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Assunto: Mensagem para a festa do Patrono São Carlos Borromeo

Dizia-lhes:
“A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao Senhor da colheita
que mande trabalhadores para sua colheita”.
(Lc 10, 2)

Queridas Irmãs e Formandas,

A

festa do Patrono São Carlos nos encontra a todas comprometidas com o tema da animação vocacional e da oração
pelas novas vocações na nossa Congregação, mas também animadas a renovar no Espírito o nosso chamado inicial!
Nele, Pastor zeloso, reformador, homem de oração e de ação
laboriosa, encontramos um grande modelo de alegre seguimento a Jesus crucificado, como nos documenta a iconografia que nos quer transmitir a sua imagem em contemplação
da Paixão e da Cruz do Senhor.
Queridas Irmãs, na conclusão do ano jubilar dos 125
de Fundação e agora próximas da abertura do Ano Scalabriniano, podemos reconhecer em São Carlos um mestre
de vida e um guia seguro, como nos indicou Scalabrini, para
aquecer nossos corações na alegria do Seguimento a Jesus
Cristo que nos torna solidárias com as muitas e dramáticas
cruzes, vividas concretamente hoje pelos migrantes, aos
quais somos enviadas com coração de mães.
São Carlos encarnou com diligência a figura do Pastor
zeloso e generoso, sacrificando a própria vida pelo rebanho confiado a seus cuidados, através das visitas pastorais,
da atenção profética e incisiva diante dos problemas do seu
tempo, fazendo-se pai dos mais pobres e dos mais fracos,
como nos momentos dramáticos das carestias e da peste.
Para ele era claro que, para demonstrar a melhor forma
daquilo que se indica para ser feito ao povo, é preciso, antes
de tudo, encarná-lo! Nosso Patrono se destaca na Igreja como
Bispo reformador, porque agindo com sabedoria e originalidade no

Concílio de Trento, reformou aquela Igreja que ele amava profundamente. Exatamente
porque a amava com um amor sincero, quis renová-la, contribuindo a restituir-lhe o seu
rosto mais belo, aquele de Esposa de Cristo, uma esposa sem mancha e sem ruga.
O seu segredo: ser homem de oração convicta, intensa, prolongada, encarnada
e florescente em sua vida de pastor. Se São Carlos foi apaixonado pela Igreja, o foi porque antes apaixonou-se pelo Senhor Jesus, presente e atuante na Igreja, na sua tradição
doutrinal e espiritual, presente na Eucaristia e na Palavra de Deus.
São Carlos nos pede, portanto, de conjugar com sabedoria a ação e a contemplação, assim como Ele mesmo soube fazer. A comunhão com Deus, a oração, a contemplação não nos arranca da história, mas nos emerge nela em profundidade, dando-nos
a força para fazer também milagres no mundo e para o mundo das migrações, ousando
sempre mais!
Sendo assim, o nosso Patrono São Carlos é para nós um modelo luminoso e sempre atual de riqueza espiritual e cultural porque é Santo e, porque a sua “vida no Espírito”
se desenvolveu com uma intensidade excepcional. É a sua exemplaridade e a sua eficácia
que o tornam modelo: os seus exemplos o confirmam, desde os cotidianos e normais,
até os extraordinários e heróicos. O lema Humilitas do nosso Patrono nos confere um
estilo de vida e um modo de agir semelhante ao seu. (NC 9).
Junto aos votos de uma renovada juventude no Espírito para todas nós, para que
a nossa vida possa ser luz que ilumina e força que atrai e fascina a todos que nos encontram, sugerimos que nos prepararemos para a festa de São Carlos com a celebração de
uma Adoração Eucarística vocacional com a participação dos jovens e de suas famílias,
como também atividades vocacionais, com a finalidade de divulgar a vida, a vocação e a
missão de São Carlos, no contexto eclesial em que vivemos.
Unamo-nos na súplica ao Senhor, com uma intenção comum, a fim de que, por
intercessão de São Carlos Borromeo, conceda à Igreja e à nossa Congregação, novas
vocações para a missão com os migrantes e refugiados. Ao mesmo tempo elevemos a
Deus, nossa gratidão, pelos belos sinais de Sua bondade para conosco, expressos através
da resposta generosa das jovens que se encontram em nossas comunidades formativas,
e pelas jovens em discernimento vocacional scalabriniano: rostos internacionais que estão fazendo crescer a nossa amada Congregação.
Juntas queremos continuar nossa peregrinação, com o firme propósito de caminhar humildemente com o nosso Deus.

Boa e abençoada festa,
Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Geral, Conselheiras e Secretária Geral

