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DOMINUS VOBISCUM n.º 8
“Tenham muito cuidado com os atentados de Satanás à Unidade. Digo-vos isto por
experiência própria: ele fará de tudo para a destruir. Ele sabe bem que a Unidade é
omnipotente e que as almas consumadas em um estão completamente perdidas
para ele. (Chiara Lubich, in “A Unidade“)

Caros Irmãos e Amigos:

Acabámos de festejar a festa maior, a maior solenidade, dos Cristãos: a Páscoa. Jesus
Abandonado, ressuscitou. Entre outros pedidos que nos deixou, um dos maiores, se não
mesmo o maior, verdadeiro último testamento, foi o “que todos sejam um”. A UNIDADE,
ad intra e ad extra. E a unidade é perigosa para o maligno. Ele sabe que quanto mais
unidos estivermos na Fé, na Esperança e na Caridade, maior é o seu fracasso. E sabemos
que das virtudes teologais, no dizer de S. Paulo, a Caridade é a maior. A Unidade é,
assim, condição para vivermos bem o Ano da Misericórdia, Ano dedicado ao Amor
misericordioso de Deus. Por isso, temos de fazer um esforço, momento a momento, para
que nas nossas comunidades, aquelas onde estamos e vivemos, nunca perdermos de
vista e muito menos longe do nosso coração e do nosso agir, a importância da UNIDADE.
Unidade vivida na verdade. No perdão. Na humildade.
A nossa Regra, da MSM, legada como Directório espiritual pelo nosso Fundador, diz,
claramente: “Lembremo-nos sempre que a Ordem não é um agrupamento fortuito de
indivíduos prosseguindo cada um o seu fim particular, nem um círculo intelectual
mundano, mas um corpo orgânico constituído por membros unidos na vida e na morte,
no amor e serviço das mesmas realidades“ (Regra, Cap.II. 1). O nosso Fundador quis,
explicitamente, formar uma comunidade que busca “alargar cá em baixo as fronteiras
do Reino de Deus“. Somos, pois, uma comunidade fundada na Unidade pedida por Nosso
Senhor Jesus Cristo. Como seria, é, bom que cada um de nós, a começar por mim,
primeiro servidor da MSM, tenha sempre diante dos nossos olhos que fazemos parte de
uma comunidade fraterna que tem como guia e amparo a Mãe do Senhor Jesus, do Jesus
Abandonado como repetiu muitas vezes essa grande teóloga do nosso tempo, Chiara
Lubich. De cada vez que rompemos a Unidade, abandonamos o Ressuscitado e …
desobedecemos-Lhe. Jesus, torna-se por nossa causa, o Jesus Abandonado de que
sempre falava Chiara Lubich. Como Mestre da MSM não me cansarei de pedir a
construção, na unidade, da nossa comunidade, a MSM.
Seja-me permitido citar S. Agostinho (Serm. 211): “Estes santos dias que passamos na
observância da Quaresma convidam-nos a falar-vos da concórdia fraterna, para que
todo aquele que tiver alguma queixa contra outro acabe com ela para que nela se não
acabe.”
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