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INFÂNCIA DE JOÃO 

Há 400 anos, a Bélgica e a Holanda constituiam a 

Flandres e faziam parte da Coroa de Espanha. Ali es
tavam as tropas espanholas e o rei era Filipe 11.

Numa pequenina cidade chamada Diest vivia um 

curtidor de peles e sapateiro, João Carlos Berchmans, 
casado com Isabel Van Hove. Eram muito bons católi

cos. Tiveram cinco filhos. O mais velho, João, nasceu 
no dia 13 de Março de 1599. 

João, embora tenha morrido jovem, aos 22 anos, 

chegou a ser santo. Hoje é S. João Berchmans. Sendo 
tão difícil ser santo, como é que ele chegou a sê-lo? 

Vou contar a sua história Espero que gostes. Em 

algo poderás imitá-lo e também pedir-lhe que te ajude. 

Por exemplo nos teus estudos, pois ele foi muito bom 

estudante. Verás o que ele fez. 

Desde pequeno costumava ajoelhar-se diante de 

uma imagem da Virgem, porque sabia que Ela era o sua 
Mãe do Céu e gostava de lhe rezar o rosário. Também 

gostava de ajudar à Missa e de ler a vida dos santos e 
outros livros religiosos. Às vezes até brincava menos 

tempo com os amigos para poder dedicar-se mais a 
estas leituras e orações. 
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João, ainda menino, costumava rezar 
diante de uma imagem de Nossa Senhora. 

QUER SER SACERDOTE 

Já aos 1 O anos, queria estudar para sacerdote. 
Como os pais não tinham dinheiro, aos 13 foi colocar
-se ao serviço de um cónego, para assim poder pagar 
o seminário. No ano seguinte foi para Malines com 
outro cónego, para servir à mesa e cuidar de outros 
meninos. 

Certo menino que não era católico mas que se hos
pedava em casa do cónego, anos depois converteu-se 
ao catolicismo e disse que o que mais o tinha movido a 
converter-se foi ver a santidade de Berchmans. 

Quando tinha 16 anos, em 1615, os jesuítas abriram 
um colégio em Malines, e sentiu, não se sabe porquê, 
grande desejo de entrar nele. Por fim, apesar de muitos 
se oporem, conseguiu ser admitido no novo colégio. 
Entretanto, continua trabalhando em casa do cónego 
e aproveita todo o tempo livre para estudar. Graças ao 
seu esforço, tirou muito boas notas. 

ENTRA NA COMPANHIA DE JESUS 

Naquele verão sentiu que Deus o chamava para ser 
jesuíta, mas, ao mesmo tempo, sentia também muita 
repugnância em ser religioso, pois ele tinha pensado 
sempre em ser sacerdote diocesano continuando a 
viver com os pais. 
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João aproveitava todo o tempo 
para estudar com afinco. 

Então o cónego dá-lhe uma quantidade de dinheiro: 
25 florins. Ele entrega-os de esmola: uma parte para 
celebrar missas, outra para os pobres e outra para o 
santuário de Nossa Senhora de Monteagudo, pedindo 
a sua ajuda. 

Assim acabou por se decidir e pediu para ser ad
mitido entre os jesuítas: "Pela minha parte, diz-lhes, 
eu prometo fazer tudo o que puder para chegar a ser 
santo." 

No dia de Nossa Senhora das Mercês, em Setembro, 
entrou no noviciado, na mesma cidade de Malines. 

Antes, teve que pedir permissão a seus pais, que 
não queriam dar-lha, uma vez que desejavam que 
fosse sacerdote, mas vivendo com eles. Não num 
convento. 

Berchmans, sempre tão decidido em fazer o que 
agradava a Nossa Senhora, o que agradava a Jesus, 
escreveu então uma emocionante carta aos pais na 
qual, entre outras coisas, lhes dizia: 

"Se chegasse à vossa porta um mendigo a pedir 
esmola, e quando lha fôsseis dar, ele vos dissesse: 
esperai, voltarei daqui a dois anos, não o teríeis como 
um louco? Porque, quem sabe se daqui a dois anos 
ainda estaríeis dispostos a socorrê-lo? Nós somos 
mendigos de Deus e agora Ele quer fazer-me uma das 
suas melhores esmolas: dá-me a graça de entrar na 
Companhia de Jesus, martelo de todas as heresias e 
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exemplo de virtude e perfeiçãb. Vou ser tão tonto e des
perdiçar esta oportunidade? Dentro de dois anos poderá 
suceder que o Senhor me diga: Não te conheço, o que 
seria para mim uma grande desgraça. Espero que vós 
sejais razoáveis e não queirais opor-vos a Cristo". 

