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Meus caros Freires e Amigos:

Como prometi, eis-me a dirigir-vos a minha
segunda
Newsletter
mensal.
Peço,
encarecidamente aos responsáveis nacionais o
favor de a traduzirem, se for o caso, e dela
fazerem uma divulgação máxima.
Já repararam que por baixo do meu nome,
como Mestre, escrevo sempre três palavras que
escolhi propositadamente como reflexo do que
quero ser como primeiro responsável da MSM:
pobre, cavaleiro, pecador.
Pobre, por quê? Por que entendo a pobr eza
como uma forma de despojamento de tudo o
que supérfluo. Assim, poderei ter mais espaço
e tempo para o essencial. Não tenciono perder
tempo, o tempo que Deus me dá, de graça, e do
qual me vai pedir contas sobre o modo e o
estilo como o gastei. A MSM é um projecto de
Deus para o nosso tempo. Um projecto que
exige o nosso compromisso permanente no
anúncio da nossa Fé e na denúncia de todos os
atropelos aos direitos de Deus e na denúncia de
todas as injustiças cometidas contra toda a
Pessoa Humana, desde a sua concepção até à
morte natural. Por isso, deixo- vos um apelo :
despojemo-nos do supérfluo. Também do saber
inútil e gerador de conflitos. Centremo-nos no
essencial. Com formação actual e actualizada.

Cavaleiro, pois r ecebi o sacr amental que me
conferiu essa responsabilidade, não uma honraria.
Como disse o Papa Francisco aos Bispos espanhóis,
nos Exercícios Espirituais que lhes pregou, quando era
Cardeal de Buenos Aires (2006): “A vida cristã é uma
milícia, supõe luta, mas a nossa luta não é contra os
homens de carne e osso mas contra os principados,
contra as potestades, contra os dominadores deste
mundo de trevas, contra os espíritos do ar (Ef 6,12)”.
Sinto que este desafio me (nos) é dirigido, já que me
comprometi, nos comprometemos, numa militia. Ser
cavaleiro, é tomar a tempo inteiro parte neste combate,
corpo e alma, sem reservas. Sinto que Deus me
convocou para este combate. Deus convocou-nos! Não
pode, pois haver cavaleiros sem combate, sem ser
verdadeiros miles, neste aqui e agora. Entendo que ser
Mestre na nossa MSM é ser incentivador, provocador,
para este combate. Não gostaria de passar à história da
MSM como um mero espectador deste momento da
história do mundo e da Igreja.
Pecador. Sim, sinto-me um pecador em processo de
arrependimento permanente. Com quedas das quais
procuro levantar-me logo. Peço ao Espírito Santo que
nunca peque por pensamentos, palavras, actos e
omissões no que concerne a toda a minha vida e no
meu serviço à Igreja na MSM.

Eis, rapidamente, por que razão coloco debaixo
do meu nome de Mestre estas três palavras:
Pobre, cavaleiro, pecador.
Peço-vos, caros Irmãos e Amigos, que leiam
esta carta e que me corrijam se assim, o
acharem.
Permito-me pedir a todos, em sintonia com o
Papa, que rezemos pelo Sínodo dos Bispos.
Invoquemos a Santa Mãe de Deus, nossa doce
Suserana.
O Mestre
Carlos Aguiar Gomes
(Pobre – cavaleiro – pecador)
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