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Caríssimos irmãos de fé. Saúde e paz a todos vocês.
Terminou o 3º. Encontro Internacional de Leigos Saletinos. O tema do Encontro
“Leigos Saletinos – Chamados e Enviados – A Alegria da Reconciliação” é um desafio
constante: tirar alegria no mundo em que vivemos, repleto de violência, de descaso, de
falta de Deus...

Mario Apone
Coordenador Internacional
dos Leigos Saletinos

Na Montanha de La Salette, onde Nossa Senhora delegou a dois jovens pastores a missão de divulgar sua
Aparição e sua Mensagem Reconciliadora, 64 participantes refletiram durante 10 dias esse momento especial.
Entre os participantes lá estavam os membros do Conselho Geral, os Coordenadores nacionais e os leigos
indicados. Na graça de La Salette, todos somos profetas por um mundo reconciliado.
Além de estarmos no local da Aparição, tivemos à nossa disposição toda a
estrutura organizacional lá montada. O Conselho Geral, sempre atento às
nossas necessidades, tudo nos disponibilizou para que nada nos faltasse. A
Comissão Organizadora do Encontro cumpriu as metas estabelecidas e os
participantes foram autênticas testemunhas de fé e de participação. A
Administração do Santuário, através de seu Reitor, de seus Diretores e
demais colaboradores, facilitou nossa convivência, de modo que nada nos
faltasse. Os palestrantes convidados partilharam suas experiências e seus
conhecimentos para que servissem de alimento às nossas aspirações. Deus
e sua Mãe querida deram-nos saúde, equilíbrio e sabedoria.
Particularmente, penso que cada vez mais nos sentimos parte da grande
Família Carismática Saletina. Adquirimos o direito de sermos irmãos de fé,
comungando o mesmo carisma e assim nos tornamos herdeiros da
aparição.
Não estamos à procura de quantidade, mas de qualidade, como nos lembrou Padre Silvano Marisa, MS. Das
centenas ou dos milhares que se acercam de nossas Paróquias ou de nossos Santuários, procuramos alguns –
apenas alguns – que queiram dar um “salto de qualidade”, que começa com o Plano de Formação Básica.
Retornamos aos nossos países repletos da graça que recebemos. Não temos o direito de ficarmos calados. Nossa
experiência na Montanha Iluminada nos envia a divulgar e a contar tudo o que lá aconteceu. Nosso silêncio
será como um livro que nunca sai da estante de sua prateleira. É preciso que esse livro seja aberto,
diariamente.
Agora, a missão continua. Alguns coordenadores nacionais devem continuar a dar o suporte necessário em suas
Províncias, Regiões ou Distritos; outros devem, em conjunto com seus Diretores Espirituais, dar início ao
Movimento de Leigos Saletinos. Lembro-lhes, mais uma vez, da necessidade de implantação do Plano de
Formação Básica aprovado pelos participantes do Encontro Internacional de 2016 e aprovado no Capítulo Geral
de 2018. Recordo-lhes meu sonho recorrente como Coordenador Internacional dos Leigos Saletinos: dar
cumprimento àquilo que foi decidido nas esferas superiores. Esse sonho se concretizará com a colaboração de
todos vocês.
Maximino e Melânia foram fieis durante sua vida. Sejamos também nós, fieis aos nossos propósitos deixados
marcados na Montanha de La Salette, a partir de 2011, quando do 1º. Encontro Internacional de Leigos
Saletinos.
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Fraternalmente,
Mário Apone
Coordenador Internacional dos Leigos Saletinos

COORDENAÇÃO INTERNACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS

