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Caros Coirmàos,
A solenidade titular da Imaculada Conceigào da SVM é para n6s todos um dia de celebragào

comum e de oragào pela nossa comunidade religiosa. É um dia de gratidào a Deus tanto pelo dom
da existéncia da Congregagào, como também pela graga da vocagào mariana de cada um de n6s.
A festividade deste ano encaminha os nossos pensamentos a algumas circunstàncias. Sobretudo,
continuamos a celebrar o Jubileu dos 350 anos da fundagào da Congregagào, que é, portanto, como
todo jubileu na tradigào biblica e eclesiàstica, um tempo de graga. Em segundo lugar, todos temos
a consciència de que perdura a extremamente agressiva e brutal agressào da RÉssia contra a

Ucrània, onde, em meio a milhares de vitimas inocentes e incessante sofrimento, muitos dos nossos
Coirmàos tém a sua vida exposta a uma contfnua ameaga. Demonstremos-lhes o nosso apoio pela
nossa ajuda espiritual e material. Além disso, toda a Congregagào està vivenciando o tempo dos
capitulos: das casas, das provincias, dos vicariatos gerais e, finalmente, o capitulo geral. Em pouco
tempo se realizarii a escolha das novas administragÒes, tanto do governo geral como das
provinciais. Todas essas questòes sào por n6s confiadas à protegào da Imaculada Màe do Senhor,
nossa Màe e Padroeira.

A escola dos marianos da espiritualidade da Imaculada Conceiqào de Maria
A celebragào do Jubileu dos 350 anos da fundagào da Congregagào, ainda que restringida em

razào da pandemia, trouxe alguns frutos. Um deles é a definigào da nossa espiritualidade e a sua
definiqào como Escola dos marianos da espiritualidade da Imaculada Conceigdo de Maria.Na
teologia clàssica da espiritualidade, a escola da espiritualidade tem significado o caminho da vida
religiosa em que sào essenciais très elementos: um mestre - preferencialmente santo, confirmado
pela decisào canonizadora da lgreja; uma doutrina da vida espiritual, preferencialmente quando
ela introduz ceftos elementos originais ou novos à teologia da espiritualidade; um grupo de
discipulos - imitadores, que procura aceitar, aprofundar e transmitir a outros o estilo de vida e a
doutrina do mestre - fundador.

No nosso caso ocolTem os tr6s elementos, embora eles se estendam no tempo e embora nem
sempre os discipulos tivessem sido capazzes de eiaborar a doutrina do ponto de vista da
espiritualidade. Antes tem havido muita intuigào, tém sido mais narrativas sobre o estilo de vida e
as questòes espirituais mais importantes para S. Estanislau PapczyÉski e tem havido dificuldades
na definigào do elemento doutrinàrio mais importante na concepgào da vida religiosa.

Os ùltimos anos trouxeram uma espécie de renovagào do pensamento teol6gico-religioso. Os
dons da Providència Divina, tais como a beatificagào e a canonizagào do Fundador, e
anteriotmente a beatificagào do Beato Jorge Matulaitis, Renovador; além disso, o recentemente
celebrado aniversério dos i00 anos da Renovagào e o atual Jubileu tém sido recebidos pela nossa
comunidade como gragas especiais e como uma experiéncia espiritual da nossa comunidade
religiosa. Em consequéncia, inspiraram-nos nào somente à reflexào sobre a vida do santo Mestre



da nossa escola de espiritualidade, mas também sobre os mais significativos acontecimentos na
hist6ria da comunidade e os mais importantes elementos da nossa doutrina espiritual, o que
encontrou a sua adequada expressào nas Constituig6es renovadas, nas quais o artigo segundo é
intitulado A esséncia do carisma. Informa ele que "o Mistério da Imaculada Conceigào da
Santissima Virgem Maria é a esséncia do carisma da Congregagào e desde o inicio da sua
existència o sinal especial, a forga e a alegria da vocagào mariana. Desse mistério decorrem a
identidade e a missào da Congregagào". Do carisma decorre a espiritualidade, e ela é a forma da
sua vivència. Tudo isso abordado nas categorias da teologia da espiritualidade fornece a doutrina.
Direta ou indiretamente, esse processo se realizou no decorrer da nossa hist6ria e hoje nos
conscientizamos dos seus frutos em forma da denominagào Escola dos marianos da
espiritualidade da Imaculada Conceigdo de Maria. Além das grandes escolas da espiritualidade,
como a agostiniana, a beneditina, a dominicana, a franciscana, a carmelita e ainaciana, hà também
escolas de espiritualidade menores, tais como justamente a nossa, inaugurada h6 350 anos, baseada
na vida e na doutrina de S. Estanislau, nosso Fundador. Tem ingressado nessa escola um grande
nfmero de discipulos e imitadores do nosso pai santo Fundador, e alguns deles atingiram um alto
grau de santidade, confirmado pela Igreja. Hoje, talvez mais do que em qualquer outra ocasiào,
emrazào da gtaga do Jubileu e - como acreditamos - da agào do Espirito Santo, que deu inicio à
nossa comunidade, n6s nos damos conta do significado da heranga espiritual transmitida por
geragÒes de Marianos. Por isso, como que percebemos de novo os elementos sempre presentes da
nossa tradigào, tais como:

