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Roma, B de dezembro de 2020
Prot. N.222/2020
CARTA DO SUPERIOR GERAL
PARA A SOLENIDADE DA TMACULADA CONCEIEÀO On SVM 2020

Caros Coirmàos,
Estamos vivenciando a solenidade deste ano da Imaculada Conceigào da SVM
no àmbito do fubileu dos 350 da fundagào da nossa Congregagào. No fundo
sempre se encontra a pandemia, que dominou quase tudo, restringindo as
perspectivas da vida humana, inclusive muitas iniciativas da Congregagào que
haviam sido planejadas. No entanto, apesar das muitas restrigòes, que nos
forgaram a renunciar a uma parte da nossa atividade, incluindo o cancelamento
de algumas partes da programagào do |ubileu, entre as quais o Convento Geral,
Deus em Sua Providència concedeu-nos, ainda que de outra forma, alguns bens.
Eu gostaria de chamar para eles uma atengào especial na presente carta.

L. Oblatio

- a primeira e fundamental expressào do carisma da nossa

Congregagào
O evento central, tanto de todo o fubileu como do presente ano, é o dia LL de
dezembro, no qual ocorre exatamente o aniversàrio dos 350 anos da realizagào
do ato da Oblatio pelo nosso Santo Pai Estanislau. Esse evento deu inicio à nossa
Congregagào. Ao mesmo tempo, no entanto, manifestou-se o carisma da nossa
comunidade religiosa. A sua essència, de forma simples e inequivoca, é expressa
pelas atuais Constituigdes: "O Mistério da imaculada ConceiEào da Santissima
Virgem Maria é a essència do carisma da Congre gagào e desde o infcio da sua
existència um sinal especial, a forga e a alegria da vocagào mariana. Desse
mistério decorre a identidade e a missào da Congregagào" (C 2). os elementos
do carisma aqui mencionados jà podem ser por n6s encontrados no texto da
)blatio, que é a primeira f6rmula dos votos religiosos na nossa Congregagào.
Pela primeira vez é abordado o nome da nossa comunidade religiosa, cuja
caracterfstica distintiva é a Imaculada Conceigào da Màe do Senhor. Esse dom e

privilégio de Maria é abordado por S. Estanislau no contexto de toda

a

Santissima Trindader "de Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho e do Espirito Santo"
e localizado na perspectiva da vocagào de Maria para ser "Màe de Deus" ()blatio

n. 1).Tal abordagem aponta para a sua compreensào de que essa abundante
graqa proporcionada a Maria tem um caràter hist6rico-salvifico e que assim é a
agào de Deus em Sua vida. O Espirito Santo, de que Ela ficou inteiramente repleta
juntamente com a Sua concepgào, envolve também a Sua vida e toda agào.
Envolve-A no plano divino da salvagào, anunciado no Protoevangelho,logo apds

primeiro pecado de Adào e Eva. A Sua resposta é por n6s percebida nas pàginas
do Evangelho, sobretudo na cena da Anunciagào e no dia de Pentecostes. Maria,
Màe de Cristo e Màe da Igreja, tem uma participagào especial no divino mistério
da salvagào, que em Sua vida se manifesta jà no momento da Sua santa
concepgào. É por isso que a invocagào preferida do nosso Santo Pai era:
Immaculata Virginis Mariqe Conceptio sit nobis salus et protectio. Nào precisamos
aqui temer a tradugào da palavra latina salus como "salvagào", e nào "saÉde",
visto que em toda a construgào da exclamagào nào se trata somente de Maria,
mas da Sua Imaculada Conceigào, que é aagà,o direta de Deus em Sua vida desde
o infcio da Sua existéncia; é como que a desembaragada doagào de Deus a um ser
humano - a Maria; é um puro dom do Espirito subjetivado na pessoa de Maria.
Esse dom é o Espirito Santo. No mistério da Imaculada Conceigào de Maria o
sujeito agente é o Espfrito Santo, e Maria é o objeto da Sua agà,o, ainda sem a
colaboragào da Sua parte. A Sua cooperagào com o Espirito Santo virét
juntamente com o amadurecimento na humanidade e na feminilidade, com o
amadurecimento para a maternidade e na maternidade. É por isso que S.
Estanislau, ao meditar o Evangelho da anunciagà.o, escreveu que a Màe de Deus
Maria foi "cheia de graga, cheia do Espirito Santo". Confio que a celebragào do
fubileu animarà em n6s aquele mesmo carisma do amor a Maria e da obediència
ao Espirito Santo que percebemos hoje na vida do nosso Santo Pai Fundador.
o

2. Leitura do texto da Oblatio de S. Estanislau no lugar da renovagào dos
votos na solenidade da Imaculada Conceigào da SVM
De acordo com a programagào do fubileu, no dia B de dezembro, unicamente
neste ano e quase que no aniversàrio dos 350 anos da profissào do ato da )blatio
por S. Estanislau, n6s, seus filhos espirituais, vamos ler esse mesmo texto da
)blatio.lsso serà uma referència àquele acontecimento, em espirito de gratidào
pela nossa vocagào. Faremos isso da forma como costumamos renovaros votos
na nossa solenidade titular: em priblico, em todas as comunidades, diante dos
fiéis reunidos. Ao professarmos a )blatio, devemos nos lembrar de que se trata
de um ato excepcional e singular. Por isso, para evitar mal-entendidos, a leitura
do texto da ?blatio deve ser precedida de uma adequada introdugào a todos os
participantes. Pode-se fazer isso lendo a adequada brochura preparada pela
Comissào fubilar e enviada a todas as casas. A leitura da )blatio tem um caràter
simb6lico. No entanto, pode tornar-se para n6s uma ocasiào de aprofundamento
da nossa identidade, de volta às fontes da nossa identidade religiosa, de
animagào do carisma. Pode igualmente contribuir para o estabelecimento ou o
fortalecimento de um vinculo pessoal com o Pai Fundador, que pelo ato da
)blatio, por inspiragào do Espirito Divino, instituiu a nossa comunidade
religiosa.

