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OBTATOS DE MARIA IMACUTADA
PROVÍilCIA DO BRASIL

CPI OMI - Aos Oblatos de Maria lmaculada da Províneia do Brasil

Ref.: Carta por Ocasião do Anivensário de Í95 Anos de Aprovação das
Constituições e Regras Oblatas

"O carisma de Santo Eugênia de Mazenod é um dam do EspírtÍo à greja e
irradia-se pela munda úara {,..)' CC&RR OÃlll 37a.

Prezados Oblatos de Maria lmaculada da Província do Brasil, neste dia 17 de
Fevereiro de 2021 celebramos com alegria e esperança 195 anos de Aprovação
das nossas Constituições e Regras. Com o auxílio do Espírito Santo, naquele
dia histórico, nosso amado Santo Fundador conseguia das mãos do Romano
Pontífice Leão Xll a assinatura que precisava, colocando nossa família religiosa
para sempre, no plantel das grandes lnstituiçÕes missionárias da lgreja.

De lá para cá, os desafios ao longo destes anos foram e continuam sendo
inúmeros, porém, não obstante a tudo isso, anima-nos saber que onde existe um
Oblato, além de missionário, sabemos existir também, um homem de oração, e
sempre pronto a tudo oferecer de si, pelo bem da lg§a, da evangelização de
seu povo, e dos pobres.

Vivemos tempos difíceis, onde atravessamos a maior crise sanitária em mais de
cem anos, e isso impele-nos a pensarmos, refletirmos, como deve ser nossa
atuação missionária, religiosa e profética junto ao Povo onde estamos; povo
sofrido, que diariamente sofre a dor da perda de entes queridos, e que está
imerso numa crise financeira sem precedentes; é nesse cenário de dor e
incertezas quanto ao futuro, apesar das vacinas já existentes no mercado, que
como tudo na atualidade, nossa forma de celebrar essa data importante dos
Oblatos este ano também urge ser diferente.

Por isso, é que em nome do meu Governo Provincial, representado por mim, Pe.
Lindomar, OMl, Provincial, e Pe. Pedro Curran, OMl, Pe. Antonio Pereira, OMI e
Pe. Wesley, OMI, Conselheiros, e Pe. Ricardo de Almeida, OMI, Ecônomo,
expressamos por meio desta, nossa solidariedade aos Oblatos e aos nossos
agentes pastorais que foram infectados por Covid-19, e asseguramos nossas
oraçÕes. E mesmo em meio a um momento tão desafiador, desejo uma Feliz
Festa oblata. Que Santo Eugênio, Maria lmaculada e os Beatos e Mártires
oblatos intercedam a Deus por cada um de vocês e suas missões.

Sem mais para o momento, despeço-me pedindo que celebremos esse
momento historico bonito de nossa família oblata, dentro das possibílidades,
tendo em vista as limitaçÕes que o atual momento nos lega. Dado e passado na
Cúria Provincial dos Missionários Oblatos de Maria lmaculada da ProvÍncia do
Brasil, situada à Rua Pe. Marchetti, 596, lpiranga, São Paulo- SP, aos dezesseis
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dias do Mês de Fevereiro do Ano do §enhor de 2021, Terça-Feira da Sexta
Semana do Tempo Comum.
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Pe. Lindomar Felix da Silva, OMI
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