- o lugar central do mistério da Imaculada Conceigào da Màe do Senhor, o Seu caminho de
santidade desde o momento da concepgào até a passagem à Casa do Pai (Maria como Templum
Dei Mysticum), a Sua entrega a Deus e o desvelo por levar a Boa nova a todo ser humano;

- o ato da Oblatio,rcalizado no dia 11 de dezembro de 1670 e que deu o inicio à nossa
Congregagào - expressa a espiritualidade oblativa e haure a sua inspiragào da Eucaristia (oblata

- as oferendas do pào e do vinho que gragas à agào do Espirito Santo e à cooperagào do ser humano
setomamoCorpoeoSanguedeCristo-aEucaristiaoSacrificio-Oblatio);oatodeoferecimento
de si mesmo do Padre Estanislau é uma inventiva resposta à visào divina proporcionada pelo
Espirito de Deus ao Fundador ainda na época da sua estada na Ordem das Escolas Pias;

- as fontes da espiritualidade da nossa Congregagào que expressam o espirito instituidor do
nosso santo Fundador, tais como p. ex. a Norma Vitae, a Fundatio Domus Recollectionis, o
Templum Dei Mysticum e outras;

- a continuidade da persisténcia do carisma e a identidade da espiritualidade, apesar das
enonnes dificuldades pelas quais tem passado a Congregagào, inclusive da dependéncia de agentes
externos (p. ex. os franciscanos reformados), das reformas (os tempos de C. Wyszyriski e R.
Nowicki), das mudangas de culturas e formas da Congregagào (tempos do Beato Jorge) etc. Nessa
hist6ria percebemos a constante referència ao centro da nossa espiritualidade, isto é, ao mistério
da Imaculada Conceigào de Maria, ainda que nem sempre ele tenha sido transmitido pelos
discipulos e antecessores, ou nem sempre tenha sido plenamente consciente. O mais caracteristico
a esse respeito é o desafio do Beato Jorge, o qual afinal nào teve a possibilidade de receber a
formagào religiosa da parte do ùltimo dos Marianos, isto e, do Pe. Vicente Sgkowski, mas que
apesar disso assim escreve: "Gragas Vos dou, Senhor, pelos especiais sentimentos a mim
concedidos de amor em relagào à Imaculada Conceigào da Santissima Virgem Maria. Outrora, eu
tinha mais dificuldade com essa oragào, mas agora, como é doce rezar)prostrando-me a Seus pés,
e mergulhar em oraqào. A alma parece desmaiar, envolvida dos mais doces sentimentos, e o oo{po



é penetrado por estranhos, inconcebiveis e inexprimiveis estremecimentos" (Didrio espiritual,42).
O carisma assim compreendido molda a espiritualidade. A descrigào da espiritualidade é uma
reflexào teol6gico-espiritual geralmente jd reahzada pelos discipulos de determinada escola e
pelos imitadores do mestre.

De maneira geral, tal abordagem da nossa espiritualidade encontra-se no projeto da mensagem
do pr6ximo Capitulo Geral, preparado pela Comissào Jubilar.

Capitulo Geral2023
Nos dias 6- 1 8 de fevereiro de 2023, na nossa Casa Geral em Roma, serdrealizado o 53o Capitulo

Geral. Esse Capitulo é vivenciado a cada seis anos e com ele estào relacionados os capitulos das
provincias e dos vicariatos gerais. Trata-se de um tempo especial e importanteparua Congregagào,
e por isso deve ser envolvido pela oragào de toda a nossa comunidade. Por essa razào, na carta
convocat6ria do Capitulo Geral pedi que, desde o dia 8 de setembro, todos os Coirmàos recitassem
diariamente a Oragào Jubilar, e que a partir do dia 28 de j aneiro de 2023 , isto é, a partir da festa
do Beato Jorge, recitassem a sequència do Espirito Santo (Vinde, ò Espirito Santo). Queremos
pedir as abundantes gragas do Espirito Santo durante o Capitulo e a abertura dos coragÒes e das
mentes às Suas inspiragÒes, tanto para os participantes do Capitulo como para todos os membros
da nossa Congregagào.

O Capitulo seril iniciado com um dia de recolhimento, durante o qual serà celebrada a Santa
Missa na basilica pontificia de Santa Maria Maggiore. O Cardeal Dom Stanislaw Rylko presidirà
a Santa Missa e far6 a homilia. Ap6s a Santa Missa, por sua vez, diante do altar de Nossa Senhora
Salus Populi Romani, todos os membros do Capitulo realizarào o ato de oferecimento da
Congregagào à nossa Imaculada Màe e Padroeira. Com a devida antecedència, serà fomecida a
todos os Coirmàos a formula do ato de entrega e a hora dessa oragào, de maneira que as nossas
comunidades locais - unindo-se espiritualmente - possam nessa mesma hora reali zar asuaentrega.
Esse mesmo ato de entrega seré repetido por todos n6s no final do Jubileu, isto é, na festa da nossa
Padroeira, no dia 8 de dezembro de 2023.

