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O Início da Sua Vida

Enviado da Legião de Maria

Saúde Frágil

Logo se ofereceu para a sede da Legião de Maria. Naqueles
anos como legionário terminou como “enviado” por períodos
de 3 anos ou mais em diferentes partes do mundo,
convidado por Bispos e Sacerdotes a fim de fundarem a
Legião em suas dioceses e paróquias.

A saúde de Alfonso se deteriorou durante a segunda
metade de 1958. Ele foi diagnosticado com
linfossuqueroma, uma forma particularmente virulenta
de câncer.

Afonso Lambe nasceu em 24 de junho de
1932, festa de São João Batista, em meio à
euforia que acompanhou a realização do 31º
Congresso Eucarístico Internacional em Dublin
(22 - 26 de junho de 1932).
Como São João Batista, Alfonso se tornaria
“um profeta de Deus Altíssimo”.

Kathleen, Joe, Alfie & Mary Lambe 1941

Ele era o mais novo de oito filhos nascidos de Timothy e Kate Lambe em sua
casa de família na Rua Arden em Tullamore, County Offaly. Alfonso, como era
conhecido, era uma criança delicada, propensa a desmaiar com ataques.

Os Irmãos Cristãos

Morreu em 21 de Janeiro de 1959, apenas com 26
anos de idade. Era a festa de Santa Inês, muitas vezes
retratada em arte religiosa segurando um cordeiro,
uma referência ao Latim para cordeiro “agnus”, uma
“coincidência” que não passou despercebida.

“Eu tenho orado e pensado por muito tempo em
oferecer os meus serviços ao Concilium para
fazer qualquer trabalho que eles me queiram
designar. Sei que por mim mesmo não posso
fazer nada, mas... sei que quando sou enviado
por Cristo, posso fazer todas as coisas.”

Foi sepultado em Buenos Aires no ‘Cemitério La Recoleta’,
num cofre pertencente naquela época aos Irmãos
Cristãos [agora propriedade dos Irmãos da Caridade],
um reconhecimento apropriado ao lugar especial que ele
ocupava para eles em seu coração.

Em 11 de fevereiro de 1953, na festa de Nossa Senhora de Lourdes, Alfonso
recebeu uma carta de Seamus Grace, que sob a orientação de Frank Duff,
convidou Alfonso para acompanhá-lo à América do Sul como enviado da Legião.
Apesar de sua mãe sentir muita a sua falta, Alfonso aceitou.

Blessed Ignatius Rice

A profunda fé de Alfonso manifestou-se no seu desejo, em
tenra idade, aos treze anos de idade, ao juntar-se aos Irmãos
Cristãos Irlandeses, uma ordem fundada pelo Abençoado
Beato Ignatius Rice em Waterford, em 1802.
Alfonso ingressou no Noviciado em 8 de setembro de 1948,
descrevendo-o como um dos dias mais felizes de sua vida.
No entanto, quando os ataques de desmaio se tornaram
mais regulares, foi decidido que ele deveria voltar para casa
por um tempo. Alfonso estava de coração partido, temendo
que seus sonhos tivessem chegado ao fim.

O Primeiro contato com a Legião de Maria
Certa noite, em 1950, o irmão de Alfonso, Jack, convidou-o para participar
de uma reunião local de “praesidium” da Legião de Maria, uma organização
fundada em Dublin quase 29 anos antes por Frank Duff.
Alfonso nunca mais olhou para trás, mergulhando
mais e cada vez mais no trabalho de Nossa
Senhora pelas almas.
No verão de 1951, ele participou de uma
“Campanha de Extensão de Férias” organizada
por Seamus Grace, tornando-se líder da equipe
na campanha de 1952.

“Minha mãe, respondendo à minha carta em que eu lhe
contava a notícia, diz que não gosta de me ver tão longe,
mas que devo ir porque é o que Nossa Senhora quer. Ela
lembrou-me que a Abençoada Nossa Senhora o deseja
sempre mais e em primeiro lugar”.

Joaquina Lucas and Pacita Santos.

Seamus Grace

Alfie, The Abbot of Roscrea and
Seamus prior to departure to
South America, July 1953

Em 16 de julho de 1953, os dois enviados partiram para a Colômbia.
Eles foram recebidos em Bogotá por uma série de legionários, incluindo
os enviados Joaquina Lucas e Pacita Santos. Alfonso começou a
trabalhar inicialmente com Joaquina até ser designado para o Brasil.
Em fevereiro de 1954, partiu sozinho para o Equador para se dirigir à
Conferência Episcopal de lá. Depois de fundar inumeráveis praesidia,
incluindo entre os índios nativos e na maior prisão de Quito, partiu
para a Bolívia e de lá para o Brasil, Peru, Argentina, Chile, Bolívia e
Uruguai. A sua energia irrepreensível impressionou todos aqueles que o
testemunharam no trabalho.
Ele frequentemente viajava de um lado do país para o outro em
transporte público pobre, parando apenas brevemente para fazer
refeições apressadas. As línguas não apresentavam qualquer barreira
para Alfonso; aprendeu Quechua, a língua indígena predominante
no Equador. Começou a aprender Russo em março de 1956, com o
objetivo de eventualmente ser colocado na Rússia.

“Eu digo-lhes que minha língua nativa é a
única no mundo que tem um nome especial
para a mãe de Deus.”

A Causa de
Beatificação
A Causa para a Beatificação de Alfonso Lambe foi introduzida pela Arquidiocese de Buenos Aires
em 1978 e encerrada em 26 de Março de 2015, após a qual os documentos foram transferidos
para a Congregação para as Causas dos Santos em Roma. Os favores atribuídos à intercessão
de Alfonso Lambe devem ser comunicados a: Concilium Legionis Mariae, Avenida Morning Star,
Brunswick Street, Dublin 7.

Oração para a Beatificação
do Servo de Deus,
Afonso Lambe
Ó Deus, que pela Vossa infinita misericórdia,
inflamastes o coração do Vosso servo
Afonso Lambe
num ardente amor por Vós e por
Maria, nossa Mãe – amor que se revelou numa
vida de intenso trabalho, oração e sacrifício
pela salvação das almas – concedei-nos,
se for do Vosso agrado,
que obtenhamos por seu intermédio
aquilo que não podemos conseguir pelos nossos méritos.
Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Amen
(Com aprovação eclesiástica)

[O Gaélico de Maria é “Máire”, mas para Maria quando
se refere a Nossa Senhora é “Muire”].

Frank Duff

ALFIE

Embora inicialmente referido como ‘Don Alfonso’, uma vez
que ele revelou que seu sobrenome Lambe era o
equivalente de ‘cordero’ em Espanhol, ele ficou
conhecido carinhosamente como ‘El Corderito’.

‘El Corderito’

Um milagre é necessário para a sua beatificação e outro
para a sua canonização.

LAMBE

