
 Chamados a viver o espírito 

do Fundador e os mártires 

(Mensagem para a Festa do Fundador 2017) 

 

A festa de nosso Padre Fundador, 

neste ano, está impregnada de especial 

alegria pela graça da beatificação de 109 

irmãos nossos, mártires da Guerra Civil 

Espanhola. A entrega fiel deste numeroso 

grupo de missionários, como a de muitos 

outros – beatificados ou não – ao longo de 

nossa história congregacional, não são 

episódios heroicos isolados, mas formam 

parte importante do espírito profético 

claretiano. Nosso Padre Fundador viveu 

com intensidade este aspecto martirial de 

sua espiritualidade, tal como o expressei há 

pouco na carta que lhes dirigi a propósito da 

beatificação de nossos mártires. A 

disposição em dar testemunho radical da fé 

com a entrega da vida, no caso de nosso Padre Fundador e de nossos irmãos 

mártires, não foi uma improvisação; ao contrário, foi o fruto amadurecido de 

um processo de transformação em Cristo, vivido ao longo de sua formação e de 

seu caminho missionário. Alimentados pela Palavra de Deus, da Eucaristia e do 

amor maternal do Coração de Maria, experimentaram a força necessária para 

fundamentar suas vidas em Deus, para compartilhar a fraternidade em 

comunidade e para consumir a vida no serviço missionário. A fidelidade de cada 

dia lhes permitiu viver com gozo sua vocação e se prepararem com naturalidade 

para a entrega total e definitiva. 

O XXV Capítulo Geral, que celebramos faz dois anos, nos convidava e 

continua nos convidando a viver em um constante processo de transformação 

pessoal e comunitária. Trata-se de voltar, uma e outra vez, à raiz de nossa 

identidade, que é nossa relação com Deus (Adoradores de Deus no Espírito), 

vivida em comunidade (Sendo comunidade de Testemunhas e Mensageiros) 

centrada na missão (Congregação “em saída”) (cf. MS, 64-75). Nosso Padre 

Fundador foi um contemplativo na ação. Sua incansável atividade apostólica 

partia de uma profunda contemplação de Deus, por isso tanto tempo dedicado 



à oração pessoal e o rico processo de configuração com Cristo-Eucaristia. Por 

outro lado, desde a fundação de nossa Congregação, nunca mais viveu a missão 

sozinho; efetivamente, tanto em Vic como em Cuba, em Madri e na França, sua 

casa foi sempre uma comunidade missionária. A chamada oração apostólica do 

Pe. Claret encarna perfeitamente todos estes elementos; oxalá nossa vida seja 

cada vez mais um constante processo de transformação naquilo que buscamos 

– como pessoas e como comunidades missionárias – conhecer, amar, servir e 

louvar a Deus, ao mesmo tempo, que o tornamos conhecido, amado, servido e 

louvado em todo o mundo (cf. Aut, 233). 

Que a festa de nosso Padre Fundador seja um renovado estímulo para 

continuar crescendo em nossa identificação carismática com ele, seguindo o 

exemplo de nossos irmãos mártires. 

 

Pe. Mathew Vattamattam, cmf, 

Superior Geral 

 

 