Se João tivesse atrasado a sua entrada para o 
noviciado, talvez tivesse perdido a vocação - como 
aconteceu com tantos- e hoje não seria santo, isto é, 
não teria a grande glória e alegria de que já goza por 
toda a eternidade. 

Os seus pais foram vê-lo a Malines e acabaram por 
ceder e abençoá-lo permitindo que se fizesse religioso. 
Com que alegria teriam regressado a Diest se tivessem 
visto por uma nesga o futuro: que o seu filho ia ser be
atificado em 1865 pelo Papa Pio IX e canonizado por 
Leão XII I em 1888! Não só pela santidade a que chegou 
em vida mas pelos milagres que fez depois da morte 

JOÃO BERCHMANS JESUÍTA 

Um livro "Cartas de S. Jerónimo", tinha-lhe susci
tado o desejo de ser religioso. Agora, já no noviciado, 
propôs-se sê-lo de verdade. 

O noviciado dos jesuítas consta de dois anos fa
zendo trabalhos humildes. Preferia vestir as sotainas 
usadas. Era alegre na conversa mas procurava não 
falar de si. Não se fixava nos defeitos dos companhei-
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No noviciado, 
propôs-se ser um religioso exemplar. 
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ros mas nas suas virtudes. Contava frequentemente os 
exemplos das vidas dos santos e da devoção a Nossa 
Senhora. Não tinha mau génio e era muito obediente. 
Todos o consideravam um anjo. 

Dois meses depois de entrar no noviciado, morreu 
a sua mãe. Nessa altura, o pai quis que ele saísse do 
noviciado e fosse viver consigo. João não se deixou 
convencer. Pelo contrário: convenceu ele o pai a fazer 
os Exercícios Espirituais de Santo Inácio, retirando-se 
uns dias para uma Casa de Exercícios ouvir conferên
cias, fazer meditações, confessar-se, comungar, etc. 
Isto mudou tanto o pai que ele se decidiu a continuar 
os estudos para sacerdote, que tinha interrompido na 
juventude. Fê-los de maneira tal que, no ano seguinte, 
já se pôde ordenar sacerdote. Ordenou-se em 14 de 
Agosto. Em 25 de Setembro o filho fez votos e o pai 
morreu em 12 de Outubro. 

João, pelo seu magnífico comportamento e brilhante 
talento, foi destinado pelos superiores a prosseguir os 
estudos em Roma. Mas, antes de empreender a viagem, 
teve de encarregar-se dos quatro irmãos pequenos, 
que tinham ficado órfãos e confiou-os ao cuidado de 
uns tios. 
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ESTADIA EM ROMA 

Nesse tempo não havia comboios nem automóveis. 

As viagens faziam-se geralmente a pé sobretudo para 
os que não eram ricos. O Irmão Berchmans com outro 

Irmão foram caminhando para Roma onde chegaram 

precisamente no último dia daquele ano de 1618. João 
tinha 19 anos. 

Estiveram dois dias no Gesú (Jesus em italiano), 

que era a residência do Padre Geral. (Agora o Padre 
Geral reside junto do Vaticano. Em troca vivem ali os 

estudantes jesuítas junto da igreja mais famosa da 

Companhia de Jesus, onde se conservam os restos de 
Santo Inácio, e também, ao lado, estão os aposentos 
onde viveu). 

Depois foi ao Colégio Romano. (Depois converteu
-se em Universidade Gregoriana, hoje em outro edifício 

moderno, pois o antigo foi expropriado pelo governo, e 

nele há um instituto. Só pertence aos jesuítas a mag

nífica igreja anexa de Santo Inácio). 
É curioso que ao Irmão Berchmans atribuíram o 

mesmo quarto que tinha ocupado São Luís de Gonzaga, 
outro estudante jesuíta que tinha morrido 17 anos antes, 

e hoje é também padroeiro dos universitários. 

