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Caros Irmãos e Amigos:

A Militia Sanctæ Mariæ – cavaleiros de Nossa Senhora, recordando sempre, é uma comunidade
de cristãos dispostos, vocacionados, a, na fidelidade ao seu Baptismo, fazerem um pacto de
entrega total e sem reservas à NOVA EVANGELIZAÇÃO ou, se se quiser dizer de outro modo, “a
alargar cá em baixo as fronteiras do Reino de Deus”.
Só deve, pois ser admitido na nossa comunidade laical, quem sentir uma vocação específica:
cavaleiresca (combatente), mariana e fiel à Igreja, de forte matriz beneditina e bernardiana.
Luigino Bruni, professor universitário italiano em “Redescobrir a Árvore da Vida” (Ed. Cidade
Nova, Abrigada), numa leitura extremamente interessante do Livro do Génesis, a propósito da
vocação escreve (pág. 37):
«Numa vocação, quando não se sente também o chamamento a construir uma arca, é sempre
preciso interrogar-se sobre a autenticidade do chamamento: sem uma tarefa de “construção”,
a vocação reduz-se a mera experiência de “consumo”. Por isso não salva ninguém, nem sequer
quem é chamado. Por detrás de “chamamentos sem arca de salvação” sempre se esconderam
muitos auto-enganos» (...).
Aproveito esta reflexão de Luigino Bruni para deixar a pergunta aos meus irmãos e amigos: a
nossa vocação é, de facto, um chamamento à construção de uma arca, de um projecto de serviço
e ao serviço da Igreja na MSM, bem concreto? Ou somos chamados (será que somos?) só para,
passivamente, olharmos o mundo sem nos convertermos nem levar o “Rosto da misericórdia” a
todos os nossos contemporâneos? Qual é a “arca” que queremos e devemos construir?
Entrar na MSM é perceber que a nossa “arca” a construir se baseia nas obras de misericórdia e
na oração que nos sustenta e sustenta o nosso trabalho e dá graças pelo dom da Vida ao Senhor
da Vida.

Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos olhe com os Seus olhos misericordiosos.

Braga, Fevereiro de 2016

Carlos Aguiar Gomes
Mestre e primeiro servidor da MSM
(Pauper – miles – peccator)

