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A beleza da vidas consacradas no mondo
(Benedeto XVI, 03.02.2007)
A vossa paixão nasce da descoberta da beleza de Cristo, do seu
modo único de amar, encontrar, curar a vida, alegrá-la, confortá-la. É esta
a beleza que as vossas vidas querem cantar, para que o vosso estar no
mundo seja sinal do vosso estar em Cristo.
Com efeito, é o mistério da Encarnação ("Tanto amou Deus o mundo, que
lhe entregou o seu Filho Unigénito": Jo 3, 16) que torna a vossa inserção nas
vicissitudes humanas lugar teológico. A obra da salvação realizou-se não em contraposição, mas dentro e através
da história dos homens. Em relação a isso, a Carta aos Hebreus observa: "Muitas vezes e de muitos modos, falou
Deus aos nossos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos
por meio do Filho" (1, 1-2a). O próprio acto redentor realizou-se no contexto do tempo e da história, significando
obediência ao desígnio de Deus inscrito na obra criada pelas suas mãos.
É ainda o mesmo texto da Carta aos Hebreus, texto inspirado, a revelar: "Disse primeiro: "Não
quiseste nem te agradaram sacrifícios, oferendas e holocaustos pelos pecados", e, no entanto, eram
oferecidos segundo a Lei. Disse em seguida: "Eis que venho para fazer a tua vontade"" (10, 8-9a). Estas
palavras do Salmo que a Carta aos Hebreus vê expressas no diálogo intratrinitário, são palavras do Filho
que diz ao Pai: "Eis-me, venho fazer a tua vontade". E assim se realiza a Encarnação: "Eis-me, venho fazer
a tua vontade". O Senhor envolve-nos nas suas palavras que se tornam nossas: eis-me, venho com o
Senhor, com o Filho, fazer a tua vontade.
Dessa maneira, o caminho da vossa santificação é delineado com clareza: a adesão oblativa ao
desígnio salvífico manifestado na Palavra revelada, a solidariedade com a história, a busca da vontade do
Senhor inscrita nas vicissitudes humanas governadas pela sua providência. E, ao mesmo tempo,
reconhecem-se as características da missão secular: o testemunho das virtudes humanas, como "a justiça,
a paz, a alegria" (Rm 14, 17), o "comportamento exemplar" do qual fala Pedro na sua Primeira Carta (cf. 2,
12) fazendo ressoar a palavra do Mestre: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que,
vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu" (Mt 5, 16).
Faz parte também da missão secular o compromisso pela construção de uma sociedade que
reconheça nos vários âmbitos a dignidade da pessoa e os valores irrenunciáveis para a sua plena
realização: da política à economia, da educação ao empenho pela saúde pública, da administração dos
serviços à pesquisa científica.
Cada realidade própria e específica vivida pelo cristão, o seu trabalho e os seus interesses concretos,
mesmo conservando a sua relativa consistência, encontram o seu fim último no estar envolvidos pela mesma
finalidade com a qual o Filho de Deus veio ao
mundo. Portanto, vos sentis chamados a agir em
virtude de cada dor, injustiça, assim como de cada
busca de verdade, de beleza e de bondade, não
porque tendes a solução para todos os problemas,
mas porque cada circunstância em que o homem
vive e morre constitui para vós a ocasião de
testemunhar a obra salvífica de Deus. Esta é a vossa
missão. A vossa consagração evidencia, por um
lado, a particular graça que vos vem do Espírito para
a realização da vocação, por outro, empenha-vos a
uma total docilidade de mente, de coração e de
vontade ao projecto de Deus Pai revelado em Cristo
Jesus, para cuja sequela radical fostes chamados.

Que te vejam em mim, Senhor
Dag Hammarskjöld
Senhor,
Tu és é amor infinito
fonte de toda vida, de toda beleza,
de toda bondade:
de Ti vêm e para Ti ascendem todas as coisas.
Coloca tua mão sobre a minha cabeça, ó Deus,
para que não me oprima
o mal e o caos que há em mim.
Dá-nos paz contigo, ó Deus,
paz com os homens,
paz conosco
e livra-nos do medo.
