vida de muitas pessoas, especialmente
judeus. Ele foi um intermediário importante entre o papa Pio XII e os
generais alemães durante a ocupação nazista em Roma. Ele morreu
aos setenta e três anos de idade, em 12 de maio de 1945, em
consequência de um atropelamento de automóvel.

a. “Eu fui um admirador e amigo do Padre Pancrácio Pfeiffer, de quem tenho apreciado
suas grandes qualidades de espírito e de coração. Eu estive muito próximo a ele em
tempos de calamidade e durante horas difíceis. Eu lamento seu fim repentino e trágico.
Envio minhas mais sinceras condolências à sua comunidade religiosa” (Sr. Ivanoe
Bonomi, Primeiro-Ministro do Governo da Itália).
b. “Com certeza, que ao ver o Padre Pancrácio se aproximando de mim na prisão, fiquei
profundamente comovido. Após aquele primeiro momento de surpresa, no qual pude
vê-lo de frente, com seus olhos azuis e com seu sorriso radiante cheio de esperança,
entendi que ele era um mensageiro de libertação e de bondade. Atribuo à Divina
Providência, ao Padre Pfeiffer e aos meus amigos a salvação da minha vida. Em um
folheto comemorativo, li um belo parágrafo sobre os salvatorianos: "Acreditamos na
Divina Providência, enfrentando os problemas do tempo presente, em todo lugar e em
cada época da história". Tive a oportunidade de experimentar profundamente o
quanto esta ideia estava sendo posta em prática durante o terrível período histórico,
de nove meses da ocupação alemã de Roma”. (Sr. Giuliano Vassalli, Senador italiano)
c. “Eu me vi de frente, não ao prelado que eu havia concebido em minha mente, mas sim
de um “fraticello” (irmão menor) simples, afável e sorridente. Assim que ouviu qual era
minha situação, ele me disse: “Eu farei tudo o que puder pelo seu filho”. Senti pela sua
disposição de ajudar e na maneira com a qual ele me auxiliou, a caridade de Cristo. E
eu agradeci a Deus desde o mais profundo do meu coração partido. (Sra. Clara Mattei
Friedmann, mãe de um prisioneiro de guerra).
•

Breve silêncio.

•

Canto: Ubi Caritas (ou outro canto)

5. Orações da Comunidade:
Agradecidos pelo testemunho salvatoriano do Pe. Pancrácio Pfeiffer, elevemos agora nossas
preces cheios de confiança e seguros de que somos todos filhos e filhas amados de Deus:

a. Rezemos por todos os membros da Família Salvatoriana. Que o exemplo apostólico
do Pe. Pancrácio Pfeiffer nos estimule a viver nossa vocação para ser apóstolos hoje,
com alegria, entusiasmo e fidelidade.
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Pai nosso ... Ave Maria ... Glória ao Pai ...
b. Rezemos por todos os salvatorianos que, entre nós, tem a tarefa de exercer o serviço
de autoridade para que, inspirados pelo Pe. Pancrácio Pfeiffer, nos ajudem a expandir
nossa missão apostólica com determinação e bondade em todos os lugares do mundo.
Pai nosso ... Ave Maria ... Glória ao Pai ...
c. Rezemos por todas as pessoas que estão comprometidas na defesa da integridade da
vida, que buscam a justiça e promovem a paz de acordo com os valores do Evangelho,
semelhante ao que fez Pe. Pancrácio Pfeiffer.
Pai nosso ... Ave Maria ... Glória ao Pai ...
d. Rezemos por .... (outras intenções)
Pai nosso ... Ave Maria ... Glória ao Pai ...
Oremos: Deus Misericordioso, apresentamos estas nossas preces confiantes de sermos
escutados e acompanhados em nosso caminho. Mais do que simples desejos, pedimos que
sejamos atendidos em todas as nossas necessidades, através da intercessão de nosso
Venerável Fundador, Pe. Francisco Jordan, que foi guia e pai espiritual do Pe. Pancrácio Pfeiffer.
Amém.
6. Oração Final:
Deus compassivo, te pedimos que nos inflame com o mesmo Espírito que impeliu a vida
apostólica do Pe. Pancrácio Pfeiffer. Que possamos responder desinteressadamente e
corajosamente às necessidades do teu povo, especialmente durante este tempo de
adversidades que perpassa todas as nações. Ajude-nos a implementar o carisma e a missão
salvatoriana para que continuemos sendo relevantes em ajudar todas as pessoas a conhecer,
amar e glorificar o teu nome em todos os lugares. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus,
nosso Divino Salvador. Amém.

•

Canto final: Regina Coeli (ou outro canto)
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