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Caríssimos,
a solene celebração da Imaculada Conceição nos encontra todos reunidos
em volta da mãe para renovar nosso desejo de santidade e de amor.
Meu pensamento, este ano, vá primeiramente aos já próximos encontros
marcados: o X Capítulo geral e a 2ª Assembleia da família.
Se trata de acontecimentos nascidos para garantir constantemente o rosto
atualizado de nossa família. Eles são como uma nova Páscoa, onde nós estamos
convidados a passar pela morte de algumas certezas para dar vida a um presente fiel a
quanto Deus nos pediu através de pe. Ottorino. O verdadeiro chamado de Deus, de fato,
não é viver um passado estático, mas é construir um presente que espelhe o projeto por
ele querido, hoje.
O horizonte que deve iluminar nosso caminho, esquentar o coração, e que
fica permanentemente como farol de atração diante de nós, é sempre o mesmo:
“Conhecer e amar a Jesus e torná-lo conhecido e amado”. Nós devemos, isto é,
garantir em nós antes de mais nada, a paixão dele por Jesus, que se tornou, em pe.
Ottorino, paixão pelas ‘multidões’. Contemporaneamente, nós somos chamados a
viver um pe. Ottorino de 2000, relendo em profundidade, e sem temor, suas intuições
pastorais para colher o núcleo vital das mesmas; numa palavra, nós nos devemos
questionar sobre qual é o específico do carisma ottoriniano, para além das
modalidades ligadas aos tempos que mudam; como, isto é, coordenar em harmonia
a essência do carisma com as obras. Nós não podemos esquecer que somos
membros da Pia Sociedade São Caetano mais pela nossa relação viva e pessoal com
o Senhor, e pela unidade na caridade entre nós, do que pelas obras que nós fazemos.
Diante deste projeto ambicioso, mas necessário, o que mais conta como atitude de fundo, é pôr-se em busca, não dando
por descontado como intocável, e nem sequer, como um absoluto, o ter feito sempre ‘assim’; ou o ter feito certas escolhas, mesmo
históricas; mas nos interrogando sem medo sobre “o que faria pe. Ottorino, em sua inspirada e contagiosa criatividade, se ele se
encontrasse conosco, neste contexto social, eclesial e de família ”.
O desafio é grande, e nos atinge a todos. Eu estou consciente de que se trata de um projeto não realizável sem a ajuda
particular do Espírito Santo. Por isso, contamos com Maria. a ela confiamos, desde já, o percurso de preparação que estamos
para começar. Ela sabe o que Jesus espera de nós. Será ela, portanto, a obter para nós o Espírito Santo, que nos ilumina, e que
nos dá força e coragem.
“Maria, mãe da Igreja, e nossa mãe, reze por nós; pe. Ottorino, nos obtenha do Senhor seu grande coração de apóstolo
apaixonado por Jesus e pelos irmãos”.
Feliz festa!
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