Ali viveu 31 meses, até à morte. Terminou os três 
anos de filosofia no verão de 1621, com 22 anos, sen-

-11 



O Irmão Berchmans com outro Irmão dirigiram-se, 
a pé, para Roma. 

do o primeiro do seu curso. Possuía uma inteligência 
privilegiada, segundo os seus professores. Era menos 
austero que Luís de Gonzaga, mas mais amável. 

MORTE INESPERADA 

Berchmans desde pequeno era bastante doente. 
Depois melhorou. No entanto, nunca gozou de muito 
boa saúde. Sentia-se mal mas não lhe deram impor
tância. Não obstante estar muito débil prestava-se a 
acompanhar em Roma os hóspedes. O verão ali é muito 
quente. No dia 7 de Agosto não aguentou mais e foi 
obrigado a recolher-se à enfermaria. Sem dúvida, hoje, 
com remédios modernos, ter-se-ia curado depressa, 
mas quando, dois dias depois, o médico o viu, encontrou 
uma inflamação pulmonar grave e deu-se conta de que 
ele não resistiria. 

- "Irmão, disse ele ao doente, conviria que amanhã 
recebesse a Comunhão". 

Berchmans estranhou pois, no dia seguinte, era 
terça-feira e então os cristãos não tinham a sorte que 
nós temos pois, nesse tempo, só se comungava nos 
Domingos e dias de festa. Ele perguntou: 

- Quer dizer o Viático? 
-Sim, respondeu o enfermeiro com os olhos cheios 

de lágrimas. 
- Não há que chorar. Pelo contrário: há que ale-
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João Berchmans recebeu, com extraord;nária devoção, 
a Eucar;stia como Viático. 

grar-se comigo pois deram-me uma boa notícia. Vou 
preparar-me porque me resta pouco tempo. Dê-me o 
crucifixo. 

Na manhã seguinte toda a comunidàde acom
panhou o Viático. Ao entrar no quarto, Berchmans, 
sustentado por dois irmãos incorporou-se na pequena 
procissão e, de joelhos, fez profissão de fé católica, de 
amor à Igreja, pediu a todos perdão pelas sua faltas e 
depois recebeu o viático com muita devoção. 

À tarde, deram-lhe a Unção dos Doentes, que ser
ve para preparar o doente para bem morrer, para lhe 
perdoar o purgatório e também para lhe dar a saúde, 
se isso for conveniente. O Irmão Berchmans foi res
pondendo a todas as orações do sacerdote. 

O ATAQUE DO DEMÓNIO 

Quando estava pacificamente preparando-se para 
morrer, Deus permitiu que o demónio o atacasse dura
mente. Foi a última purificação que, às vezes, costuma 
acontecer na vida dos santos. 

O pobre moribundo retorcia-se numa terrível angús
tia. Col)l fadiga, dizia:" Retira-te, Satanás, não tenho 
medo de ti! Aqui estão as minhas armas!" 

E apertava entre as mãos o crucifixo, o rosário, 
o livro das Regras, que tanto amava e com as quais 
queria morrer, mas a tentação voltava. 
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Apertava na mão o crucifixo, 
o rosário e o livro das Regras. 

Finalmente foi serenando e ficou em perfeita paz 

e alegria. O médico, admirado, disse aos jesuítas pre
sentes: " Que felizes sois vós que podeis olhar para a 

morte com tanta alegria!" 
No dia 13 de Agosto, sexta-feira, às oito e meia da 

manhã, o dobrar plangente dos sinos, triste para os 

mortais, anunciava a alegre notícia para o Irmão Ber
chmans e para os anjos do céu de que ele era recebido 

triunfalmente na eternidade. 

QUE FORÇA O IMPELIU A SER SANTO? 

Conta-se que certa ocasião uma irmã de Santo 

Tomás de Aqui no lhe perguntou: Que tenho de fazer 
para ser santa? S. Tomás, o melhor teólogo da história, 

respondeu-lhe: " Querer". 

Também o dá a entender o Senhor, quando a um 
jovem rico que lhe perguntou que tinha de fazer para 

ser santo, lhe respondeu: "Se queres ser santo, vende 

o que tens, dá-o aos pobres e segue-me". Quer dizer: 
A santidade, segundo as palavras de Jesus, consiste 

em segui-lo a Ele, mas antes é preciso desprender-se 
da riqueza, das coisas da terra, e, para tudo isso, o 

primeiro é querer. 

