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A Comunidade 

é um dom 
que vem  

do alto... 
 

Nela descubro  

o rosto do Pai  
e a minha  

identidade de filha 
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 “A comunidade se constrói cada dia sob a ação do Espírito Santo, deixando-se julgar e converter pela 
palavra de Deus, purificar pela penitência, construir pela Eucaristia, vivificar pela celebração do ano 
litúrgico”. 

(Notissimum Institutionin n. 27). 
 

“Na vida de comunidade, também se deve tornar de algum modo palpável que a comunhão fraterna, 
antes de ser instrumento para uma determinada missão, é espaço teologal, onde se pode 

experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado”.  
(VC n. 42) 

 
 

Introdução 
 

Com este tema começamos a aprofundar o Documento do XI Capítulo Geral.  
O documento, como sabemos, è subdividido em duas partes, que focalizam os dois aspectos 
inseparáveis da vida fraterna em Comunidade: o chamado a se tornar uma fraternidade mística, uma 
comunidade que fecundada pelo Espírito é enviada por Ele mesmo a produzir frutos de caridade nas 
periferias do mundo. Dois aspectos que procuraremos aprofundar seguindo o roteiro do próprio 
Documento, mas conscientes de que na vida real são  indivisíveis.  
 
A proposta de Formação Permanente será feita em módulos sucessivos que prevêm  
 

o um tempo de leitura e formação pessoal   
o e um ou mais encontros comunitários para partilhar e “celebrar” o tema sobre o qual 

estamos refletindo.   
 

Cada subtítulo do documento capitular virá apresentado em módulos que nos permitirão 
afrontá-lo em diversas perspectivas.   
 

Com este primeiro módulo nos introduzimos ao primeiro tema da I Parte: “Comunidades 

transformadas pelo Espírito”.  

 
 
 
 

Para o aprofundamento pessoal 

 
 
 

 
 

1. Estudo e análise do Documento do XI Capítulo Geral  

 
 

I. Cada uma é convidada a ler e a reler o texto do Documento, que vem apresentado abaixo, 
até compreender e assimilar a sua mensagem.  

II. A imagem-metáfora da árvore com as raízes para o alto pode nos oferecer uma chave de 
leitura do texto, indentificando e distinguindo as raízes nas quais se nutre “a árvore mística 
da fraternidade” e os “frutos” que consequentemente esta pode produzir.  

III. Leiamos o texto aplicando-o à nossa experiência de vida em Comunidade.  
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 ILUMINAÇÃO  
 

“A nossa vocação de Pobres Servas consiste em tornar-nos filhas que amam com o 
coração do Pai.  
 

A vida comunitária é o lugar  

 onde o Pai revela a sua paternidade e a sua misericórdia,  

 onde a Providência nos dá cotidianamente o pão necessário que, quando partilhado 
entre nós, trasforma-se em alimento para os outros.  

 
A comunidade tem, portanto,  

 sua fonte na fé,  

 e se nutre com o pão cotidiano  

o da oração,  

o da  Liturgia das Horas,  

o da Eucaristia   

o e da escuta da única Palavra que gera comunhão.  
 
 

Mesmo por ser um dom do alto,  
torna-se possível para nós viver como irmãs e,   

superando as diferenças culturais de todo tipo,   
tornamo-nos profecia do Reino já presente entre nós. 

 
 
 

Consideramos a condivisão espiritual de vida, 
entendida como entrega da própria experiência às Irmãs, 

uma meta a alcançar  
para descobrir a beleza da mística comunitária, 

                                                                          que consiste na experiência liberante 
                                                                                         do Espírito feita juntas”.  

 
 

 

CONTEXTO 

 

Nosso carisma se fundamenta sobre uma verdade profunda: não são os laços do sangue que nos 
unem, e sim o fato de  sermos filhas de um Pai que nos escolheu e chamou e cuida de nós em todo 
momento com seu amor Providente.  
Fazemos experiência de que Deus Pai habita a nossa história e que o Espírito está continuamente 
presente e nos trasforma, apesar de que depois, no concreto, somos levadas a viver não uma 
relação livre de filiação, mas servil. 

 
 

OBJETIVOS 
  

I.3.1 Fazer da comunidade o lugar onde cada Irmã pode aprofundar a experiência de Deus 

como Pai.  
Justo porque cada uma de nós é cuidada por Ele, podemos tornar-nos  cuidadoras  umas das 
outras, passando de ser amadas a amar, de ter sido geradas a gerar, de  receber o perdão a 
perdoar, cuidando na outra o Filho Jesus presente em cada uma.   

