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Prot. Reg. V; fol. 214/01
A TODOS OS MEMBROS DA ORDEM.

______________________________

Objeto: Votos na solenidade de São José, Patrono da Ordem.
Caros Confrades,
a solenidade de São José, esposo da Virgem e Patrono da nossa Ordem, é um motivo a mais
para direcionar o pensamento e o olhar a cada um de vocês, sobretudo neste delicado momento
de prova para a Itália e o mundo, a causa da pandemia do coronavírus.
Não acrescento comentários desnecessários, pois essa não é a minha tarefa, nem o meu
interesse. Espero somente que todos saibam e sintam que estou perto de cada um, começando
por aqueles que, como eu, acumularam mais primaveras, até o mais jovem aspirante que
provavelmente está no Seminário de Ampére (PR).
Gostaria que todos soubessem que estou próximo de cada um, pois formamos uma só família,
habitamos em uma única casa, cujas dimensões abraçam vários países do mundo.
Estão pedindo para “não sair de casa”: agradeçamos a Deus por termos uma casa espaçosa onde
nos recolher. Agradeçamos a Ele, pois temos aquele “ninho”, que fala o S. P. Agostinho, no
qual podemos nos sentir acolhidos, protegidos e salvados, aquele “ninho” que se chama
comunidade, uma Igreja em miniatura construída com os pedacinhos da cruz de Cristo.
A pandemia está despindo cada pessoa e colocando-a diante da própria miséria e precariedade.
Somos convidados a fazer uma verdadeira e desafiadora metanoia: transformar, com a ajuda de
Deus, a desgraça em graça preciosa. Isso acontecerá somente se conseguirmos eliminar a nossa
prosopopeia e descobrirmos a mais pura verdade: necessitamos de Deus, de tudo e de todos.
Ela nos convida a eliminar qualquer máscara, falsa aparência, autossuficiência e arrogância,
para nos mostrar com clareza inequívoca quem realmente somos em profundidade, em quem e
em quê pomos a nossa esperança.
As contingências são as mestras mais eficazes que nos ajudam a descobrir o essencial na vida,
aquilo que vale a pena e pode motivar e justificar todo o nosso trabalho.
As três famílias agostinianas (OSA, OAR, OAD) propuseram um comum momento de oração
(em anexo) para amanhã, dia de 20 de março. Esse nobre e eficaz modo de proclamar a nossa
impossibilidade demonstra que de bastar-nos a nós mesmos e de pedir a Ele, o Senhor da vida,
que continue a nos estender a sua mão e a nos amparar no caminho.
Que São José, a quem foi confiada a Sagrada família de Nazaré, cuide da nossa Ordem, de todas
as famílias agostinianas e de quantos colaboram com elas. São José, rogai por nós.
Roma, 19 de março de 2020, Solenidade de São José, Patrono da Ordem.
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