Carta da ERI – Primavera de 2016
Que belo exemplo de fé cristã temos no Papa Francisco! Ele vive, tanto quando é
possível, uma vida simples em sintonia com a vida das pessoas comuns, e comunica
a mensagem de Deus usando uma linguagem corrente que qualquer um, cristão ou
não, pode entender. Nos três breves anos desde que foi eleito, tem visitado católicos
por esse mundo fora e tem-se dirigido com confiança a todos os cristãos e povos de
outras religiões.
Como equipistas, devíamos aspirar a imitar o maravilhoso exemplo missionário do
Papa. O Padre Caffarel (fazendo-se eco da constituição do Vaticano II Gaudium et
Spes) encoraja-nos a «discernir os sinais dos tempos», que neste momento nos dão
tão pouco que nos alegre o coração. Podemos sentir que pouco podemos fazer como
indivíduos, mas podemos usar a prática dos pontos concretos de esforço, em
particular a oração e a regra de vida, para chegar àqueles que não entendem as
bênçãos da espiritualidade conjugal ou que não têm esperança, dado o actual estado
do mundo.
A Carta pede-nos que sejamos «missionários de Cristo em toda a parte». Esta
indicação foi reforçada pelo Papa Francisco no seu discurso aos casais regionais em
Roma em 2015 ao dizer: «Na verdade, gostaria de insistir neste papel missionário
das Equipas de Nossa Senhora». Todos podemos aspirar a fazê-lo em nossas casas,
nos nossos locais de trabalho e com todos aqueles com quem nos cruzamos. No
entanto, podemos agora chegar mais longe. Os meios de comunicação modernos
permitem-nos contactar com pessoas de outros países e de outros continentes para
lhes darmos apoio e conselho e para nos unirmos à sua oração. Como Casal de
Ligação para a Zona Eurásia, contamos muitíssimo com o correio electrónico, com o
Facebook e com o Skype para nos mantermos em contacto com os equipistas da
nossa Zona. Podemos rezar pelo regresso às condições climáticas normais no
Malawi, alegrar-nos com as celebrações do carnaval em Trinidad e dar conselho e
ânimo aos nosso equipistas da Índia que se deparam com dificuldades por serem
uma minoria religiosa no país.
Enquanto missionários de Cristo, a nossa Zona está a trabalhar no sentido de levar
as Equipas de Nossa Senhora a dois países distantes que ainda não fazem parte do
nosso Movimento. No momento em que escrevemos estas linhas, está-se a planear
expandir para o Gana e para Timor Leste. Robert e Mary Jones e o seu conselheiro
espiritual, que vivem em Inglaterra, têm estado a trabalhar com um mosteiro no
Gana antes de viajarem até lá para levar a boa nova das Equipas de Nossa Senhora a
paróquias vizinhas. Na Austrália, Bren e Sue Milsom estão a trabalhar com uma
comunidade de expatriados timorenses em Darwin, o que lhes servirá de trampolim
para uma visita a Timor Leste. As outras Zonas terão os seus próprios projectos
missionários. Todos estes projectos são financiados através da contribuição anual
dos equipistas em todo o mundo. Desta forma, cada um de vós é missionário para
Cristo e para as Equipas de Nossa Senhora. Agradecemos a vossa generosidade e
pedimos que rezem pelo sucesso destes projectos e pelos equipistas que se fazem
ao largo (Lc 5,4) imitando o Papa Francisco.
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