Já diziam os antigos: " Querer é poder". Claro que 
para ser santo, como é muito difícil, além do querer 
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João Berchmans visitava cinco vezes por dia 
o Santíssimo Sacramento. 

faz falta pedi-lo a Deus, por intermédio da Virgem para 
que nos ajude. 

Todos os santos quiseram sê-lo, mas talvez em S. 
João Berchmans se veja com mais clareza que, antes 
de tudo, quis ser santo. 

Disse-o quando pediu para ser admitido entre os 
jesuítas. E nos seus apontamentos espirituais escreveu: 
"Se não me fizer santo enquanto sou jovem, nunca mais 
o serei. "Tinha razão .. . porque nunca chegou a velho. 

E o seu querer não foi só uma veleidade, um quere
ria, um deixar para amanhã. Foi um querer com todas 
as consequências. Um querer total, não um querer de 
um dia sim e outro dia não ... 

ALÉM DE QUERER, 
QUE FEZ PARA SER SANTO? 

Quando queremos de verdade uma coisa, empre
gamos os meios necessários para consegui-lo, embora 
sejam difíceis e nos custem muito. 

Os meios que colocou Berchmans para ser santo 
foram: em primeiro lugar deixar a sua família, as suas 
aspirações (de ser rico, famoso . .. ) 

Depois a obediência, porque é cumprir a vontade de 
Cristo. E ele estava absolutamente entusiasmado com 
Cristo, nosso melhor amigo, que nos remiu . .. Por isso, 
propôs-se segui-lo cumprindo exactamente todas as 
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Era devotissimo de Maria. Gostava de m editar 
a Ave Maria e as virtudes da Virgem. 

regras dos jesuítas (de guardar o silêncio, de r 

para si as piores coisas, de guardar modéstia e t nl'l�, 

outras coisas). Dizia "antes morrer violentamente qu 

deixar de cumprir uma regra". 
O seu amor a Cristo mostrava-o sobretudo na co

munhão, para a qual se preparava com muito cuidado; 
em ouvir a Missa com devoção, sem distrair-se; em 
visitar o Santíssimo na capela, o que fazia cinco vezes 
ao dia; meditava também a vida de Cristo ... 

Como o caminho e porta para chegar a Jesus, ao 

seu Coração, é a Santíssima Virgem, sua e nossa Mãe, 
Berchmans amava-a muito. Gostava de meditar a Ave 

Maria e as virtudes da Virgem. 

AS VIRTUDES DA VIRGEM 

A primeira virtude é a fé. A fé é o fundamento de 
toda a religião porque, por exemplo, se alguém não 

acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo é Deus e 
pregou o Evangelho, ou que a Virgem é a Rainha dos 

céus e da terra, etc. como vai rezar a Deus, a Jesus 
Cristo, à Virgem? 

Berchmans meditava, segundo anotou nos seus 

apontamentos espirituais, na fé que teve Nossa Se
nhora acreditando no Arcanjo São Gabriel quando lhe 

disse que ia ser a Mãe de Deus, a fé que teve em seu 
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João Berchmans gostava de desempenhar 
as tarefas mais humildes. 

Filho inclusivamente na Paixão, etc. e pedia que Ih 
desse a ele também a virtude da fé. 

Considerava igualmente na Virgem a virtude d 

esperança, esperando o céu e confiando sempre na 

Divina Providência. E a virtude da caridade com Deus: 

sem nunca se cansar de amar a Deus e entregando-se 

totalmente a seu Filho. 

Pedia para ter humildade como a Virgem, que ape
sar de ser saudada pelo Arcanjo S. Gabriel, e escolhida 

para Mãe do Messias, ela se reconhece como a "es
crava do Senhor", e vai servir três meses a sua prima 

Santa Isabel, e, depois obedeceu sempre a S. José. E 

tudo o que ela era reconhecia como um presente de 

Deus, pelo que dava graças no Magnificat: "Glorifica a 

minha alma o Senhor . . .  " 

Berchmans escrevia: "Pede à Santíssima Virgem a 

virtude da castidade. Pede-lhe que, pela tua maneira 
de agir, faças nascer nos outros o amor à virtude dos 

anjos". 

