
Um homem entre dois mundos
Como um tirolês se tornou chinês

José Freinademetz
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A pátria de José Freinademetz
Uma pequena aldeia no coração da “terra santa” do Tirol

Na pequena aldeia de OIes,
a vida do dia a dia estava
profundamente enraizada
nas tradições católicas.
O dia começava com o
Ãngelus e terminava com a
oração do rosário diante do
altar familiar. Diariamente,
João Matias participava
com os filhos na santa
missa na paróquia de São
Lourenço, a 20 minutos de
Oies.

José, em ladino Ujöp, nasceu no dia 15 de
Abril de 1852 na pequena aldeia de Oies,
pertencente a Vale Badia, nas altas montanhas
do Tirol do Sul. Era o quarto de treze irmãos,
filhos de João Matias Freinademetz e de sua
mulher, Ana Maria.

Depois de  quatro anos de escola elementar,
José viajou para Brixen, onde completou os
últimos anos da escola primária e o liceu .
Em 1872, acaba a sua escolaridade como
melhor aluno da sua classe e entra no
Seminárior Maior diocesano. enOs pais de José Freinademetz

Casa natal de José Freinademetz, em Oies

r
Na pequena diocese de Brixen reinava, já então, um
extraordinário espírito missionário aberto ao mundo. Tanto no
liceu como no seminário, José Freinademetz teve professores
que tinham estreito contacto com missionários. Aí nasceu em
José a ideia de algum dia ir para as missões.

No dia 25 de Julho de 1875 é ordenado sacerdote.
A 5 de Agosto 1875 celebra a primeira missa na sua terra
natal. O seu bispo, D. Gasser, nomeia-o coadjutor de São
Martinho, em Vale de Badia. Um dos seus deveres era a
assistência religiosa e, de Novembro até Abril, ensinar as
crianças a ler e escrever.
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A fama da Casa Missionária de Steyl
chega aos mais recônditos lugares do Tirol
José Freinademetz torna-se missionário do Verbo Divino

1878
28 de Fevereiro Freinademetz pede admissão no Seminário Missionário de

Steyl, fundado por Arnaldo Janssen.
4 de Julho O bispo de Brixen, Mons. Vicenzo Gasser, dispensa-o da sua

diocese para ingressar na recém-fundada Casa  Missionária.
18 de Agosto Sermão de despedida em Badia.

27 de Agosto Chegada a Steyl. Recitando o Te Deum, Freinademetz
aproxima-se da Casa Missionária de S. Miguel, junto ao rio
Mosa.

Casa Missionária de Steyl em 1879  P. Arnaldo Janssen
Primeiros missionários de Steyl na China,
João Batista Anzer e José Freinademetz

“Quando penso nas

pessoas e nos países onde

ainda não se conhece a

verdadeira religião, nessas

pessoas que, não obstante,

são nossos irmãos e irmãs,

o meu coração bate forte e

os meus olhos enchem-se

de lágrimas”.

(J. Freinademetz)

No seu diário José escreve: “A Casa Missionária é verdadeiramente uma casa de Deus; aqui reinam um espírito de
piedade e temor de Deus... Isso deriva certamente do facto de todos quererem tornar-se missionários... Além disso, agora
começo com o estudo do chinês...”

No fim do Outuno de 1878, é certo que José Freinademetz e João Batista Anzer partirão para a China como
primeiros missionários de Steyl.

Igreja de São Martinho de Badia

Folha diocesana de Brixen
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“Ide, irmãos,
e que Deus vos acompanhe...”
José Freinademetz e João Batista Anzer: primeiros missionários de Steyl na China

Se existe sobre a terra

uma obra grande,

pela excelência da sua

finalidade, e digna de

admiração pelo número e

qualidade dos meios e

êxitos, essa é a religião do

crucificado e o apostolado

inseparavelmente unido

a ela.

(J. Freinademetz)

No dia 2 de Março de 1879 o Núncio Apostólico Mons. Capri entrega aos dois

missionários de Steyl destinados à China a cruz missionária.

Viagem sem regresso

Depois cada um viajou para sua terra natal, a fim de se despedir dos seus familiares.
Freinademetz escreve no seu diário: “Não quero descrever a cena do adeus na casa pa-
terna... Recebi a bênção paterna  e deixei a minha querida Badia, provavelmente para não
mais voltar a vê-la”.

Freinademetz e Anzer dirigiram-se primeiro a Roma. Os majestosos edifícios
imperiais de Roma impressionaram profundamente Freinademetz. Depois de
receberem a bênção de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, os dois missionários
embarcaram em Ancona, no dia 15 de Março de 1879, rumo à China. A viagem por
mar até Hong Kong durou 36 dias.

