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Caríssimos missionários, familiares, bem-feitores e amigos; 

Por ocasião da nossa festa, gostaria de vos convidar a refletir e a rezar sobre um tema que foi 

sublinhado pelo Capítulo e que todos nós valorizamos muito: o tema da memória! 

E, é belo, pensar neste tema deixando-nos guiar pela nossa querida Mãe Consolata, que este ano 

queremos celebrar de maneira particular como mulher da memória! 

Maria, mulher da Memória 

O evangelista S. Lucas apresenta-nos Maria silenciosa e meditativa. Por duas vezes, ele apresenta a 

Virgem imersa nos seus pensamentos, sobre os acontecimentos do nascimento e do crescimento de 

Jesus, até aos doze anos: «Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu 

coração» (Lc 2,19). «Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração» (Lc 2,51b). É incrível a 

riqueza condensada neste versículo e meio de S. Lucas (2, 19.51b). Um dos segredos para a descobrir, 

é ler estas duas frases à luz dos livros do Antigo Testamento. De facto, neles, o tema da “memória”, 

da “recordação” é sem dúvidas de capital importância. É virtude de fundo, que faz parte da educação 

básica do povo eleito. Israel é o povo da memória. A Sagrada Escritura ensina-nos que Deus se revela 

como “Esposo” do seu povo. Ele está “apaixonado” por Israel, por todos nós, pela sua “Esposa”. Os 

apaixonados, como se sabe, nunca se cansam de recordar, de relatar, contar ... É por isso que a 

linguagem bíblica está impregnada de memória, de uma ponta à outra. Deus “lembra-se” de nós, e 

pede que nós também nos “lembremos” d’Ele.  

Recordar para reviver, para atualizar 

Para a Bíblia, “recordar” equivale a “atualizar” o passado no presente. Daqui o carácter dinâmico da 

memória segundo a Sagrada Escritura. A memória é o princípio de fecundação, de vida; com efeito, 

liberta energias vitais; é fonte de propósitos renovados para o hoje e para o amanhã. Moisés prega ao 

povo: «Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, donde o Senhor, teu Deus, te fez sair...» (Dt 

5,15; 15,15; 24,18). Como no Egito os Hebreus fizeram experiência da misericórdia resgatadora do 

próprio Deus, que os libertou da opressão do Faraó (cf. Es 3,7-9), assim, Israel deve mostrar-se 
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misericordioso perante os mais abandonados, como o escravo, o estrangeiro, o órfão e a viúva (Dt 

5,14-15; 15,12-15; 24,17-22). E a Eucaristia, é o ápice da memória: “Fazei isto em memória de mim”, 

ensina a reviver o dom de nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus.  

O recordar de Maria também é dinâmico; não só conserva no seu coração todos os acontecimentos 

que diziam respeito ao seu Filho, mas, ao mesmo tempo compara-os, coloca-os um ao lado do outro, 

precisamente em vista de “os meditar”, de “lhe dar a correta explicação”, enfim de “lhe fazer a 

exegese”. De facto, Maria, foi a primeira “exegeta” de Jesus.  

Transmitir as coisas guardadas no coração 

A memória reveste uma dimensão social e comunitária. Efetivamente, é finalizada a transmitir os 

factos dos quais nos lembramos. As «grandes coisas» operadas pelo Senhor na história da salvação 

constituem um tesouro de família, que pertence a todo o povo como tal, e, a cada um dos seus 

membros. Nenhum indivíduo ou grupo tem o direito de se apropriar dela de maneira exclusiva. Daqui 

deriva a obrigação de dar a conhecer de pai a filho, de uma geração à outra, todos os acontecimentos 

memorizados e o sentido que os mesmos encerram em si. Exortava Moisés: «Nunca se afastem do 

teu coração [os factos recordados] em todos os dias da tua vida. Ensina-os aos teus filhos e aos filhos 

dos teus filhos» (Dt 4,9).  

O Salmista diz: «Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas» (Sal 126,3), é necessário dá-las a conhecer. 

Também Maria está consciente de que O Todo-Poderoso fez n’Ela maravilhas (Lc 1,49a), por isso, no 

Magnificat, pôde cantar que Deus, pôs os olhos na «humildade da sua serva», exalta os pobres (Lc 1, 

48.52). A Virgem sente que está em comunhão com todo Israel, «servo do Senhor» (Lc 1, 48.54) e com os 

pais do seu povo: «Como tinha prometido a nossos pais» (Lc 1,55). Maria sabe que já não pertence a si 

mesma, mas sim ao mundo inteiro.  

De Maria, mulher da memória: Dois ensinamentos para nós! 

Recuperar a memória 

Maria, convida-nos a recuperar a memória. Recuperar a memória é fundamental para construir o futuro. 

Sem memória não existe futuro. Um povo que perde a memória é um povo que não tem futuro. Um Instituto 

que perde a memoria constrói o seu futuro sobre a areia.  

A nossa memória não é só constituída pelos bens culturais que recolhemos ao longo de tantos anos. 

