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DOMINUS VOBISCUM nº 9
“Imagem da Paternidade divina, a família
é, com efeito a célula inicial da sociedade e o
Pai é nela uma espécie de Sacerdote e Rei ”
( Regra, cap.XVII, nº 2 )

Caros Irmãos e Amigos:

O mês de Maio, em toda a Igreja, é festejado e celebrado como o mês de Maria. Como
pode, pois, um membro da MSM, toda ele entregue à Santa Mãe de Deus, não se
centrar em Maria, de forma mais intensa neste mês que lhe é particularmente
dedicado? Seria desejável que durante estes 31 dias cada um de nós fizesse mais
constantemente companhia à Santa Mãe de Deus, quer da forma tradicional (recitação
diária do Terço do Rosário) ou de outra forma, pegando nas mãos de Maria na nossa
oração e caminhando com Ela de forma mais terna e confiante, tal como faz uma
criança quando, na insegurança, dá a mão a sua Mãe.
Além desta centralidade em Maria, caminho mais fácil para Jesus, como dizia S. Luís
Maria de Montfort, cujo 3º centenário da morte lembrámos no passado dia 28 de
Abril, no mês de Maio, a 15, somos convidados e convocados a pensar e agir pelas
famílias. Seria oportuno que toda a MSM e todos os nossos amigos se sentissem
mobilizados para dar mais força e visibilidade ao Instituto Internacional Familiaris
Consortio, projecto que a MSM criou para dar à sociedade contributos sérios sobre as
grandes questões da Vida humana e da Família, sobretudo quando estas travesmestras de qualquer sociedade que quer sobreviver estão tão ameaçadas. Não é
aceitável o silêncio e o deixar correr da indiferença face ao descalabro que se abateu
sobre o respeito e defesa da vida humana e a Família. Não é aceitável não querer ver a
catástrofe em que caiu a célula base da sociedade, a Família. Não é aceitável
gastarmos o nosso tempo precioso em questiúnculas que dividem e deixar de lado o
essencial. Não é aceitável que a MSM, em todos os países onde está presente, e já são
muitos, não acorde e se mobilize toda e como uma comunidade unida em saída para a
promoção, apoio concreto e defesa da instituição familiar, dando cada um o seu
melhor de acordo com o seu carisma. Não esqueçamos que nas famílias do nosso
tempo há muitas periferias que esperam pela nossa mão e pelo nosso coração
amoroso: os bebés por nascer; as crianças e mulheres mal tratadas, os homens e
mulheres abandonados pelas rupturas do casamento, os deficientes rejeitados ou os
velhos atirados para as periferias das periferias! O campo de acção nesta área espera,
deseja e exige o nosso contributo!
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