"Pede a virtude da pobreza, que se mostrou na San

tíssima Virgem sobretudo quando para dar à luz o Filho 
de Deus não teve senão um estábulo. Alegra-te quando 

puderes experimentar alguns efeitos da pobreza". 
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A SUA CARIDADE COM O PRÓXIMO 

Meditava Berchmans também na caridade da Vir
gem: como ajudava os outros, por exemplo a Santa 
Isabel, e os recém-casados nas bodas de Caná e se 
esforçava por salvar todos os homens. "Imita este de
sejo para servir os outros e trabalha pela sua salvação 
eterna". 

Para praticar bem a caridade, Berchmans fez uma 
série de propósitos. Eis alguns desses propósitos: 

1. o- Suportar com paciência os defeitos dos meus 
irmãos. 

2.0- Não julgar ninguém nem intrometer-me nos 
seus assuntos. 

3.0- Pensar que todos são bons. 
4.0- Alegrar-me e felicitar os outros quando eles 

tiverem sucesso. 
5 .0- Ser educado e amável e fazer bem a todos. 
6.0- Desculpar sempre os meus companheiros. 
7.0- Dizer palavras agradáveis. 
8.0- Colocar muita atenção no que tenho que fazer 

eu, e nos meus defeitos, e não naquilo que os outros 
fazem mal. 

9.0- Ceder aos outros o melhor. 
1 O. o- Esquecer o mal que me fizerem. 
11.0- Dar atenção ao que me agrada nos outros e 

imitá-lo. 
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Berchmans rezava, meditava 
e fazia propósitos para a sua vida espiritual ... 
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Nunca fazer aquilo que me desagrada nos outros: 

contradizer com frequência, rir demasiado, ser rabugen

to . . .  Claro . . .  se cumprir tudo isto, tornar-me-ei santo. 

O ANJO DA GUARDA 

É maravilhoso que tenhamos, dia e noite, junto de 
nós, a poderosa escolta do nosso anjo da guarda, a 
quem, em cada momento, em cada dificuldade ou ten

tação, podemos acudir. Berchman� era muito amigo do 
seu anjo da guarda. Todos os dias, depois de beijar com 

grande alegria a batina quando a vestia, ajoelhava-se e 

dava graças ao seu anjo por ter cuidado dele e pedia-lhe 

que o acompanhasse guardando-o no novo dia. 
"Suplico-te de joelhos, rezava ele, que não me 

abandones por mais ingrato e rebelde que eu seja. Pelo 

contrário, reconduz-me ao bom caminho quando me 
afastar dele, instrui a minha ignorância, levanta-me se 

cair, liberta-me quando estou em perigo". 

O ESFORÇO PELA SANTIDADE 

Para beatificar e depois canonizar um cristão, o 

Papa tem de declará-lo antes venerável, quer dizer, de
clarar que teve todas as virtudes em grau heróico (que 

as praticou sempre, sem falhas importantes, apesar de 
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qualquer dificuldade, pelo menos nos dez últimos anos 
anteriores à sua morte). Não é fácil. 

O mais notável em S. João Berchmans é o seu es
forço por ser santo, todos os dias, todas as horas. 

Em primeiro lugar pedindo ajuda a Jesus, à Virgem, 
ao seu anjo e aos santos, ouvindo Missa, comungando, 
rezando o rosário, como dissemos. 

Depois, em cada momento, o que devia fazer: estu
dar ou trabalhar ou rezar ou ser agradável e serviçal ... 
esforçava-se por fazê-lo bem. E isso sim que é heróico: 
fazer as coisas ordinárias extraordinariamente. 

Nós não temos força para uma tarefa tão difícil: 
Berchmans, sim, teve-a porque a pedia a Deus por meio 
da Virgem. Quanto mais pedirmos, também mais forças 
teremos para ir para a santidade, cada qual no seu 
estado e nas circunstâncias a que Deus o chama. 

Os santos geralmente não foram santos de um 
momento para o outro. Foram-se tornando cada vez 
mais santos. 

Que São João Berchmans com o seu exemplo e 
intercessão nos ajude. 

