Carta à Congregação na Solenidade da Imaculada Conceição da BemAventurada Virgem Maria do Ano 2020
Louvado Seja Jesus Cristo e Maria Imaculada !
Caros irmãos Oblatos e todos aqueles que vivem o carisma de Santo Eugênio.
Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo
com todos os tipos de bênçãos espirituais no céu (Efésios 1,3) .
Nosso Superior Geral, o Padre Louis Lougen,OMI, concedeu-nos o privilégio de
escrever esta carta à Congregação numa festa sagrada de Maria para a Comissão interna
para Missão do governo central , para assim poder compartilhar com todos vocês
bênção e alegria de uma nova missão que a Congregação aceitou.
“ Então ouvi a voz do Senhor, que dizia: ' Quem enviarei? E quem irá por nós? ”(Isaías
6,8 )
Há pouco mais de dois anos, Dom Emmanuel Kofi atrás Fianu ,SVD, Bispo da Diocese
Ho em Gana , escreveu convidando os Oblatos de Maria Imaculada a abrir uma nova
missão na Diocese, confiando um Santuário Mariano dedicado a Nossa Senhora de
Lourdes. Dom
Fianu
encontrou
os
Oblatos
durante sua estadia em
Roma como Secretário Geral da Sociedade do Verbo Divino feito também esteve
envolvido em VIVAT, uma rede internacional de congregações religiosas que
trabalham com os temas de JUPIC na rede das Nações Unidas em que os OMIs são
membros associados. Conhecendo a dimensão mariana do carisma dos Oblatos, ele
expressou sua convicção de que os Oblatos “podem transformar o santuário em
um lugar sagrado real encontro com Maria para os jovens abundantes da diocese que
buscam um encontro com Deus através da nossa mãe Maria". Em adição desta e em sua
carta a quase total ausência de institutos religiosos masculinos em sua diocese , que ele
considera "uma pobreza que precisava ser abordada para ser capaz de demonstrar a
missão universal da Igreja". O Bispo também deu abertura para que os Oblatos
encontrem sua própria missão particular em sua diocese, abertura importante para
evangelizar os novos rostos dos pobres e ser evangelizado por eles.
A República de Gana é um país localizado ao longo do Golfo da Guiné e do Oceano
Atlântico, na sub-região da África Ocidental. Tem uma população de cerca de 30
milhões
de pessoas, das
quais
13%
são
católicas . O
inglês
é oficialmente o idioma, embora o francês seja ensinado nas escolas. Existem também
11 idiomas como autoridades locais .
A diocese de Ho é em sua maioria agrícola e pobre. O Santuário mariano está localizado
na cidade de Agbenoxoe, Kpando . Pode-se dizer que está na periferia da diocese
e assentada em um lago. O santuário foi fundado há 63 anos e é o local

da principal peregrinação anual da diocese que culmina em 8 de dezembro, reunindo
cerca de 4.000 pessoas para uma vigília noturna.
A “ gruta ” está ligada a uma paróquia rural com três estações missionárias e o bispo
quer que os Oblatos assumam a paróquia e a ajudem a crescer em sua própria identidade
pastoral. Atualmente existem estruturas ao serviço do " G rota ", tais como a residência
presbiteral, a Via Crucis, instalações básicas de chuveiros e banheiros e igreja paroquial.
Nos dois anos seguintes à recepção da carta o Bishop Fianu e a subsequente visita
a Casa Geral, o governo central fez um processo de discernimento guiado pelo
documento de nossa congregação chamado " D iscernir e Sustain a missão dos
Oblatos ” . Dois de nós visitamos o santuário e a paróquia e falamos com o bispo e
outros líderes, experimentando em primeira mão a compaixão e a energia da
peregrinação diocesana anual em ao santuário de Lourdes à noite 7 a 8 de
dezembro. Deliberamos no Comitê interno e no plenário do conselho geral.
Consultamos conferências regionais e outras que nos possam dar
uma opinião qualificada . Mais
importante ainda ,
nós
oramos
em "plena disponibilidade à chamada de l Espírito..." , pedindo a ajuda de
Maria , nossa mãe e da inspiração de Santo Eugênio de Mazenod.
«Eis a serva do Senhor; Faça-se em mim segundo a tua palavra ". (Lucas 1,38)
Por fim , em outubro deste ano, no mês dedicado à missão e nossa devoção mariana
do rosário, o Superior Geral e seu Conselho aceitou, em princípio, a chamada para a
missão na Diocese de Ho, Gana , ecoando a partir do humilde e confiante "Sim" de
Maria ao convite de Deus.
A abertura desta nova missão quer que sejamos intrépidos de novo, escrevendo uma
" nova página do Evangelho com criatividade mazenodianas " nos primeiros anos do
terceiro século de vida de nossa Congregação.
