Morte do IV Superior geral: 13 de dezembro
Padre Afonso Maria LELLIG
(3 de abril de 1909 – 13 de dezembro de 1958)

Breve perfil biográfico

Padre Afonso Maria Lellig. IV Superior geral (11 de janeiro de 1954 – 13 de
dezembro de 1958). Nasceu a 3 de abril de 1909 na Alemanha. Fez a primeira
profissão a 15 de agosto de 1931 e foi ordenado presbítero a 12 de julho de
1936. Foi eleito IV Superior geral da nossa Congregação a 11 de janeiro de 1954.
Faleceu em Roma a 13 de dezembro de 1958, sendo Superior geral.

Afonso Maria Lellig, Já começou, Carta circular15, 157-158.
Roma, 2 de dezembro de 1956
Fidelidade e união
Sintetizarei os meus votos nesta invocação: «Que todos sejam um… para que o mundo creia que Tu me
enviaste» (Jo 17, 21). Se reinar a união entre nós, entre os membros de cada casa, entre as comunidades da
mesma província, e entre as diferentes províncias do Instituto, é sinal que há amor entre nós. É preciso alcançar
esta concórdia pela oração. Quanto bem se perde, quantas iniciativas se dificultam, quantos maus exemplos se
dão, cedendo à discórdia. Há diferenças de caráter, diferenças de língua e de nacionalidades, diferenças de
objetivos entre as várias casas… E se não nos compete eliminar estas diferenças, temos a possibilidade e a
obrigação de as superar no espírito e pelo espírito de amor.
Estes pensamentos, considerados à luz sobrenatural, podem ser meios poderosos, não só para alcançar
os objetivos comuns, mas sobretudo para completar a nossa santificação pessoal. Como hão de os homens
acreditar em nós que pregamos o amor, se devido a discórdias internas nos revelamos faltosos a este mesmo
amor? A oração que o Salvador pronuncia ao entrar no mundo, junta duas coisas: fidelidade e amor: «Eis que
venho, ó Deus, para fazer a tua vontade» (Heb. 10, 7). E’ isto que peço ao Deus Menino para cada um de nós e
para a nossa Congregação; neste sentido desejo a todos um Natal cheio de graças.

Intenção para Laudes ou Vésperas
Acolhei o nosso irmão Afonso Maria Lellig, Superior geral, na assembleia gloriosa dos santos,
- Inscrevei-o no livro da vida.

Oração pela Congregação e pelos superiores (Adoração)
Ó Jesus, bom pastor,
concedei aos nossos superiores
e a todos os que exercem a autoridade na Igreja,
o espírito, as graças, as virtudes
e tudo o que os faça bons pastores.
Que o vosso Espírito desça sobre eles com todos os seus dons,
a fim de que, intimamente unidos a vós,
disponham todas as coisas com prudência,
conduzindo-as ao seu fim com fortaleza e serenidade.
Senhor, fazei os nossos superiores tão semelhantes a vós,
que, com a força do exemplo, dirijam o rebanho que lhes foi confiado.
Concedei, à nossa família religiosa
a graça de formar um só coração e uma só alma,
na obediência e na caridade.
Fazei que nela ingressem
somente os que vós mesmo chamastes e escolhestes.
Abençoai-nos, abençoai as nossas casas e todas as nossas obras.
As graças abundantes que emanam de vosso lado, aberto na cruz,
não cessem de santificar esta comunidade,
a fim de que viva na alegria
e produza frutos que permaneçam. Amém.