Depois de chegar a Hong Hong,
Freinademetz escreve para Steyl:
“De agora em diante teremos ainda mais
necessidade do apoio e da bênção das
vossas orações... até que todos os povos
da terra, inclusive os chineses, passem a
fazer parte do único rebanho do Bom
Pastor”.
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Europa e China:
dois mundos diferentes
A roupa chinesa não determina só por si a transformação  do homem

O bispo diocesano Raimondi de Hongkong manda
Freindametz para Saikung. Na modesta estação missionária
ele recebe um nome chinês FU(felicidade) SHENFU (padre)
Veste-se como os chineses, aprende o dialeto hakka e é
introduzido no trabalho prático da missão. A pouca comida,
as viagens cansativas, a solidão e a hostilidade afectam
gravemente Fu Shenfu. Quase ninguém quer saber da boa
nova de um Deus amoroso e da vida depois da morte.
Muitos riem-se e troçam pouco dele, chamam-lhe “demónio
estrangeiro” e atiram-lhe pedras para o atingir.

Também o missionário

da China, José

Freinademetz teve que

se desfazer dos seus

preconceitos europeus e

aprender a anunciar a

Boa Nova no encontro

com a cultura chinesa.
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Os chineses não têm coração

Freinademetz está desiludido e escreve: “É isto o que eu sinto com maior
amargura. Cheguei da Europa cheio de entusiasmo e ilusões; pensava que os
meus braços chegariam à noite cansados de tanto baptizar e pregar, que cada
ano alguns pagodes cairiam em ruínas diante
dos nossos olhos e que no lugar deles nasceriam igrejas cristãs...
É verdade o que me disse um velho um missionário: “O missionário
é detestado por muitos, tolerado por poucos e amado por ninguém!”

Ele, por outro lado, faz a seguinta avaliação: “O criador não fez os chineses
com as mesmas inclinações dos europeus... Custa-nos muito aceitar a
ignorância, a insensibilidade e a apatia dos homens daqui...”

Também o missionário da China, José Freinademetz teve que
desfazer-se dos seus preconceitos europeus e aprender a anunciar
a Boa Nova no encontro com a cultura chinesa.



Um chinês com os chineses
“Amo a China e os chineses e desejaria morrer mil vezes por eles...”

1886 - José Freinademetz emite os votos perpétuos e vincula de forma
inseparável a sua vida com os chineses.

Durante a preparação para os votos, escreve para casa: “Confesso-vos
com siceridade e abertamente: amo a China e os chineses e desejaria morrer
mil vezes por eles. Agora que não tenho tantas dificuldades com a língua e que
conheço as pessoas e os seus costumes, considero a China como minha pátria,
como meu campo de batalha onde desejo morrer”.

A transformação interior

A indumentária chinesa não fizera de Freinademetz um homem novo.
Ele sente-o e reconhece-o: “O importante fica por fazer: a mudança do
homem interior, estudar o modo de pensar dos chineses, os seus usos
e costumes, o seu carácter e atitudes. Isto não se consegue num dia,
nem tão pouco num ano, nem sequer sem uma dolorosa operação”.

Sem o pensar, com estas palavras descreve o programa da
sua vida. Liberta-se de preconceitos e torna-se um verdadeiro
missionário.

Em 1881, Freinademetz deixa Hog-Kong e, depois do estudo
de um novo idioma, chega a Puoli, futura estação central da
missão do Verbo Divino. Shantung do Sul não será apenas
o seu novo campo de trabalho, mas também a sua nova
pátria.

Agora encontrei a minha

terra e a minha nova

pátria. Há anos que pedia

a Deus que me mostrasse

esta terra.

Agora encontro-me aqui

na China.

(J. Freinademetz)

Estação missionária em Puoli
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José Freinademetz:
um missionário de corpo e alma
“Nós devemos tirar ao cristianismo a sua marca europeia.”

Na missão central de Puoli, em 1886, há já um seminário menor, um orfanato para
rapazes e raparigas, laboratórios e uma tipografia.
Como substituto de Anzer, Fu Shenfu funda uma escola para catequistas. Os
catequistas nativos são indispensáveis ao missionário. São eles que dirigem a
comunidade cristã durante a sua ausência, e só eles podem instruir os chineses na fé.

Os resultados não se fazem esperar: em dois anos, o número de baptizados
aumentou de 182 para 634.
Em Agosto de 1886 os catecúmenos são mais de 2150.