3. um crucifixo de profissào uniforme para todos os membros da
Congregagào
Na programagào dos eventos jubilares encontra-se a confecgào e a aceitagào
de um especial crucifixo de profissào, igual para todos os membros da
Congregagào. A partir do |ubileu, ele exercerà a missào de crucifixo de profissào
oficial e Énica, entregue a todos durante a profissào perpétua. Gragas ao

profundo engajamento

do Superior da

Provincia Polonesa [pelo que
cordialmente lhe agradego), esse crucifixo foi confeccionado com muitarapidez

e hoje,

isto é, na solenidade da Imaculada Conceigào da SVM, vào recebè-lo todos

os marianos que ià anteriormente professaram os votos perpétuos. O
simbolismo do crucifixo alude aos tragos mais caracterfsticos da espiritualidade
da nossa Congregagào. Sào eles: a figura de Cristo morrendo na cruz no anverso,
bem como, apresentadas de forma linear, a partir da parte superior de reverso,
a mào da Divina Providència, a pomba que simboliza o Espfrito Santo e a Màe de
Deus Imaculada. Imitando as tradigÒes de outras comunidades religiosas,
teremos um sinal uniforme de consagragào religiosa, que nos é caro e que se
baseia nos fundamentos do nosso patrimònio espiritual e material. O rito da
entrega e da imposigào do crucifixo deve ocorrer na mesma celebragào em que
vamos ler a Oblatio. O formulàrio jà foi anteriormente enviado a todos os
superiores das provincias e dos vicariatos gerais.
4. Materiais para os dias mensais de recolhimento emZOZL

Apesar de que, em razào da epidemia, nào nos pudemos encontrar no
Convento Geral no corrente ano, foi possivel preparar a impressào dos artigos
do I Simpdsio Teol6gico da Escola de Espiritualidade dos Marianos, planejado
no àmbito do Convento Geral. A impressào do livro, em quatro linguas (inglesa,
francesa, polonesa e portuguesa), està prevista ainda para este ano, mas, em
razào da pandemia, taVez nào seja possfvel fornecé-lo até o final deste ano. No
entanto, na versào pdf serà distribufdo ainda neste ano, de maneira que os
artigos nele presentes possam servir como materiais para as conferèncias dos
dias mensais de recolhimento jà a partir de janeiro de 2021,. Os materiais que se
encontram na publicagào sào muito importantes para a identidade da nossa
comunidade religiosa. O ato da Oblatio de S. Estanislau, nosso Pai e Fundador, é
a sua consagragào a Deus na Igreja e para a Igreja. Os artigos aprofundam a
perspectiva espiritual da nossa Congregagào e servem de inspiragào para o
futuro, o que é especialmente importante para a formagào, tanto bàsica como
permanente.
No contexto das quest6es jubilares, especialmente relacionadas com a forma
modificada de renovagào dos votos, excepcionalmente e somente neste ano, e
com a introdugào de crucifixos de profissào uniformes para todos os professos

perpétuos da nossa Congregagào, eu gostaria de enfatizar que essas mudangas

decorrem de uma decisào das autoridades supremas da

Congregagào.
Porquanto, embora as propostas tenham sido preparadas pela Comissào fubilar,

as decis6es finais foram tomadas pelos superiores legalmente institufdos na
Congregagào. Primeiramente, os superiores das provincias e dos vicariatos
gerais, durante um encontro em Roma nos dias 24-27 de setembro de 2019,
aprovaram o programa que lhes havia sido apresentado, e depois o Superior
Geral juntamente com o seu Conselho, durante a sessào 53, no dia Z de
novembro de 20'1,9, aceitou as acima mencionadas propostas como obrigatdrias
para toda a Congregagào. Pego, portanto, que elas sejam postas em pràtica, tanto
no que se refere à celebragào de todo o |ubileu, inclusive na solenidade da
Imaculada Conceigào da SVM, como na celebragào dos votos perpétuos e do
crucifixo uniforme para todos os professos perpétuos.

Estimados Coirmàos,
Hoje de maneira especial saÉdo a V6s todos e em minha oragào Vos confio à
Màe de nosso Senhor, a Maria Imaculada, nossa Màe e Padroeira. Pedimos-Lhe
que nos alcance a graga da fé, que, apesar da continua pandemia e dos
sofrimentos com ela relacionados, Deus em Sua Providència conduza a hist6ria
da nossa Congregagào, da Igreja e do mundo; porque sd Ele é o Énico Senhor da
hist6ria. Com fé, submetemo-nos à agào do Espirito Santo, Doador de todos os
dons e carismas.
Envolvo hoje com a minha oragào especialmente os coirmàos mais idosos, que
se sentem solitàrios, atingidos pela crise, À Divina miseric6rdia recomendamos
os coirmàos ultimamente falecidos e os que nos sào pr6ximos, especialmente
nossos pais. Com confianga entregamos a Deus os nossos coirmàos enfermos,

especialmente os que se encontram em perigo de morte em razào do
coronavfrus. Confio a V6s todos à Providéncia de Deus todo-poderoso e à
intercessào dos santos, sobretudo do nosso Santo Pai Estanislau, do Beato forge,
Renovador, e de Antònio e forge, os màrtires de Rosica, Pego-Vos igualmente a
oragào por mim, para que eu cumpra fielmente o ministério que o Senhor me
confiou.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

(J

rzej Pakula MIC
Superior Geral
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