NOTAS ESPIRITUAIS 

São João Berchmans escreveu um caderninho com 
pensamento e propósitos. 

1.0- Terei muito cuidado em alimentar o meu amor 
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Todos os sábados favare; os copos da coz;nha 
ou praticarei algum acto de humildade. 

ao Santíssimo Sacramento. Visitá-lo-ei ao menos cinco 

vezes por dia. Todas as quintas-feiras farei com esta 
intenção alguma penitência no refeitório ou em outra 
parte. 

2.0 - Todos os sábados introduzirei na minha con

versa alguma coisa que se refira à Santíssima Virgem. 

Todos os Domingos farei outro tanto em relação ao 
Santíssimo Sacramento. 

3.0 -Todos os sábados, em honra da Santíssima 

Virgem, lavarei os copos da cozinha ou praticarei algum 

acto de humildade 
4. o - Não quero preocupar-me jamais com o que 

me acontecerá mas quero confiar-me e abandonar-me 

totalmente a Deus. 
5.0- Viverei, dia a dia, hora a hora, sem me preocu

par com as contingências futuras, confiando o cuidado 

de tudo o que me diz respeito à Divina Providência e 
aos meus superiores. 

6. o - Não dependerei de ninguém nem contarei 

com nenhum apoio, nem do meu confessor, etc., mas 

somente de Deus e dos meus superiores. 

7.0- Conservar-me-ei unido o mais possível às coi
sas espirituais, sobretudo à oração mental, ao exame 

particular e às leituras espirituais. 
8.0- Procurarei estar sempre entre os primeiros para 

ir-me confessar. 
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9.0 - Convencer-me-ei de que é preciso dar mais 
importância às coisas espiritu�is e às virtudes que à 
ciência e a outros dons naturais e humanos. 

10.0- Farei profissão aberta de ser um homem es
piritual e devoto. 

11.0- Não me envergonharei de pôr em prática tudo 
o que se ensina no noviciado (ou no começo da minha
vida espiritual). 

12. o - Não me envergonharei de fazer frequente
mente penitências no refeitório (ou de vencer-me aos 
olhos dos outros). 

13.0 - Não me envergonharei quando tiver partido 
alguma coisa ou tiver tido qualquer equívoco, de pedir 
uma penitência ao meu superior, de joelhos, inclusiva
mente quando já for sacerdote. 

14.0- Sempre, durante todo o tempo da minha vida, 
quando cometer qualquer infracção às Regras, que me
reça uma penitência, pedi-la-ei com toda a humildade. 

15.0- Antes morrer que violar uma só regra. 
16.0- De manhã, levantar-me-ei prontamente. 
17.0- O que puder fazer neste momento não o dei

xarei para outro. 
18.0 - Porei por escrito as ordens e a vontade dos 

meus superiores e esforçar-me-ei por observá-las com 
a maior exactidão. 

19.0 - Dedicarei grande atenção ao que tenho de 
fazer e não ao que fazem os outros. 

30-

ÍNDICE 

Infância de João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 

Entra na Companhia de Jesus .... ... ............. . . . .  . 5 

João Berchmans Jesuíta .... . ... . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  . . 8 

Estadia em Roma . . . . . . .. . . .. . ............. ....... ........ . .  . 11 

Morte inesperada ... .... ..... . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 13 

O ataque do demónio . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . .  . 15 

Que força o impeliu a ser santo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 17 

Além de querer, que fez para ser santo? . . . . . .. . .  19 

As virtudes da Virgem .. . .... ............ .......... ....... . . 21 

A sua caridade com o próximo ............ ........... . . 24 

O Anjo da Guarda . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 26 

O esforço pela santidade .... .... . . . .. . . . . ... . . ... . . . . . . .  . 26 

Notas espirituais . . ...... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . 27 

- 31 

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br/

	SJBerch - 0001
	SJBerch - 0002
	SJBerch - 0003
	SJBerch - 0004
	SJBerch - 0005
	SJBerch - 0006
	SJBerch - 0007
	SJBerch - 0008
	SJBerch - 0009
	SJBerch - 0010
	SJBerch - 0011
	SJBerch - 0012
	SJBerch - 0013
	SJBerch - 0014
	SJBerch - 0015
	SJBerch - 0016



