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Meus caros Irmãos e Amigos:

Neste ano, que se inicia, de forma muito especial, é-nos lançado o convite e convocatória
para sermos “misericordiosos como o Pai“.
A nossa Comunidade dispersa pelo mundo tem uma necessidade muito especial de, fiel
aos ensinamentos que a Regra nos indica, na fidelidade total aos nossos Bispos, em
comunhão com o Papa, de não só estudar a Bula “Misericordiae vultus“, mas de a pôr em
prática. Com actos bem concretos que brotem dos nossos corações pecadores.
Como Mestre, isto é, o primeiro servidor da MSM, ainda não recebi nenhuma proposta de
acção para concretizarmos o pedido do Papa! Creio, contudo, que todos já leram a Bula, o
que é muito pouco. Esta Bula tem de ser rezada mais do que lida e compreendida com o
intelecto que tem como preocupação acumular conhecimento. Bem sei que muitos dos
nossos irmãos estão inseridos um pouco por todo o lado, onde já se preparam e já se
trabalha no ANO DA MISERICÓRDIA. Sei isso. MAS SEI, QUERO, QUE A MSM TENHA MÃOS,
PÉS, CABEÇA E CORAÇÃO totalmente empenhados neste ano especial, dando visibilidade à
nossa Comunidade, até para que se possa ver que não somos um grupo de gente
simpática, bem pensante, mas inócua! Não é este o rosto que nós mostramos tantas
vezes?
Esquecemos que somos MILES, soldados/cavaleiros, lutadores por “ alargar cá em baixo
as fronteiras do Reino de Deus “, tornando a nossa MSM, comunidade de Amor, num
verdadeiro “OÁSIS de MISERICÓRDIA “ (cf. Bula Mv, nº12). Tenho a certeza de que o
grande objectivo a trabalhar por nós é o de sermos capazes de nos tornarmos criadores de
autênticos “Oásis de Misericórdia“, guiados pela prática das OBRAS DE MISERICÓRDIA.
Sem esquecer, de modo algum, que uma comunidade só se constrói na unidade que
respeita, aceita e se alegra da diversidade. Talvez seja por aqui, que temos de começar a
trabalhar o ANO SANTO DA MISERICÓRDIA.
Sugiro que rezemos todos os dias esta curta síntese da SALVE REGINA:

Salvé Rainha, mãe de misericórdia
Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Ámen.
Que Jesus, rosto da Misericórdia, a todos abençoe hoje e sempre!
Um 2016 repleto das bênçãos do Senhor Jesus.
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