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sociedade rejeitou. Esqueceu, abandonou: as
periferias!

+

PAX
Meus caros Freires e Irmãs
Verdadeiramente admirado pela escolha dos meus
irmãos cavaleiros, tive necessidade de um tempo de
reflexão acerca do serviço que, por Nossa Senhora, o
Espírito Santo me dava!
Neste Dia Mundial da Criação, 1 de Setembro de
2015, quero dirigir-me a todos os meus irmãos e irmãs
na nossa MSM.
Nas minhas orientações, do final do Capítulo e início
do meu serviço, entre outras ideias, propunha-vos:

1.

Que a MSM, toda, se torne uma
“comunidade
de
comunidades
em
comunhão” a fim de que possa ser um sinal
de esperança neste tempo, o nosso, tão
pessimista. E como sabem, o pessimismo é
obra do diabo. Assim, ponhamos de lado
todas as nossas divisões. Unamo-nos!
Rezemos juntos. Trabalhemos juntos.
Formemo-nos juntos.

2. Nesta Newsletter coloquei ORA + LABORA
+ LEGERE, como verdadeiros filhos de S.
Bento e de S. Bernardo. Em primeiro lugar
para mim próprio. Depois para cada um dos
meus irmãos e irmãs na MSM. A oração. O
trabalho que devemos realizar. A formação
de que temos, TODOS, necessidade cada
dia.
3. Lendo a nossa Regra e a “Mensagem de
Chartres” do nosso Fundador (há já 20
anos!) convido-vos, com todas as minhas
forças, a tornarmo-nos verdadeiros MILES,
combatentes , não homens e mulheres que
vêm o mundo apodrecer cada vez mais sem
mexer! O nosso Papa Francisco, na linha
dos Seus predecessores (cf S. João Paulo II
em “Christifideles laici“, por exemplo) quer
-nos em saída, à procura de todos os que a

4. Repararam, também, que adoptei como lema do meu

serviço, o início da mais antiga oração a Nossa
Suserana: “Sub tuum praesidium” (À Vossa
protecção…“). Esforço-me por rezá-la todos os dias
para me recordar que Ela é a THEOTOKOS (a Mãe
de Deus) para me (nos) guiar.

5. Como linha orientadora que desejo absolutamente
que cada Preceptorado siga, é a Vida e a Família,
dentro
do
IIFC/IFCI. Com visibilidade de uma acção da MSM.
6. Quero que em cada país onde estejamos presentes,
mesmo se há um só Freire, Irmã ou Servo (a) de
Nossa Senhora que os cristãos perseguidos não
sejam esquecidos . É preciso fundar, assim, o
“CÍRCULO
INTERNACIONAL
SHAHBAZ
BHATTI”, como agente mobilizador de oração. É
preciso criar uma Newsletter como a de Portugal ou
a do Brasil. E mandar celebrar uma Missa
mensalmente por esta intenção. É por isso, pela
importância que atribuo a esta acção, que coloquei o
“nun” em todas as minhas folhas de
correspondência.
7. No final do Capítulo, pedi a todos presentes ou
ausentes, que o ANO da MISERICÓRDIA nos deva
mobilizar a todos. Estudar “Misericordiae vultus”,
sobretudo pelo perdão de uns em relação aos outros.
Dois pontos deste documento do Papa que desejo
que sejam vividos pelas nossas comunidades:
organizar uma peregrinação, mesmo pequena (cf nº
14) e viver em comunidade as “24 horas para o
Senhor” (cf. nº 17). Rezemos ainda mais a SALVE
REGINA (cf. nº 24).
8. Peço-vos caros irmãos e irmãs de rezar por esta
intenção e trabalhar no sentido de se encontrar
vocações: temos necessidade de comunidades
religiosas, consagrados, na nossa MSM, sobretudo
neste momento de sua existência em que estamos
presentes em vários países de diferentes continentes!

9. Um dos meus pedidos foi que a MSM se deve
apresentar ao Bispo de cada diocese onde haja
um Irmão, Irmã ou Servo(a) de Nossa
Senhora.
10. Peço, com todas as minhas forças, para que
esta Newsletter seja lida e relida em Capítulo.
Por isso, peço ao Prior de França o favor de
corrigir os meus erros ortográficos no texto e
depois difundi-lo por todos os Irmãos , Irmãs
e Amigos, sem esquecer o nosso Fr. Yves
Prévot (eremita no Líbano ). O mesmo peço a
Jean Paul e ao Mestre Emérito Jacques
Pellabeuf de procederem à tradução para o
inglês e alemão e que os irmãos destas línguas
façam a devida divulgação.
11. Vivamos o ANO da MISERICÓRDIA, desde
já. Celebremos em comunidade aberta aos
amigos e a todos os que o desejarem.
12. Perdoemo-nos uns aos outros. Vivamos com
um só coração e um único desejo: “alargar cá
em baixo as fronteiras do Reino de Deus”
“Dives in misericordia”, como nos lembrou S.
João Paulo II.
13. Tenho a intenção de vos escrever uma carta
por mês e agradeço que me digam a vossa
opinião. Obrigado.

Que Nossa Senhora nos ajude a construir um mundo
mais conforme aos desígnios de Deus. Não esqueçamos
que só Ele é Amor!
O Mestre
Carlos Aguiar Gomes
(Pobre – cavaleiro – pecador)
Braga – 1 . IX . 2015