O Capitulo Geral tem tarefas definidas nos nossos Estatutos (cf. C 258) e se empenhar6 por
reahzérlas no decorrer de duas semanas - o término esté previsto para o dia 28 de fevereiro, ainda
que todos saibamos que a decisào final depende dos pr6prios membros do Capitulo. Além dos
objetivos encerrados na nossa legislagào, que o Capitulo deve alcangar, uma das tarefas do
Capitulo ser6 uma reflexào a respeito da autoconsciéncia da Congregagào no contexto do Jubileu,
a definigào de eventuais caminhos de desenvolvimento, a proposta de empreendimento de novas
obras e outras questòes relacionadas com eventuais propostas recebidas pelo Capftulo. A Comissào
Jubilar preparou igualmente um projeto de mensagem do Capitulo à Congregagào por ocasiào do
Jubileu. O pr6prio Capitulo transcorrer6 no tempo jubilar e seré um dos seus planejados eventos.

Se com fe reconhecemos que Deus nos fala nào somente por palavras, mas também por agòes-
acontecimentos (cf. Constituigào Dei Verbum,2), sem dÉvida o fato do Capftulo Geral da
Congregagdo fazparte de tais acontecimentos. Ele é um espago da aqào do Espirito Santo na nossa
vida pessoal e comunitària. Os temores que por vezes surgem, se as decisÒes tomadas pelo Capitulo
Geral estào de acordo com a vontade de Deus e se està presente nelas a agào da Divina Providéncia,
sào um sinal da nossa luta na vida de fé e devem ser superados pela nossa confianga no Espirito
Santo. Nào temos outros critérios parua avaliagào das decisòes capitulares anào ser justamente
aqueles definidos na tradigào religiosa, no direito eclesiéstico, nas nossas Constituigòes e no nosso
Diret6rio. Qualquer decisào que seja, aceita de acordo com os nossos Estatutos e a seguir



confirmada pelo Santo Padre, é sempre uma expressào da vontade de Deus e da agào da Divina
Providéncia. Nào se pode pressupor com antecedència o arbitrio ou a manipulagào de ninguém e,

mesmo que isso acontecesse,algrejatem formas de verificagào de tais decisòes. Isso se realiza
sobretudo pela aprovagào final das resolugòes capitulares pelo Santo Padre. Naturalmente, pode
acontecer que as decisÒes possam nào estar de acordo com as nossas expectativas, ideias ou
emog6es, mas, se a respeito delas decide a Santa Sé, no finaln6s as reconhecemos como agòes da
Providència Divina. Temos dois grandes exemplos de tal agào da Providència Divina: o primeiro
foi a necessidade de aceitar uma regra religiosa e uma forma de aprovagào da Congregagào
diferentes daquelas que imaginava o nosso Pai Fundador; o segundo foi a rejeigào de alguns
elementos da reforma da Congregagào apresentados à Santa Sé pelo Beato Jorge. Em ambos os
casos, as decisÒes que eram contràrias aos seus propdsitos e que estavam em desacordo com a

vontade deles foram aceitas por eles como agào da Providència Divina. Por isso, no caso de
quaisquer mudangas realizadas pelo Capitulo, a fiadora daquilo que é agào do Espirito Santo é a
decisào final do Santo Padre, e é de acordo com esse critério, de acordo com a fé, que n6s as

aceitamos. Foi justamente dessa forma que foram introduzidas as mudangas nas nossas mais
recentes Constituigòes. Estimulo a uma sadia e profunda confianga naagào da Divina Providència
na nossa vida pessoal e comunitaria.

Caros Coirmàos,
A solenidade da Imaculada Conceigào da SVM sempre tem para n6s um significado especial:

hoje renovamos os nossos votos religiosos, envolvemo-nos de oragào mÉtua, de benevoléncia, de

solicitude. Lembremo-nos sobretudo dos coirmàos mais idosos, dos doentes e daqueles que neste

ano se afastaram deste mundo, passando à Casa do Pai. Como comunidade religiosa, unida por
lagos de fe, esperanga e amor, e vivendo o mesmo carisma, agradecemos ao Deus misericordioso
pelos grandes dons da Sua bondade para conosco, especialmente por aqueles que nos foram
concedidos ultimamente. Recomendamos ao Espirito Santo os nossos capitulos: o geral e os
provinciais. Temos consciència de quanto depende da nossa abertura à luz do Espirito Santo e da
submissào às Suas inspiragdes. Hoje, de maneira especial, confio toda a nossa comunidade a Deus
misericordioso e à intercessào dos santos, especialmente da Imaculada Màe do Senhor, do Padre
Fundador Santo Estanislau, do Beato Jorge - Renovador da nossa Congregagào e dos Beatos
Antònio e Jorge, nossos màrtires.

immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis' sulus et proiectio!
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