A Igreja local por meio de seu bispo, está nos chamando para responder a necessidades
missionárias percebidos, dado testemunho de vida religiosa e a missão universal da
Igreja, promovendo a espiritualidade mariana genuína e desenvolvendo uma
comunidade pastoral na periferia da diocese. Esperamos, assim , continuar o caminho
iniciado pelo Fundador, homem que amou Jesus Cristo com paixão e a Igreja
incondicionalmente . É a isso que o Papa Francisco nos convida , repetindo as palavras
de Paulo VI no dia da beatificação de Eugênio, em sua mensagem aos participantes do
36º Capítulo Geral , em 7 de outubro de 2016.
Nós vamos realizar uma missão dentro e através duma comunidade apostólica que
dê testemunho do valor e do lugar da vida religiosa na Igreja. Atentos ao mandato do
último Capítulo Geral , faremos com que esta comunidade adote “a
interculturalidade como modo de vida, como modo de estar em missão".
Lembramo-nos como de de alguma forma o ministério pastoral em santuários marianos
era um ministério favorecido no início da Congregação: " Um terço das obras
oblatas aceitas pelo Fundador foram os santuários ... ele considerava esses santuários
como uma" missão não itinerante " e peregrinações a oportunidade de pensar
novamente sobre certas verdades, para converter e viver a vida cristã melhor ... ".
No ano comemoramos o 25º aniversário da canonização de Santo Eugênio de Mazenod,
sentimos que esta nova missão em um santuário mariano contribue para o legado de
Santo Eugênio de "despertar nas almas um amor ilustrado um amor a Maria" através
do ministério com os peregrinos e ao mesmo tempo tendo em conta na Congregação

o ministérios dos peregrinos tendo em conta a Congregação e as inumeráveis
necessidades do mundo de hoje confiadas à intercessão de Maria.
A missão noz permite a colaboração com o clero local, os leigos, como com outros
religiosos e dar-nos uma oportunidade para promover as vocações para a vida religiosa
e os Missionários Oblatos.
Finalmente, esta missão que se abre abre em Ho , junto a uma população que faz
fronteira com o Togo , também pode ser um trampolim para futuras explorações
missionárias para o ministério especificamente Oblato em Gana ou em lugares
vizinhos , considerando que “ Onde quer que seu ministério os leve, eles
procuram promover uma devoção autêntica à Virgem Imaculada , que
prenuncia a vitória final de Deus sobre o mal".
A alegria de Dom Fianu foi palpável em sua resposta à nossa aceitação da missão que
ele associou ao entendimento de São Paulo de ser chamado por Deus para pregar a Boa
Nova na Macedônia depois de ter uma visão de um homem colocado em
pé e implorava: "Venha sobre a Macedônia e ajuda-nos" (At 16,9) . Dom Fianu
escreveu: “Você não pode imaginar minha imensa alegria e gratidão a Deus quando
recebi seu e-mail há poucos dias. Esta é uma boa notícia e vejo como grato por você ter
ouvido o grito da Macedônia. Sua Vinda a diocese é o cumprimento da frase
pedindo para oferecer ao nosso povo o rosto universal da Igreja”.
Estamos cientes dos desafios que embarcam e dos riscos, bem como também das
necessidades urgentes em muitas unidades Oblatas, mas como Maria foi concebida sem
pecado, a confiança na graça de Deus, que faz todas as coisas possíveis para mais glória.
Desde agora em diante vamos trabalhar sobre os detalhes e os preparativos encarnar este
novo compromisso misdionário com o apoio dos Superiores Maiores, a
generosidade do Oblatos que poderia ser chamado de ser parte desta nova missão e a
oração de todos para que possamos colaborar com a graça de Deus para “nos tornarmos
missionários da misericórdia e da esperança, embaixadores da ternura do rosto
paterno e materno de Deus, à semelhança da Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que
meditou tudo as coisas em seu coração”.
“Eles são Oblatos de Maria Imaculada. Este nome ... seja para vocês um compromisso
constante com a missão”.
Oramos a Maria Imaculada , Padroeira da Congregação, para nos ensinar a sermos
discípulos missionários nesta nova missão, para sermos humildes e inteiramente para o
serviço de Deus e ser um reflexo do amor de Jesus e sua doação total na cruz perante as
pessoas a quem Ele nos envia.
Louvado seja Jesus Cristo e Maria Imaculada! Feliz festa a todos!
Fraternalmente,
Pe.Ramon Maria Bernabe, OMI
Pe. Alberto Huamán Camayo, OMI
Pe. Guillaume Muthunda, OMI
Pe. Peter Stoll, OMI
( Comitê Interno de Missão )
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