Memoria, também é não esquecer os tantos testemunhos, os numerosos missionários da Consolata 

que caraterizaram um período, uma época, uma presença. Temos a responsabilidade de comunicar 

aos nossos missionários mais jovens a nossa história. Devemos contar aos jovens os fatos que 

aconteceram e os personagens do nosso Instituto. Este contar, ajuda a atribuir sentido à própria 

existência, permite encontrar as raízes, dá significado àquilo que foi e que aconteceu.  

A memória, é a história comentada pela experiência dos missionários e da missão vivida. Fazemos 

verdadeiramente os possíveis para que, nos lugares onde nós estamos presentes, possamos recuperar 
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bens culturais que caraterizam a nossa história, assim como e sobretudo os exemplos, os testemunhos 

daqueles que nos precederam, para não esquecer e continuar a nossa missão com zelo e paixão?  

Hoje temos a necessidade urgente de recuperar a memória de ontem e de conhecer o rosto concreto 

da Missão, porque só assim é que é possível continuar a motivar e modelar os missionários para a 

Missão do amanhã.  

Celebrar a memória da missão 

Maria convida-nos a narrar a memória da missão. Façamos memória para descobrir um percurso já 

traçado, ao qual os missionários tiveram que dar respostas, obrigados a enfrentar as emergências e a 

colocar em segundo plano aquilo que tinham programado. O encontro com o contexto, impõe ainda 

hoje revisões contínuas ao trabalho missionário. A recuperação da memória preservada pelos 

missionários viventes, pelos documentos e pelos diários que mencionam aspetos que a historiografia 

oficial ignora, permite que reconheçamos as linhas guia traçadas pela ação evangelizadora. 

Façamos memória, porque a evangelização foi construída durante muitas décadas de presença e 

relações entrelaçadas entre os povos e os missionários, assim como das interações com outros atores 

da sociedade circunstante.  

Façamos memória porque é necessário tentar compreender o que foi semeado, ainda que tenhamos que 

admitir a permanência de equívocos, e, de feridas que precisam de ser curadas.  

A memória é fundamental para aprender a missão, para não perder o entusiasmo, para nos revitalizar 

e para continuarmos a sonhar. 

Conclusão 

Maria, toda orientada a repensar as «grandes coisas» operadas por Deus na história da salvação, 

converte-se facilmente em imagem e exemplo para nós, hoje. A nossa fé, deve ser rica de escuta, de 

memória. Não temos tanto a necessidade de novas revelações, mas sim de lembrar a Única Grande 

Revelação que nos foi entregue com a Palavra de Deus. «Investigai as Escrituras, diz Jesus, Elas dão 

testemunho a meu favor» (cf. Jo 5,39). João Paulo II, no dia 1 de janeiro de 1987, na homilia realizada 

em S. Pedro anunciava oficialmente o ano mariano 1987-1988, e dirigia-se à Virgem dizendo: «A 

Igreja fixa os seus olhos em Ti como no próprio modelo ... Tu és Memória da Igreja! A Igreja aprende 

de ti, Maria, que ser Mãe quer dizer ser uma Memória, quer dizer “reter e meditar no coração” as 

vicissitudes dos homens e dos povos; as vicissitudes alegres e aquelas dolorosas. Quantas vicissitudes 

..., quantas esperanças, mas também quantas ameaças, quantas alegrias, mas também quantos 

sofrimentos ... por vezes, os sofrimentos eram enormes! Devemos todos, como Igreja, reter e meditar 

no coração estas vicissitudes. Assim como a nossa Mãe. Devemos aprender mais de Ti, Maria, como 

ser Igreja nesta transição de milénio». 

Então, caríssimos, boa festa, boa memória! Boa memória para recuperar o passado, celebrar o 

presente e preparar o futuro com alegria e fidelidade! 
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Questões para reflexão e para a oração pessoal e comunitária 

1. Fazer memória é revisitar o nosso passado. Quanto este tema faz parte da nossa vida e 

missão, hoje? 

2. Fazer memória é celebrar a vida, a missão e o testemunho histórico dos nossos missionários. 

Quanto fazemos na nossa Circunscrição e na nossa comunidade de pertença para lembrar a 

missão e os missionários do passado? Quanto aprendemos da memória? 

3. Fazer memória é transmitir as coisas preservadas no coração como Maria. Qual espaço 

ocupa o silêncio e a meditação das grandes obras de Deus na história e na vida, na nossa 

oração pessoal e comunitária? 

4. Fazer memória é recuperar a vida e a missão. O que é que falta à nossa comunidade, à nossa 

Circunscrição e ao nosso instituto para a recuperar, celebrá-la e fazer dela escola de vida?  

N.B.  

Peço a todos os Superiores que se empenhem na recolha de testemunhos dos nossos missionários que 

nos precederam, recuperar a memória da missão que carateriza a nossa presença em cada uma das 

Circunscrições, recolher os documentos e os bens culturais presentes na Circunscrição, para que se 

tornem testemunho, animação missionária e vocacional, e por fim celebração.  

Também faço presente, a importância de dar a conhecer quanto se faz em cada uma das 

Circunscrições, a todos os outros membros do Instituto, para que isso passe a ser património e 

memória de todos! 

 

Roma, 6 de junho de 2019 

______________________________ 

Pe. Stefano Camerlengo, IMC 

Superior Geral 


