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DOMINUS VOBISCUM nº 13
Meus caros Irmãos e Amigos:

Durante o meu primeiro ano de serviço à Igreja na MSM como Mestre, decidi dedicar
particular atenção e cuidado nas minhas cartas mensais á necessidade e urgência de a
nossa associação laical ser uma verdadeira comunidade. Uma comunidade viva e
actuante ad intra e ad extra.
Esta Carta de Setembro quero dedicá-la a sublinhar a importância e absoluta exigência
de sermos fiéis a Pedro, neste caso ao Papa Francisco, e aos Bispos em comunhão com
ele.
Uma das nossas marcas fundamentais, desde a nossa fundação, é-nos dada pela Regra.
Esta afirma que os fins da Ordem são servir a Fé, defender a Santa Igreja e a promover
a cristandade (cf. Cap.I, 4). Ora, nestes dias que vivemos, assistimos a um crescente
ataque à Igreja na sua doutrina e às pessoas dos seus fiéis leigos, religiosos,
presbíteros, Bispos e Papa. Ataques que saem do exterior mas também,
incompreensivelmente, do seu interior. Destes é muito grave a desobediência e
maledicência contra o Santo Padre que foi eleito pelo Espírito Santo para ser a
visibilidade e centralidade da unidade da Igreja. Quantos católicos, frequentemente,
gostariam de ter um Papa ou um Bispo feitos à sua imagem e semelhança? Que só
dissesse o que querem e quando querem. Quantas vezes se confunde o que é
acessório do que é essencial nas alocuções daqueles? O que nos leva a, tantas vezes,
sermos tão críticos, sem caridade, contra o Papa ou algum Bispo que nos é menos
simpático?
Como nos esquecemos do célebre aforismo: “Ubi Petrus, ibi Ecclesia“.
Permitam-me que sugira como leitura formativa para este mês: “Ut sint unum” de
João Paulo II e documento da Congregação para a Doutrina da Fé “O Primado do
Sucessor de Pedro no ministério da Igreja“ (Cardeal Ratzinger).
A terminar, deixo um pedido: vamos rezar pelo nosso Papa, pelos nossos Bispos e
pelos nossos Padres para que, hoje e sempre, tenham a coragem de nos mostrar o
“rosto de Jesus” tal como Ele é , a Misericórdia de Deus feita humana. E que a cada um
de nós nos seja dada a humildade para sermos obedientes e obedientes até à morte se
tal for necessário.
«Regina misericordiae, ora pro nobis».
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