Pe. Calábria, nas Santas 
Normas de 1908, 

colocou como objetivo 
da nossa vida fraterna 
“antes de tudo, olhar-nos 
como irmãos, e como tais 

amar-nos 
reciprocamente e ajudar-

nos, especialmente 
na vida espiritual”. 
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CAMINHOS PEDAGÓGICOS 

 

I.4.1 Descobrir as maravilhas que Deus realiza em nós todos os dias nos ajuda a dar um 
significado sagrado a tudo o que recebemos do Pai, sem perder a capacidade de 
maravilhar-nos diante dos pequenos e simples gestos de ternura que Deus tem por nós.  

I.4.7 Fazer  experiência profunda do amor misericordioso e salvífico de Deus e conservá-la 
no coração, numa  memória grata a ser cuidada como o tesouro mais precioso.  

                        Recomenda-se a realização de iniciativas no Ano da Misericórdia, para melhor acolher e  viver 
este grande dom.  

 

 
2.  Deixemo-nos iluminar pela Palavra de Deus... 

 

Tomemos o Salmo 133 como iluminação bíblica para a nossa reflexão. 
 

Salmo 133 Hino ao amor e à concórdia  

 
Canto das subidas. De Davi.  

 
1 Oh como é belo, como é agradável,  
os irmãos viverem juntos!  
 

2 È como óleo precioso sobre a cabeça,  
que escorre pela barba, pela barba de Aarão, 
e desce sobre a borda de suas vestes.   
 

3 É como o orvalho do Hermon, 
descendo sobre os montes de Sião.  
 

Porque lá o Senhor manda a bênção, 
e a vida para sempre.  
 

 

 

 

Comentário do Sl 133     A dimensão descendente da fraternidade1  

(Reflexão de Ir. Grazia Papola) 

Neste cântico a fraternidade não vem somente afirmada no seu valor, ou descrita nas suas 
dinâmicas, nem simplesmente invocada, mas celebrada.  
O salmo celebra Deus que dá a graça de viver a fraternidade e que se faz ele mesmo perceptivel, 
reconhecível, na beleza do viver juntos como irmãos.    
Eis portanto os dois aspectos fundamentais presentes neste texto:  
 

 a fraternidade é fruto da bênção de Deus,   

 e ao mesmo tempo a fraternidade é o lugar no qual a bênção de Deus se torna visível.  
 

 

                                                           
1
 L. Fallica, La rugiada e la croce, 25-45. 
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Fraternidade, terra de paz…  
meta de um caminho em subida 
 

Este salmo se insere no contexto dos Salmos “das subidas”, (Sal 120-134). São cânticos que 
acompanhavam os peregrinos na subida ao templo por ocasião das grandes festas de peregrinação.  
 

A fraternidade em si, celebrada no Sl 133, se insere neste dinamismo de ascensão. Não é portanto 
uma realidade adquirida e possuída de uma vez por todas; é meta de um caminho que sobe 
gradualmente.     
Em direção à fraternidade se caminha, se chega até a cantá-la e a gozá-la, mas sempre dentro de 
um horizonte que é marcado pelo esforço, pela distância, pela ausência e portanto, também, pela 
busca.   
Os cânticos das subidas começam com o Sl 120  no qual se percebe toda a dor da discórdia, da 
hostilidade, do conflito. Se no final dos Salmos graduais se chega a celebrar a beleza de habitar 
juntos como irmãos, no início do caminho existe a experiência oposta, aquela da convivência com 
pessoas que odeiam a paz. A peregrinação rumo a Jerusalém se configura então justamente como 
um caminho de subida rumo àquela paz que consiste no viver juntos como irmãos. A própria 
fraternidade vem procurada como terra de paz.  
 

Subir para encontrar aquilo que desce  
Somente a conversão pessoal permite chegar a ter um coração pacificado pelo amor, e é esta a 
atitude do peregrino que sobe para Jerusalém onde, na liturgia e no templo, reconhece e celebra a 
beleza de ser um com os irmãos: «Oh como é belo para os irmãos viverem juntos!». Não é um simples 
“estar juntos”, mas a experiência da comunhão, da pertença mútua.  
A exclamação de alegria « Oh que belo!» vem no final da subida, no final do caminho, bem lá onde se 
descobre que a beleza da fraternidade se caracteriza por um movimento contrário ao subir, aquele de 
descer. De fato, as duas imagens que o Salmo usa para indicar a beleza da fraternidade, o óleo 
perfumado e o orvalho, mesmo na sua diversidade são semlhantes pela mesma característica: tanto o 

óleo como o orvalho descem. O óleo desce sobre a barba, desce sobre a gola do manto; o orvalho 
desce do Hermon sobre os montes de Sião. No Salmo é muito acentuada esta linha vertical: o 

peregrino sobe para Jerusalém, mas vai para encontrar aquilo que desce, isto é, a bênção de Deus: 
« lá  o Senhor manda a bênção, e a vida para sempre» (v. 3).  
É lá, na fraternidade, que o Senhor dá a sua bênção.   
 

