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MÊS DAS MISSÕES
“MISSIONAR É EVANGELIZAR E RE- EVANGELIZAR”
“Ide por todo o mundo,
proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16, 15).

Afirma nosso Fundador: “Para tal missão prioritária, exigem-se
alguns critérios fundamentais:



preservar e manter o dom da Fé,
servir-se de competente pregação da Palavra de Deus.

De fato, parece-me que Deus, nos tempos atuais, está multiplicando, em
nós pregadores, a presença de seu Espírito, a fim de que proclamemos, com
muita convicção, amor e liberdade, o Evangelho” (Cf. Dalle Védove N.CSS, “Vita e pensiero del Beato Gaspare Bertoni”, vol. II, Roma, 1975, p.
210-211.
Segundo Padre Gaspar, os Missionários Apostólicos [= os
estigmatinos], devem exercer “O ministério da Palavra de Deus, sob qualquer
forma:
 pregando publicamente ou instruindo o povo com catequese pública e
particular;
 mantendo piedosos colóquios e santas conversações, ora corrigindo
fraternalmente os vícios, ora exortando à pratica das virtudes e à frequência
aos Sacramentos;
 ora orientando e estimulando à aquisição da perfeição;
 pregando os Exercícios Espirituais;
 promovendo as pias irmandades ou associações;
 devotando-se à assistência espiritual dos enfermos e especialmente dos
moribundos.
Ocupando-se da formação e disciplina dos clérigos, tanto nos seminários como nas
paróquias e em nossas casas, por meio de aulas públicas e conferências
particulares, para levá-los a progredir nos estudos e na piedade” (Constituições

do Fundador, nn. 163-164).

-2“Quem põe a mão no arado e olha para trás
não é apto para o Reino de Deus” (Lc 9, 62).

Outro critério que ele aponta, refere-se a uma evangelização
permanente:
 “É necessário que a verdade [= Evangelho] seja anunciada e jamais
calada, sem medo de nada. Com essa finalidade, A Providência
suscita na Igreja ministros renovados e revigorados [= segundo
Padre Gaspar: os estigmatinos], por obra do Espírito Santo, que se
apresentam com o caráter [= índole] da determinação e da constância
[= permanentemente]...”
 “É com ministros como esses que o Espírito Santo realiza
constantemente [= permanentemente] a reforma da Igreja...”
 “Esses realmente desposaram a verdade [= Evangelho] com a
Aliança da Fé e dela não se afastam, nem mesmo por medo da morte
[= permanentemente] (Cf. “A Gramática de Padre Gaspar”, nº 319,
p. 351).
“Convocando os Doze Apóstolos, deu-lhes poder e autoridade
sobre todos os demônios, bem como para curar doenças,
e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar” (Lc 9, 1-2).

E, finalmente, o critério de estar sempre em sintonia com o bispo:
 “Sob a orientação dos Ordinários do lugar, onde se pregarem as Missões...”
(Constituições do Fundador, nº 2).
 “Com esse programa não nos estamos colocando em perigo nem ir neste ou
naquele lugar, ou executar esta ou aquela ação por nosso arbítrio; mas sim a
seguir as diretivas do Bispo ortodoxo [= que professa a fé católica], colocado
pelo Espírito Santo a governar a Igreja de Deus” (Constituições do

Fundador, nº 185).
 “Devemos depender dos Pastores legítimos que o Espírito Santo
colocou para orientar a Igreja de Deus e deles esperar que a Palavra
de Deus revelada nas Escrituras ou na Tradição seja explicada e
definida, em seu sentido autêntico, como regra única e infalível de
nosso pensar e agir” (Cf. “A Gramática...”, nº 161, p. 202-203).
NB- Essa “Carta do Mês de Outrubro” está relembrando os “critérios
fundamentais” que o “Sistema Integral da Nova Evangelização” (=
SINE) hoje está re-propondo para o Brasil todo, e que Padre Gaspar
Bertoni, há 170 anos, já havia fixado para a Congregação Estigmatina.
Inspiração? Coincidência?