Senhor,
Tu que estás acima de nós,
Tu que também estás em nós,
Tu que eu não conheço,
mas a quem eu pertenço.
Tu que eu nem sempre entendo,
mas que constrói o meu destino,
deixa-me seguir
o caminho de seus sinais interiores
com amor e paciência,
em fidelidade e coragem,
em retidão e humildade, em quietude.
Nunca me deixes desesperar,
porque estou sob as suas mãos
e em ti está toda força e bondade.
Em tua mão, Senhor,
cada hora tem significado e graça,
elevação e paz, e consistência.
Dá-me sentidos puros para te ver,
dá-me percepção humilde para te ouvir,
dá-me sentimentos de amor para servir-te.
Dá-me um senso de fé
para que eu permaneça firmemente em ti.
Ó Senhor, tu que estás acima de nós,
Tu que também está em nós,
que todos te vejam também em mim.
Dag Hammarskjöld (1905-1961).
Secretário-Geral das Nações Unidas
(1953-1961). Morreu em um acidente de
avião enquanto ia mediar um conflito
no antigo Congo Belga em sua missão
pessoal e profunda de sempre buscar a
paz. Prêmio Nobel da Paz em 1961. Era
uma pessoa de profunda espiritualidade.

Todo 12 de setembro
12 de setembro é uma data extraordinariamente
significativa para os Voluntários com Dom Bosco.
Nesse dia, em 1994, o Grupo iniciou o seu caminho,
com as primeiras Constituições ad experimentum, a
primeira profissão de alguns irmãos e a palavra
encorajadora do Reitor-Mor, P. Egídio Viganò, que
presidiu a Eucaristia na festa do Nome de Maria.
Foram acompanhados por um bom grupo de
Salesianos. Este ano, momento emocionante da
comemoração foi a celebração da Eucaristia na
Capela das Camerete de Dom Bosco do Sagrado
Coração de Roma, que os CDB puderam acompanhar
online num exercício de profunda comunhão.
Valdocco. Inauguração do Museu Dom Bosco
O CG 27 (2014) pediu ao Reitor-Mor que encaminhasse
a restauração e o melhoramento dos Lugares Salesianos
de Valdocco, Castelnuovo e Chieri. E dotasse esses
ambientes de uma equipe de pessoas para acompanhar
os visitantes e peregrinos ajudando-os a interiorizar a
espiritualidade salesiana. Momento forte deste
processo foi vivido nos dias 2, 3 e 4 de outubro, por
ocasião da inauguração, pelo Reitor-Mor, do Museu
Dom Bosco instalado nos espaços da Casa Pinardi, berço
da Obra Salesiana no mundo. Um novo apelo para
relançar a opção Valdocco, como o Papa Francisco
recordou ao CG 28.
“Movidos pela esperança”. A Estreia de 2021
O Reitor-Mor já anunciou o tema da Estreia para o
próximo ano, depois de ouvir os responsáveis mundiais
dos Grupos da Família Salesiana e o seu Conselho. Num
tempo que nos envolve e com o olhar fixo em Dom
Bosco, que também passou por situações de epidemia,
a Família Salesiana é chamada a anunciar que somos
“movidos pela esperança” e deixar-se conduzir pelo
Espírito de Deus que quer fazer novas todas as coisas. A
resposta salesiana deve ser como a de Maria, ou seja,
exercendo a virtude da esperança, da súplica na oração
ao compromisso de sermos geradores de esperança
onde quer que estejamos e nos lugares aonde o Senhor
nos quer levar.
Família Salesiana, família de santos
A Postulação para a Causa dos Santos trabalha para que
os melhores dos numerosos extraordinários membros
da Família Salesiana possam ser reconhecidos como
santos pela comunidade eclesial. Nos últimos meses
está sendo avaliada a figura do Salesiano Cooperador
Felice Canelli e dos Salesianos P. Silvio Galli e P. Elias
Comini. Os testemunhos de santidade da nossa Família
são um poderoso estímulo para a sua revitalização em
todos os sentidos.

