Movimento dos Leigos Claretianos
Secretariado Geral

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de outubro de 2021

Querida família:
Feliz Dia do Pai Claret!

Como todos os anos, no âmbito deste mês missionário,

comemoramos a festa de nosso santo padroeiro, que é também a festa de nosso carisma. A
festa onde lembramos as raízes de tudo o que nos torna únicos em nosso ser cristão. A
festa em que damos graças por tudo o que nos caracteriza, tudo o que nos dá nossa própria
personalidade dentro do Povo de Deus e define nossa identidade dentro da Igreja. Uma
celebração que de nossa condição laical compartilhamos com toda a família claretiana.
Como Claret, sabemos bem que este carisma que nos identifica não é de nossa
propriedade, mas pertence ao Espírito Santo. Ele nos deu como um presente para que
possamos "administrá-lo" e colocá-lo a serviço da Igreja, colaborando em sua missão
evangelizadora e na construção do Reino. (Ideario, 4 e 5). Em seu discurso aos Movimentos
e Associações de Leigos por ocasião da última reunião de líderes realizada em Roma, o
Papa Francisco nos lembra que “como membros de associações de fiéis, de movimentos
eclesiais internacionais e de outras comunidades, desempenhais uma verdadeira missão
eclesial. Com dedicação, procurais viver e fazer frutificar aqueles carismas que o Espírito
Santo, através dos fundadores, confiou a todos os membros das vossas realidades
agregativas, em benefício da Igreja e dos numerosos homens e mulheres a quem vos
dedicais no apostolado”.
Esta é nossa missão: fazer nosso carisma dar frutos em benefício da Igreja e das
pessoas ao nosso redor. E como leigas claretianas, isto se concretiza no que o número 21
de nosso Ideario resume: animar as realidades temporais de forma cristã, e cooperar na
construção da Igreja-comunidade.
Precisamente, este ano a festa de Claret coincidiu em datas com a abertura do
Sínodo dos Bispos: um evento único com o qual a Igreja Universal quer abrir as janelas para

deixar o vento do Espírito refrescar nossa casa. Será um processo prolongado no tempo que
passará por várias fases, partindo da realidade local até uma visão universal, que
finalmente levará à Assembléia dos Bispos a ser realizada em 2023. E todos os batizados
são chamados a este processo de escuta comunitária da vontade do Espírito que guiará
nossa jornada como Povo de Deus.
Nós, leigos, muitas vezes reclamamos dos espaços limitados de participação que nos
são oferecidos dentro da estrutura hierárquica da Igreja e de quão pouco nossa voz é
levada em conta. Este Sínodo não abre para nós, na Igreja, apenas um espaço de escuta,
de diálogo e de oração partilhada para descobrirmos juntos a vontade do Espírito. Também
nos convida a trabalhar por uma Igreja mais aberta e participativa e a descobrir como
construir a comunhão do Povo de Deus e nossa missão no novo milênio.
Claret, que apaixonadamente compartilhou sua intuição do que o Espírito queria
para a Igreja no Concílio Vaticano I, nossa mesma vocação laical deveria nos mover a nos
envolver ativamente neste processo, sendo "co-responsáveis pelo crescimento e
dinamismo" de nossa Igreja, num espírito de "comunhão, colaboração e iniciativa" com
nossos pastores (Ideario 24).
Sabemos que este processo vem num momento em que nossa própria dinâmica pode
estar nos saturando. Mas acreditamos sinceramente que esta é uma oportunidade
excepcional que não podemos perder. Façamos tudo o que pudermos para entrar nesta
corrente eclesial na qual o impulso do Espírito pode ser sentido. Juntemo-nos com
entusiasmo e responsabilidade ao trabalho planejado em nossas dioceses. Podemos fazer
isso através de nossas paróquias, e talvez também procurando a representação de nosso
Movimento nos órgãos coordenadores dos movimentos e associações de fiéis leigos que
existem em nível diocesano. Também em nível geral, o Dicastério para os Leigos nos
convidou a formar uma equipe de trabalho como Movimento e contribuiremos com nosso
discernimento para este processo sinodal.
Todas as informações sobre este processo, assim como o material de reflexão
disponível em diferentes idiomas e as últimas notícias sobre o mesmo, podem ser
encontradas na página web www.synod.va.
Nosso carisma só faz sentido do ponto de vista da comunhão eclesial. E embora
nossa vocação tenha sido pessoal, nenhum de nós pode se gabar de ter a capacidade
exclusiva de saber interpretar nosso carisma em sua totalidade. Nem mesmo aqueles de
nós que receberam de nossos irmãos a tarefa de animar a vida do Movimento, servindo em

