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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Educação para a fraternidade
Rezemos para que todos aqueles que sofrem discriminação e perseguição religiosa encontrem nas sociedades
em que vivem o reconhecimento dos seus direitos e da dignidade que advém de serem irmãos e irmãs.

(Intenção do Santo Padre confiada à sua Rede Mundial de Oração)

O Esplendor da Verdade
O Catecismo da Igreja Católica

ARTIGO 1º
"ACREDITO EM DEUS, PAI TODO-PODEROSO,
CRIADOR DO CÉU E DA TERRA"
O PAI
"Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo"
232 Cristãos são batizados "em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo"(Mt 28:19). Antes de responderem
"acredito" à tripla pergunta que lhes pede para confessarem
a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito: Fides omnium
christianorum in Trinitate consistit ("A fé de todos os
cristãos é fundada na Santíssima Trindade") (São Cesario
de Arles, Expositio simboli [sermo 9]).
233 Cristãos são batizados em "nome" do Pai e do Filho
e do Espírito Santo e não nos seus "nomes", pois só há um
Deus, o Todo-Poderoso Pai e o seu único Filho e o Espírito
Santo: a Santíssima Trindade.
234 O mistério da Santíssima Trindade é o mistério
central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si
mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da
fé; é a luz que os ilumina. É o ensino mais fundamental e
essencial na "hierarquia das verdades da fé". "Toda a
história da salvação não passa de uma história do caminho
e dos meios pelos quais o verdadeiro e único Deus, Pai,
Filho e Espírito Santo, se revela aos homens, os separa do
pecado e os reconcilia e os une com eles."
235 Neste parágrafo, será brevemente explicado como o
mistério da Santíssima Trindade é revelado (I), como a
Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério (II), e
finalmente como, pelas missões divinas do Filho e do
Espírito Santo, Deus O Pai realiza o seu "plano amoroso"
de criação, redenção, e santificação (III).

236 Os Pais da Igreja distinguem entre Teologia e
Oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da
vida íntima da Trindade, com a segunda todas as obras de
Deus pelas quais a sua vida é revelada e comunicada. Por
Oikonomia A Teologia é-nos revelada; mas, inversamente,
é a Teologia,que esclarece toda a Oikonomia. As obras de
Deus revelam quem Ele é em si mesmo; e inversamente, o
mistério do seu ser íntimo ilumina a inteligência de todas as
suas obras. Este é o caso, analogicamente, entre pessoas
humanas. A pessoa é mostrada no seu trabalho e quanto
melhor conhecemos uma pessoa, melhor entendemos o seu
trabalho.
237 A Trindade é um mistério da fé no sentido estrito,
um dos mistérios escondidos em Deus, "que não pode ser
conhecido se não forem revelados do alto" (Concílio
Vaticano I).
Deus deixou certamente vestígios do seu
Trinitário na sua obra de Criação e na sua Revelação durante
todo o Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu Ser
como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível
à razão solitaria e até à fé de Israel perante a Encarnação do
Filho de Deus e o envio do Espírito Santo.
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Notícias para pensar

CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ

INSTRUÇÃO
DONUM VERITATIS
SOBRE A VOCAÇÃO ECLESIAL DO
TEÓLOGO
INTRODUÇÃO
1. A verdade que o liberta é um presente de
Jesus Cristo (cf. Jn 8:32). A procura da verdade é
uma exigência da natureza humana, enquanto a
ignorância o mantém numa condição de
escravidão. Com efeito, o homem não pode ser
verdadeiramente livre se não receber luz sobre as
questões centrais da sua existência e, em
particular, sobre a de saber de onde vem e para
onde vai. Torna-se livre quando Deus se entrega
a ele como Amigo, de acordo com a palavra do
Senhor: "Já não vos chamo servos, porque o servo
não sabe o que o seu mestre faz; mas chamo-vos
amigos, pelo que ouvi do Pai que vos dei a
conhecer" (Jn 15:15). A libertação da alienação
do pecado e da morte é realizada no homem
quando Cristo, que é a Verdade, se torna o
"caminho" para ele (cf. Jn 14:6).