“Este homem não pode sentar-se em nenhum confessionário.”

O padre Freinademetz considerou sempre a atenção espiritual aos missionários de capital
importância, “cuidar da alma do cuidador de almas”, como ele dizia. Como administrador
da missão, dá assistência aos seus confrades no centro de Puoli e nas regiões
missionárias. Convida-os a descansarem corpal e espiritualmente, a pararem para rezarem
e meditarem. Dá instruções aos novos missionários, anima-os e motiva-os. Ao mesmo
tempo, pede compreensão para os chineses e a sua cultura.

“Os chineses realmente são cabeças espertas... sabem
comportar-se de uma maneira nobre. São superiores a
nós, europeus, sob muitos aspectos; disso estão
naturalmente conscientes, por isso têm um enorme
orgulho e desprezam os estrangeiros. Na minha
opinião os chineses estão no topo das nações.”

Um missionário franciscano comenta: “Como pode
uma pessoa assim escutar confissões, se considera as
pessoas tão santas!”

Freinademetz

desempenhou vários

cargos como superior.

No entanto, o que

para ele era

importante  era ser

um irmão maior que

fala com o exemplo e

com a sua vida mais

do que com a lei.

Carequistas chinesas

Orfanato em Puoli
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Freinademetz
não abandona os “seus chineses”
“Também no céu quero continuar a ser um chinês.”

Muitas vezes

Freinademetz correu

perigo de morrer e ser

assassinado. Mas,

apesar de tudo, nunca

abandonou os seus

cristãos.

Luta contra os estrangeiros e os missionários

Bandos secretos chinesas reagem à política colonial
estrangeira e à missão com lutas brutais contra os
estrangeiros e os seus aliados chineses.

Freinademetz escreve para Roma: “A vida dos missionários
está em risco. Os cristãos chineses são afastados dos bens e
terrenos deles e assassinados. Os mandarins reagem
passivamente.”

Freinademetz não abandona “os seus chineses”

Em 1900 a situação política na China agrava-se. No dia 19 Junho os
“Boxer” ocupam Pekin e o governador ordena: “Todos os missionários têm
que se dirigir ás cidades marítimas. A sua segurança no interior já não está
garantida.”

Os missionários de Steyl partem para Tsingtao. Freinademetz também, mas
depois de um dia de viagem e, com o irmão Ulrich, voltou para Puoli, a
estação central da missão, para estar com os órfãos e os cristãos que ali se
tinham refugiado: “... Eu não me posso ir embora. Tratem da vossa segurança.”
Enquanto na China e na Europa se reza pelos perseguidos e pelos mártires,
Freinademetz trata do bem corporal e espiritual dos seus chineses.

No dia 1 Novembro de 1897 os jovens missionários Ricardo Heenle e
Francisco Nies são brutalmente assassinados. Freinademetz informa o
Padre Arnaldo Janssen  e organiza o enterro.

Habitações de cristãos destruídas
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O Santo da China
e o Missionário José Freinademetz
“Bem, chegámos; agora começa a viagem para o alto.”

Freinademetz é canonizado

No dia 19 Outubro de 1975, Arnaldo
Janssen, Fundador dos Missionários do
Verbo Divino, e José Freinademetz são
inscritos no “livro dos beatos” pelo Papa
Paulo VI.

A canonização dos dois missionários de
Steyl ocorreu no dia 5 de Outubro 2003
e foi celebrada pelo Papa João Paulo II.

18 de Janeiro de 1907 - Por ocasião de uma festa em honra da primeira chegada a Puoli, Freinademetz
escreve: “Há 25 anos começámos com 158 cristãos. Hoje contamos com 40.000 baptizados e outros tantos
catecúmenos. Esta é uma consolação para nós e para os nossos benfeitores na terra natal. O chinês não é a-religioso”.

No final de 1907 Freinademetz adoece com tifo e é transferido para Taikia. Ao chegar a Taikia, comenta com
um sorriso: “Bem, chegámos; agora começa a viagem para o Alto!” No seu testamento escreve, dirigindo-se aos
irmãos de Congregação: “Peço, de todo o coração, que me perdoem a minhas muitas deficiências, a minha frieza e falta
de amor, e as mil omissões  absolutamente incompatíveis com o imerecido cargo que tive em Shantung Sul...”

José Freinademetz morre no dia 28 de Janeiro de 1908,
pelas seis horas da tarde. Em terras chinesas encontra a sua
 última morada. O chineses não esquecem o seu FU SHENFU.

Túmulo de José Freinademetz
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