O óleo e o orvalho 
As duas imagens são metáfora que suscitam uma pluralidade de sensações agradáveis.  
O óleo é, de fato, um elemento cósmico que pode ser percebido e saboreado por múltiplos sentidos 
da nossa vida: é saboroso para o paladar, mas também perfumado para o olfato, além disso  é 
fragrante, tonificante para a pele e para o corpo inteiro; na cultura oriental o óleo é sinal de 
hospitalidade e portanto de afeto, de alegria, de acolhida calorosa.  
O orvalho pertence essencialmente à mesma extensão de significados. Na seca palestinense o 
orvalho é logo identificado como frescor, como um bem-estar que se irradia e é capaz de  envolver 
e de dar alegria à pessoa inteira, tanto nas suas dimensões corpóreas como naquelas mais 
espirituais; dá alegria, bem-estar, junto ao gosto e ao frescor da vida.   
Além destes significados mais naturais e cósmicos, o  óleo e o orvalho assumem na tradição bíblica 
um significado sagrado. No Salmo mesmo se fala não de um óleo qualquer, mas daquele que desce 
pela barba e pelas vestes de Aarão; portanto é o óleo da consagração sacerdotal, que era derramado, 
segundo o ritual previsto em Ex. 30, sobre a cabeça do sumo sacerdote por ocasião da sua 
ordenação.  Da cabeça escorre ao longo das vestes. O texto hebraico não fala de borda, mas de boca 
das vestes, isto  é, a gola do hábito sacerdotal. Ao escorrer, o óleo encontrava o peitoral do sumo 
sacerdote que composto, entre outras coisas, de doze pedras preciosas, simbolizava a unidade do 
povo de Deus a partir das diversas tribos. Então este óleo, escorrendo ao longo das vestes, desce 
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sobre o peitoral, sobre a própria comunidade do povo, reunida em unidade na liturgia do templo: 
é o povo chamado a viver  na alegria e na harmonia de uma concórdia fraterna.  
O orvalho também na tradição bíblica assume um significado análogo: para os israelitas 
permanecia uma realidade misteriosa, da qual se ignorava a origem exata.  Acreditava-se que 
descesse do céu, como a chuva: «desça como chuva a minha doutrina, como orvalho se espalhe minha 
palavra» (Dt 32,2). O orvalho é ainda símbolo de bênção e fecundidade (Gn 27,28; Dt 33,13). De 
sinal da bênção de Deus, o orvalho se torna imagem do próprio Deus que abençoa (Os 14,6-7)..  
Num primeiro momento as imagens do óleo e do orvalho, consideradas no seu significado natural, 
querem recordar a beleza e a doçura da fraternidade;  em seguida essas mesmas imagens, 
carregadas de um significado mais sagrado, se tornam símbolo da bênção de Deus, e portanto 
sugerem que a vida fraterna é bênção de Deus.  
 

A bênção de Deus, espaço para a fraternidade  
Existe uma relação profunda entre bênção e vida fraterna.  
Em primeiro lugar no sentido que a vida fraterna é fruto da bênção de Deus e ao invés de partir 
debaixo, dos nossos esforços humanos, vem do alto.   
Depois existe um segunda relação: a própria vida fraterna é o lugar onde podemos perceber, 
reconhecer e saborear a bênção de Deus, onde podemos fazer experiência da Sua bênção.  
A fragrância cheirosa e tonificante do óleo, o frescor fecundo e vital do orvalho, não só exprimem a 
beleza e a sensação agradável  de viver em paz como irmãs, mas narram também a bênção de Deus 
que se torna reconhecível naquele lugar específico que é a fraternidade.  
Aqui a linha vertical e descendente do dom, faz intercessão com a linha horizontal, aquela da 
relação fraterna. E não só, mas uma está contida na outra e ambas se pertencem mutuamente;  já 
não existe uma sem a outra. Esta dinâmica é relembrada pelas mesmas imagens que são usasdas: o 
óleo desce e descendo se expande, se alarga, o seu perfume invade a realidade. A mesma coisa 
acontece com o orvalho: desce e assim vivifica consigo tudo aquilo que encontra. Tal é a bênção de 
Deus: descendo se amplia, se expande, abre espaços, se torna morada para viver juntos como 
irmãos e irmãs. A árvore também com suas raízes para o alto, ali encontra o alimento que depois a 
linfa distribui à planta inteira e lhe dá nutrição  e vitalidade.   
A fraternidade se torna espaço de encontro e de reconhecimento do Deus que revela  seu rosto e  

