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Caros Irmãos e Amigos:

Logo que aceitei a minha eleição para primeiro servidor da MSM, por eleição dos meus
irmãos, a primeira decisão que tomei foi escolher o lema para o meu ministério.
Escolhi as primeiras palavras da “oração mais antiga que os cristãos fizeram para se
dirigir a Ela (Nossa Senhora), sobretudo nos momentos de dificuldade e martírio. “
(Papa Francisco, 8.X.2016): «À Vossa protecção …» (Sub tuum praesidium). Naquele
momento difícil para mim, não pude esquecer que vivemos tempos difíceis e de
martírio. Também de infidelidades. De tibiezas. De grande confusão. De dificuldades
em encontrar o caminho com rumo certo.
Porém, Nossa Senhora “é verdadeiramente a Odigitria, a Mãe que indica o percurso
que somos chamados a fazer para sermos verdadeiros discípulos de Jesus “ (ib.). Não
há cristão católico, e muito menos um freire da MSM, que não se entregue total,
plenamente e sem reservas a esta Mãe.
O meu serviço na MSM quero que seja marcado por esta entrega, minha e de todos os
meus irmãos. Tal como é exemplo o nosso Papa Francisco, entreguemo-nos a Maria. E
por e com Maria rezemos pelo Papa, um dos nossos combates prioritários.
Não esqueço, não posso, não devo nem quero, igualmente, que o nosso, o meu e o de
todos, amor filial para com o Santo Padre tenha falhas. O Papa é, como já o escrevi na
minha última Newsletter, o centro e a visibilidade da unidade da Igreja. Não podemos
dizer que estamos ou, melhor, que somos Igreja (e somo-lo pelo Baptismo) se pomos
em causa o magistério do Papa e não lhe dedicamos toda a atenção filial. Se não
rezamos por Ele, “o doce Cristo na Terra”, no dizer de Santa Catarina de Sena.
Nas nossas tentações, fragilidades ou nos momentos de falta de misericórdia
sobretudo para com o Santo Padre e de uns para com os outros. “Invoquemo-La
(Nossa Senhora) com a certeza de sermos socorridos pela Sua materna misericórdia“
(Papa Francisco, ib.)
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