seja, teologia, é, portanto, um requisito que a
Igreja não pode renunciar.
Em todas as idades a teologia é importante para
que a Igreja possa responder ao plano de Deus de
que "todos os homens devem ser salvos e chegar
ao conhecimento da verdade" (1Tim 2:4). Em
tempos de grandes mudanças espirituais e
culturais é ainda mais importante, mas também
está exposto a riscos, porque deve esforçar-se
para "permanecer" na verdade (cf. Jn 8:31) e ter
em conta, ao mesmo tempo, os novos problemas
que surgem no espírito humano. No nosso século,
particularmente durante a preparação e
implementação do Concílio Vaticano II, a
teologia tem contribuído muito para uma
"compreensão mais profunda das coisas e
palavras transmitidas", mas também conheceu e
ainda conhece momentos de crise e de tensão.
A Congregação para a Doutrina da Fé
considera, por isso, oportuno dirigir-se aos bispos
da Igreja Católica, e através deles aos teólogos, a
presente instrução que visa iluminar a missão da
teologia no Iglesia. Depois de considerar a
verdade como um dom de Deus para o seu povo
(I), ele descreverá o papel dos teólogos (II),
residirá na missão particular dos pastores (III), e,
finalmente, proporá algumas indicações sobre a
relação justa entre eles (IV). Desta forma, ele quer
servir o progresso no conhecimento da verdade
(cf. Col 1:10), que nos apresenta à liberdade pela
qual Cristo morreu e ressuscitou (cf. Gal 5:1).
Roma, 24 de março de 1990.
(Para continuar )

Na fé cristã o conhecimento e a vida, a verdade
e a existência estão intrinsicamente ligadas. A
verdade oferecida na revelação de Deus
certamente ultrapassa as capacidades de
conhecimento do homem, mas não se opõe à
razão humana. Pelo contrário, penetra-a, eleva-a e
reclama a responsabilidade de cada um (cf.
1Pedro 3:15). Por esta razão, desde o início do
Século I, a "norma da doutrina" (Rom 6:17) tem
sido ligada, com o batismo, à entrada no mistério
de Cristo. O serviço à doutrina, que envolve a
busca do crente por uma compreensão da fé, ou
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A luz do nosso carisma
SEMENTE DE UM CARISMA
Publicação feita em 1996 para celebrar os dez anos de vida dos MSP

Escrito por Francesco Pini

Nasce um novo Movimento: a estranheza de um nome
(...)
Algo me fez refletir sobre o nome "Servos", tão difícil de aceitar. Ele perguntou-me: "Servos ou...
amigos? Servos ou.. irmãos? E encontrei a resposta ao falar com o próprio Padre Giovanni, quando um
dia ele defendeu enfaticamente, com base na sua longa experiência com os mais pobres, que diante dos
pobres temos de nos colocar na atitude dos verdadeiros servos, porque só assim é possível levá-lo ao nível
que lhe corresponde, o do irmão e do amigo.
Isto é o que Cristo fez!
Chamou os seus discípulos de amigos, mas lavou os pés.
O caminho contrário é ir até aos pobres como um proprietário faz, tratando-os como empregados e,
pior ainda, como criados.
O logotipo dos MSP, representando um índio a quem um Servo Missionário dos Pobres lava os pés
com uma atitude de amor, torna ainda mais suave o impacto das palavras, redirecionando a imagem para
o gesto de Cristo, o Mestre, que lava os pés dos seus discípulos na última ceia quando " depois de ter
amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou ao extremo" (Jn. 13:1).
Esta é a maneira de entender a "loucura" de se oferecer como servo, de um rei ou de um homem
poderoso deste mundo, mas de outra forma, dos mais pobres, como a atual "encarnação" do Pobre Cristo.
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( a cont inuar )

Notícias de
nossas Casas

À chegada, a família do Padre
Apolinário acolheu-nos, e graças a eles
ganhamos a confiança de todos, uma
vez que os outros habitantes olhavam
para nós com estranheza e surpresa.

Irmãs Missionárias Servas dos
Pobres
Missão
A COMUNIDADE DE HUACAHUASI
Há alguns anos, a nossa comunidade
de Rumichaca - Urubamba planejava
servir uma cidade pertencente à
paróquia.
Recentemente,
perguntamos
ao
pároco a que vilarejo nos recomendaria
ir.
Ele respondeu-nos sem hesitar:
Huacahuasi. Desta cidade vem o novo
padre ordenado em Cusco, e logo
houve
a
possibilidade
de
nos
apresentarmos a população, porque o
Padre Apolinário celebraria a sua
primeira missa pelo seu povo. Graças a
Deus conseguimos organizar o carro e o
motorista, e também nos enviaram um
delicioso pão feito pelas nossas Irmãs de
Cusco para oferecer-los. Antes de sair,
olhamos para o mapa onde a cidade
está localizada geograficamente, e
"QUE SURPRESA!: a cidade esta
exatamente na reta de nossa casa,
passando pela colina que olhamos
diariamente, onde havia metade de
uma nevada derretida. A altitude da
aldeia é de 3.800 metros acima do nivel
do mar.
Partimos no dia 29 de novembro às
7:00, a viagem durou duas horas com
uma subida; a estrada é totalmente de
terra, e muito estreita.

