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Roma, 14 de junho de 2022 

 

 

OUSAR CORRER RISCOS  

POR DEUS E PELA HUMANIDADE 

A nossa fidelidade criativa 
 

 

Caros irmãos, 

Antes de mais, gostaria de vos saudar, de renovar a minha proximidade e de vos assegurar as minhas 

humildes orações. 

Junto-me a vós, mais uma vez, com outro documento. Trata-se de prosseguir juntos o caminho rumo 

ao Capítulo Geral de 2023 com as mesmas motivações com que iniciámos o processo em 2021 na 

dinâmica da comunhão, da participação e do fazer juntos. Sabemos que este processo é um verdadeiro 

kairos para toda a Congregação. 

Sim, o que estamos a viver é um kairos: ou seja, um momento de Deus, uma graça e um apelo que o 

Senhor dirige a toda a Congregação. Espero que seja um autêntico acontecimento do Espírito que envolva 

a participação de todos, incluindo os leigos que trabalham ao nosso lado nas diferentes áreas da missão. 

Para que este processo seja verdadeiramente frutuoso, é essencial que seja um verdadeiro caminho de 

discernimento, aberto ao Espírito Santo, levado a cabo em oração e contemplação. Se, pelo caminho, 

surgir uma dificuldade, esta deve ser encarada com serenidade e diálogo. 

É, portanto, neste clima de diálogo, de caminhar juntos, como uma Congregação em "saída" que nós 

entramos na segunda fase da nossa preparação para o Capítulo Geral de 2023. 

Na primeira fase sugerimos um tema e vós fostes chamados a propor logotipos, desenhos, poemas, vídeos... 

com a ajuda de textos do Padre de Montfort. Agradecemos a todos aqueles que nos enviaram propostas. 

O tema definitivo escolhido para este Capítulo Geral é, portanto, "Ousar correr riscos por Deus e 

pela humanidade. A nossa fidelidade criativa". Encontrarão também no topo desta carta o logotipo 

escolhido, inspirado por uma expressão do Padre de Montfort.  

Para esta segunda fase de preparação, sugerimos que releiam as atas do Capítulo Geral de 2017 para 

repartir do que foi decidido e para aprofundar o que requer novas ações e reflexões. Sugerimos também 

que se releia o Vademecum, que insistiu em alguns dos pontos presentes nas atas do Capítulo Geral. 

Para que possamos ter uma verdadeira abordagem sinodal, nós vos convidamos a mobilizar os 

conselhos, comunidades ou grupos de confrades para realizarem estas releituras e a poderem responder 

numa reunião a este questionário que tendes em mãos. Isto não deve demorar mais de meio dia de 

reflexão. Contamos convosco para transmitir este documento o mais rapidamente possível, incluindo 

aos leigos, se acharem que é possível. Sois convidados a enviar as vossas reflexões antes de 20 de 

novembro para o seguinte endereço: chapitresmm2023@gmail.com   

Se em algumas entidades for mais fácil centralizar as respostas, agradecemos aos responsáveis de 

recolher os formulários preenchidos e enviá-los para o mesmo endereço. Se o correio postal for 

melhor, podem enviá-lo para a administração geral.   
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Se confrades assim o desejarem, são convidados a fazer o mesmo com a mesma data final para responder. 

Com antecedência, um grande obrigado a todos vós por assumirem juntos o futuro da nossa congregação. 

Para viver bem este meio dia e de o iniciar de uma forma espiritual, propomos uma paraliturgia que 

poderá ajudar-vos se assim o desejarem. Encontrá-la-ão no início do questionário. No final do 

trabalho também se pode fazer uma oração mariana pelo sucesso do Capítulo Geral e cantar, por 

exemplo, uma "Salve Regina". 

O questionário utiliza as atas do Capítulo Geral de 2017 e o Vademecum, destacando as convicções 

aí expressas. Isto é um lembrete antes de responder às várias perguntas. Se tiverdes outras convicções, 

por favor indicai-as. 

Depois selecionámos questões que dizem respeito às ações que foram sugeridas nos documentos. 

Selecionamos apenas as ações que consideramos mais importantes. Para a maioria das perguntas é 

pedido que se diga SIM/NÃO ou PROGRAMADO. Basta assinalar com uma cruz no quadro 

respetivo, mas pedimos também UM COMENTÁRIO para ilustrar a resposta no quadro previsto para 

ela. Outras reflexões vossas também são bem-vindas. 

A análise das respostas levará à escolha dos temas a serem tratados durante o Capítulo Geral de 2023. 

Este será o terceiro período de preparação. Estes serão complementados por questões expressas durante 

a CGE de 2022 em Roma. A ideia é propor um Capítulo Geral o mais próximo possível das 

preocupações de todos, tendo em conta a diversidade que caracteriza a congregação. 

Estamos também a enviar-vos uma imagem (logotipo) com a oração que propomos para acompanhar 

o Capítulo.  Este logotipo foi escolhido no CGE de maio passado de entre as cinco propostas de 

logótipos que recebemos de diferentes entidades. O mesmo se aplica à oração, que foi composta a partir 

de quatro outras sugestões. Este pequeno presente irá reforçar a nossa unidade, uma vez que todos 

estaremos envolvidos na mesma oração. Esta imagem pode ser distribuída durante o meio dia de reflexão 

e a sua utilização explicada de modo a avançarmos juntos para o tema central "Ousar correr riscos por 

Deus e pela humanidade. A nossa fidelidade criativa". 

Os riscos em questão dizem respeito a todos os aspectos da inovação que temos implementado desde o 

último Capítulo para melhor responder à nossa vocação missionária, para melhor servir Deus e a 

humanidade. Arriscar é ousar, como o Padre de Montfort, ir ao encontro daqueles que não conhecem Cristo, 

é estar próximo daqueles que estão abandonados, é inventar um estilo de vida que responda aos desafios do 

nosso tempo, é procurar formas de ser fraterno, é ser discípulos missionários, homens de esperança. 

Todos estes passos que demos juntos como Monfortinos devem ser celebrados e reforçados a partir 

do tesouro espiritual que o nosso fundador nos legou e que a Virgem Maria acompanha. A nossa 

tradição é um recurso vivo quando é abrasada pelo Senhor, e é isto que tentaremos deixar claro de 

forma concreta durante o nosso futuro Capítulo Geral. Mas isto só pode ser feito graças à vossa 

participação nesta fase preliminar que vos propomos e às vossas orações desde já, para que o Capítulo 

possa ser um belo momento de fraternidade missionária. 

 

Pela equipa da Administração Geral, 

 

Pe. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superior geral 