um Conselho. Pelo contrário, somos todos juntos o instrumento do Espírito para fazê-lo
crescer e dar frutos de múltiplas maneiras, com base nos talentos particulares - e também
nas limitações - com os quais cada um de nós foi abençoado. Todos nós que integramos o
Movimento recebemos como comunidade este carisma que o Espírito nos deu. E graças à
sua ação em cada um de nós, através do trabalho, discernimento e responsabilidade de
todos, o Movimento cresce e amadurece, contribuindo com seu grão de areia para a missão
que Jesus confiou à sua Igreja.
A estrada não é fácil. Nosso status secular nos sobrecarrega com muitas limitações.
Além disso, esta pandemia, que ainda não nos abandonou, acrescentou muitos obstáculos
que colocaram um grande freio na vida das comunidades, das regiões e do Movimento em
geral. Mas é também nestas restrições e obstáculos que reside nossa missão. E é admirável
ver a coragem, energia e criatividade com que todos os claretianos leigos tentam, dia após
dia, superar as dificuldades para continuar construindo comunhão e dando testemunho do
Evangelho.
Mesmo com este compromisso, muitos de nossos irmãos e irmãs têm vivido estes
últimos meses com angústia, desânimo e impotência. Como gostaria de poder transmitir a
todos eles o abraço emocional de suas irmãs e irmãos no Movimento! Como gostaria que
eles sentissem nossa oração e comunhão como uma carícia curativa, um sinal da presença
de Jesus Misericordioso que oferece consolo e esperança!
Mas não tenham dúvidas. Mesmo que não haja palavras ou gestos adequados que
possam expressá-lo, Ele está sempre lá, bem ao nosso lado. Navegando juntos como
discípulos no barco da igreja - o povo de Deus-Cristo estará sempre perto de nós. Talvez,
no meio da tempestade, possamos acreditar que ele esteja dormindo (Mt 8,24-27). Em
outros momentos, podemos achar difícil reconhecê-lo no meio da escuridão (Mt 14:25-27).
Mesmo em meio ao cansaço e ao desespero, podemos ser assaltados por dúvidas e
desconfianças (Mt 14,28-33). Mas Jesus nunca falha. Ele é a Luz que vence a escuridão, a
Água que sacia nossa sede, a Calma que vence cada tempestade, a Paz que vence cada
inquietude.... Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Nunca deixemos de trabalhar para nossa comunhão mútua e para nossa comunhão
eclesial. Nossa união fraterna é um dom, uma graça que Deus nos oferece como sinal
tangível de seu plano de salvação e manifestação de seu Reino no meio do mundo. É a
primeira testemunha visível de nossa missão evangelizadora. Devemos ter o cuidado de
alimentá-la e ampliá-la. Não é fácil. Aparecerão constantemente motivos de divergência
que podem nos levar a discrepâncias ou conflitos. Mas somos chamados a superá-los com o

perdão, o amor e a humildade que aprendemos com nosso Mestre. Vamos perseverar juntos
neste esforço. Porque ninguém é indispensável, mas todos nós somos importantes. E na
comunidade é mais fácil entender corretamente a vontade de Deus e como ela se
manifesta nos sinais dos tempos. (Jo 21, 1-7)
Algumas de nossas regiões, que recentemente realizaram ou realizarão suas
respectivas Assembléias nos próximos meses, estão atualmente empenhadas na mesma
tarefa. Muitos deles tiveram que ser adiados no ano passado por causa da pandemia e, com
a ajuda de Deus, poderão ocorrer este ano. Os Conselhos Regionais tentaram encontrar
alternativas adequadas para superar as dificuldades ainda impostas pela prudência e as
restrições lógicas de saúde diante da pandemia. Obrigado por todos esses esforços
organizacionais e também a todas as comunidades por sua generosa compreensão. Oremos
juntos para que o Senhor abençoe todos esses esforços, fortaleça nossa unidade e guie o
caminho do Movimento em cada uma de nossas regiões.
Não quero terminar sem lembrar que, em nível geral, estamos realizando uma
campanha para atualizar o censo e o banco de dados do Movimento. Para que nossa
organização seja mais eficiente, é muito importante ter uma imagem da situação real do
Movimento

(quem

somos,

quantos somos, qual é nosso perfil, como estamos

geograficamente distribuídos...). Para este fim, estamos divulgando uma forma muito
simples para que os dados essenciais possam ser incorporados. Mas este retrato só será útil
e confiável se todos nós colaborarmos fornecendo as informações solicitadas. A campanha
está sendo realizada por zonas, portanto alguns de vocês já a terão recebido e outros a
receberão em breve, e seria bom que cada comunidade verificasse se todos os seus
membros preencheram o formulário. Agradecemos a sua ajuda para fazer desta campanha
um sucesso.
E, por outro lado, por ocasião da próxima reunião dos líderes dos ramos da família
claretiana a ser realizada em Roma, quisemos organizar um encontro virtual de formação e
oração para viver e compartilhar juntos este espírito de família. Acontecerá no sábado, 13
de novembro, e será guiada pelo Pe. Adrián del Prado cmf. Os detalhes da reunião serão
anunciados em breve.
Muito encorajamento para todos nós! Vamos seguir as pegadas da Claret,
enfrentando nossos desafios com determinação, coragem e esperança. Juntos faremos
nosso carisma crescer e dar frutos. Cada um de nós com nossas próprias habilidades e
circunstâncias, mas sempre com o coração ancorado em Deus, que é aquele que trabalha

tudo em todos. Ele nos chamou e conta conosco para continuar a deixar pegadas pelo
caminho, com a ajuda de Maria, a forja de nossa alma missionária.
Parabéns. Que Deus abençoe toda a família claretiana e que possamos agradecer a
Deus pelo carisma que compartilhamos. Um grande abraço em nome de todo o Conselho
Geral.
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