O lugar é de um clima muito frio e
deserto, o que só lhes permite fazer
colheitas de vários tubérculos como
batata, oca, año, olluco; também vimos
nos campos muitos rebanhos de alpacas
e ovelhas. Através da aldeia atravessa
um rio de águas transparentes que lhes
dá pequenos peixes (a água vem da
neve).
As pessoas lá usam as suas roupas
típicas feitas por si mesmas a partir da lã
das alpacas; isto também os ajuda a
ganhar algum dinheiro. Na entrada
desta cidade encontra-se a uma
pequena capela feita de adobes (barro
e palha); a Missa estava muito lotada
porque era a primeira Missa do Padre
Apolinário;
foi tudo em Quechua.
Depois da bênção, saímos para distribuir
o chocolate quente junto com o
delicioso pão. Enquanto as pessoas
desfrutavam de seu chocolate, o Pároco
apresentou-nos às pessoas para que nos
pudessem conhecer e nos receber
quando
nos
encontrássemos
novamente para os preparar para os
Sacramentos; Ficaram contentes com
isto. Depois percebemos que faltavam
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as crianças e um dos pais disse-nos que
elas estavam na escola;
então
guardamos o chocolate e os poucos
pães que nos restaram, mas Deus
enviou-nos a um SÃO JOSÉ, que nos deu
cerca de 100 pães de HUARO (pão típico
de Cusco) para podermos distribuir às
crianças. Também levamos iogurte e a
surpresa foi que depois do chocolate,
eles
estavam
à
espera
para
experimentar o iogurte; gostaram tanto
que queriam mais. Graças a Deus, o
chocolate
alcançou
para
todos.
Enquanto as crianças bebiam e
comiam, o
Padre Apolo aproveitou
para lhes dizer que estudou lá até ao 5º
ano, e fez-lhes perguntas sobre o que
queriam ser para o futuro e os
aconselhou a não ficaram sem ser algo
na vida.
Também os encorajou a
permanecer estudando; e assim, quem
sabe podem até serem futuros padres.
As crianças o escutavam atentamente;
Deu-lhes um pouco de catequese e
depois despedimo-nos.

frito). E no final despedimo-nos da
aldeia.
O nosso desejo é voltar para fortalecer
ai a fé de todos. Desde então, vemos
com diferentes olhos, a colina desde a
nossa casa, porque sabemos que por
trás dela estão as pessoas da cidade de
Hucahuasi. Nós os carregamos em
nossas orações.
ILO
Para o mês de dezembro, estava
agendada
a
recepção
dos
Sacramentos dos nossos filhos das
missões "24 de outubro" e "BOCA DE
SAPO".
Eles,
após
cuidadosa
preparação, fizeram o seu primeiro
encontro com Jesus na Eucaristia.

Foi um dia muito especial, eles estavam
animados, felizes, todos vestidos de
branco; a Santa Missa e a cerimonia,
tudo tornou perceptível a uma
atmosfera de celebração, naqual Jesus
vem com o seu Corpo e o seu Sangue a
estes corações, para os fazer seus
próprios e neles habitar.
Quanta
inocência nas almas destas crianças.
Depois destas narrações, (para nós
emocionantes), fomos convidadas para
um requintado prato de comida (carne
de alpaca com chuño, batata e peixe

Haviam 12 crianças que receberam este
Santo Sacramento. Rezemos a Santa
Maria para lhes conceder um coração
puro e, acima de tudo, para serem bons
filhos de Deus.
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Datas e horários importantes do mês janeiro:
Segunda-feira, 10: -

Estagiários na Casa de Formação de Ajofrín (Toledo, Espanha) retomar

as aulas após as férias de Natal.

-

Primeira reunião oração virtual (plataforma de zoom) grupos de apoio e todos os
amigos do MSP às 21:00 (hora de Espanha).

Segunda-feira, 24:

Curso mensal de formação catequética virtual com amigos de língua

italiana; às 21:00 (hora peninsular da Espanha) na plataforma de zoom.

Sexta-feira, 28:

Vigília Missionária Diocesana - Mosteiro das Freiras Beneditinas do Santíssimo

Sacramento de Milão, presidido pelo Padre Walter, MSP.

Campus 2022
Para meninos (até 25 anos)

de 17 a 30 de julho na Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, Espanha)
Prazo para inscrições: 30 de abril de 2022

Para as famílias

De 1 a 7 de agosto no Arta Terma (Udine, Itália): Obrigação de certificação Covid
Prazo de inscrição: 31 de março de 2022

Para mais Informações:
Correio: casaformacionajofrin@gmail.com
Web: www.msptm.com

Compromisso missionário do mês:
No início deste novo ano, vou oferecer as minhas orações e as minhas "pequenas
flores" para que o entusiasmo missionário possa ser renovado no coração dos jovens e eles
possam ter a coragem de se colocar seriamente ao serviço dos mais necessitados.
Tentarei também organizar, com os Servos Missionários dos Pobres, um encontro
missionário ao longo deste ano de 2022, para continuar a alimentar o ambiente missionário
que quero difundir.
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