seu mistério no viver como irmãos e irmãs em unidade. A unificação da comunidade na 
concórdia e na paz é o rosto autêntico no qual se reflete e se torna transparente a unidade do 
próprio rosto de Deus.   
Nasce espontaneamente a releitura deste tema à luz de textos como Mt 18,20: «quando dois ou três 
estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles». A fraternidade unânime se torna revelação de 
Deus, mesmo que não viva na exclusividade da própria harmoniosa convivência, mas permaneça 
aberta, preocupada também com o irmão pecador, separado da comunidade, que continua sendo 
irmão e pelo qual se continua rezando.  
 

A linha da profundidade pessoal na vida fraterna  
Este Salmo traça claramente duas linhas: horizontal e vertical.  
Parece vir à tona também uma terceira via, a da relação pessoal consigo mesmos, na 
profundidade e na interioridade da vida: um coração unificado na paz é condição para edificar a 
comunhão fraterna. Esta dimensão de interioridade se pode distinguir no fato de que o Salmo se 
inicie e se conclua com uma exclamação que manifesta a alegria e a surpresa em experimentar o 
prazer de estar juntos como irmãos.   
Este é um terceiro movimento que precisa ser levado em conta na própria busca de fraternidade:   

 não somente elevar-se verticalmente em direção ao lugar onde Deus doa a paz e a sua 
bênção;  

 não somente  caminhar horizontalmente uns em direção dos outros;   
 é  necessário descer no profundo de si mesmos, onde se pode fazer unidade interior para 

ser capaz depois de construí-la ao redor.  
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A estabilidade do coração do homem que resgata a si mesmo  
A condição para permanecer estavelmente na vida fraterna é justamente possuir um coração 
estável, capaz de amor fiel e perseverante. O dom de bênção e de paz que vem do alto tem só um 
caminho para chegar à comunidade: aquele representado pelo coração de cada uma de nós, desde 
que seja um coração unificado e pacificado. Isto significa que a beleza da vida fraterna é autentica 
se consegue dar beleza, harmonia e serenidade também à vida pessoal.  
 
 
 
 
 

3- Para a reflexão e o aprofundamento pessoal:  
 

1-  Fazer um paralelo entre o texto do Documento do Capítulo e o Salmo 133.  
 
2-  Buscar identificar as três linhas na nossa experiência de vida comunitária:  

 *  a linha de ascensão em direção a Deus, como Comunidade...  

 *  a linha horizontal, de relação fraterna, como lugar onde se espalha a bênção 
de Deus entre nós;  

 *  a linha da profundidade pessoal, da unidade e harmonia conosco mesmas, 
condição necessária para edificar a comunhão fraterna.  

 

3-  Qual destas três dimensões é mais evidenciada na Comunidade onde estou 
inserida, e  a qual delas sinto que ainda é preciso dar mais atenção e  cuidado?  
 
4-  Preparo uma síntese desta reflexão para partilhar em Comunidade.   
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Primeiro Encontro  

celebrativo comunitário 

 
1- Ambiente: Sugerimos que o ambiente seja preparado  

para o encontro comunitário colocando ao centro uma planta 
com as raízes para cima, a Sagrada Escritura e uma vela, como 
símbolos que ajudarão para a reflexão.  

 
 
 

2- Invocação ao Espírito... 
 

Cost. 94. A comunidade é um dom que o Espírito nos fez e que forma uma só coisa com a 
vocação à vida religiosa. Nós acreditamos que é o próprio Deus quem nos reúne em 
comunidade, na qual Ele quer refletir a íntima comunhão que une entre si as Pessoas da 
Trindade divina.  

 

Iniciemos o nosso encontro invocando o Espírito Santo (canto ou invocações espontâneas...)   
 
3- Introdução: 

 
Neste primeiro encontro comunitário, queremos aprofundar e celebrar o nosso ser Comunidade que  
vive, na união fraterna,  a mística do dom recebido.   

