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Caros Irmãos e Amigos:
Como Mestre e primeiro servidor da MSM decidi que em cada estrutura local
(Província ou Priorado) deveria haver uma casa que correspondesse ao desejo de
S.João Paulo II, na Exortação Pós-Sinodal “Ecclesia in Europa“ (nº 70), com aplicação a
todo o mundo, de “proporcionar novos espaços de silêncio, oração e contemplação“ e
que fosse simultaneamente um espaço de referência para a MSM, a sede e o lugar
preferencial de encontro. Chamei-lhe “DOMUS MARIAE“, a Casa de Maria. A casa que
acolhe Jesus, tal como Maria sempre o fez. Ele que é o centro da nossa Fé. Portanto, a
DOMUS MARIAE terá de ser o centro de acolhimento, acolhimento de Jesus por Maria
e acolhimento dos freires e amigos para um encontro adorador com Deus e de
encontro fraterno. A Domus Mariae, cada uma, terá de ser o centro onde se vive a
unidade que gera comunhão em Jesus por Maria e de onde cada um terá de sair mais
profundamente convicto e decidido a ser no mundo sinal e fonte de unidade e de
comunhão! “A tempo e a contra-tempo”, como nos diz S. Paulo e é o nosso lema.
Esta minha carta, em tempo de Advento, quer ser um grito de que precisamos de ser,
cada um de nós, um presépio ou Casa de Maria, para acolher Jesus, o eterno Menino,
Príncipe da Paz.
Nas celebrações de Natal temos de colocar Jesus no seu centro, tal como Ele era o
centro da Casa de Maria, a Sua primeira casa, mesmo antes de nascer. O presépio é
Casa de Maria e sendo Casa de Maria é-o de Jesus. A Casa de Maria também o é de
José, modelo e patrono de cada Pai.
Faço votos para que toda a MSM se transforme numa única DOMUS MARIAE onde
reine a comunhão, a paz e alegria. Aproveitemos este tempo para a nossa conversão.
Aproveitemos este tempo para fundarmos rapidamente, onde for possível, a nossa
DOMUS MARIAE, e que esta se torne uma das nossas visibilidades ao serviço da Igreja,
mas que antes disso, cada um de nós se transforme em DOMUS MARIAE.
Que o Menino, de quem se continua a dizer: “Hodie Christus natus est…“ abençoe
cada um de nós e as nossas famílias.
Um Santo Natal!
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