Fomos chamadas a viver em comunidade, nesta comunidade específica. Trata-se de  um dom que “vem 
do alto”,  que renasce e se renova somente se a nossa comunidade tiver as raízes aprofundadas em Deus. Ele é a 
fonte da graça e da comunhão. A comunidade é um grande dom, que nasce e se renova continuamente 
no sopro do Espírito.  

Como disse outrora a Nicodemos, o Senhor hoje nos diz: “se alguém não nascer da água e do Espírito, não 
poderá entrar no Reino de Deus. O que nasceu da carne é carne; o que nasceu do Espírito é espírito.” (Jo 3,5-6) 

O Espírito pode renovar e transformar a nossa comunidade somente se conservarmos  as nossas  raízes 
voltadas para o alto… com uma profunda fé n’Aquele que nos chamou e reuniu. É o Espírito Santo quem 
realiza esta obra em nós... Ele deseja fazer conosco uma obra-de-arte, capaz de revelar ao mundo o Rosto 
de Deus Pai providente e misericordioso.  
 

 
4- Proclamamos juntas o Salmo 133  
 

 1 Oh como é belo, como é agradável,  
os irmãos viverem juntos!  
 

2 È como óleo precioso sobre a cabeça,  
que escorre pela barba, pela barba de Aarão, 
e desce sobre a borda de suas vestes.   
 

3 É como o orvalho do Hermon, 
descendo sobre os montes de Sião.  
 

Porque lá o Senhor manda a bênção, 
e a vida para sempre. 
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5- Das nossas Constituições 
 

Cost. 94 (C) A comunidade se  forma e cresce sobretudo na oração, especialmente na celebração cotidiana da 
Eucaristia e da Liturgia das Horas, deixando-se penetrar pela Palavra de Deus,  participando ativamente dos  
exercícios de piedade comunitários e cultivando o diálogo pessoal com Deus Pai. (PC 15) 

A Pobre Serva, justo porque chamada a testemunhar no mundo a paternidade de Deus, é empenhada a  dar-se 
inteiramente  à comunidade, sentindo como suas as alegrias e os sofrimentos das Irmãs, partilhando com  elas toda 
e qualquer sacrifício, aspiração ou desejo,  amando as Irmãs com o mesmo amor com que  Deus mesmo as ama. . 
Esta vida de fraternidade é um anúncio  eficaz e acreditável  que Deus é verdadeiramente Pai.  (ET 39) 

 
 6- Para refletir juntas... 
  

I.   Const. 94. A comunidade é um dom que o Espírito Santo nos faz e constitui uma 
única realidade com a vocação à vida religiosa. Nós acreditamos que Deus mesmo  nos  reúne 
em comunidade, na qual Ele deseja refletir a íntima comunhão que une entre si as Pessoas da 
Trindade divina. 
o Somos capazes de ver o que o Espírito está já realizando na nossa comunidade?  
o Conseguimos reconhecer como Ele está nos modelando, como Ele nos plasma com paciência e 

com amor e transforma o que já somos, a nossa pequenez, as nossas fragilidades humanas, as 
nosssas relações muitas vezes feridas… e pouco a pouco realiza em nós o milagre da 
“comunhão-união” fraterna?  

 Procuramos dar nome aos “sinais” desta ação do Espírito na nossa comunidade. 
 

II.      Podemos agora partilhar as nossas reflexões pessoais sobre o  Salmo 133:  

 Considerando as três linhas que atravessam a nossa experiência de vida comunitária:  
 *  a linha ascendente na direção de Deus (“Comunidade” com as raízes para o alto…) 

 *  a linha horizontal, das relações fraternas,  lugar onde a bênção de Deus se torna visível; 

 *  a linha descendente, de profundidade pessoal, da unidade e harmonia conosco mesmas,  
condição necessária para edificar  a comunhão fraterna.  

E nos perguntamos: 

 Como podemos ver estas dimensões na nossa experiência de comunidade? 

 Podemos afirmar que algum destes aspectos tenha sido  melhor cultivado?  

 E quais são os aspectos aos quais devemos dedicar mais atenção e cuidado, para 
podermos crescer de modo harmônico na comunhão fraterna? 

 
 

 7- O nosso empenho comunitário... 
 
o À luz do que refletimos e partilhamos, podemos assumir juntas algum propósito concreto, 

que nos ajude a renovar-nos como comunidade.   
o Podemos retomar o objetivo e os caminhos pedagógicos de onde partiu a nossa reflexão  

(pags 2-3), reelaborando-os e adaptando-os ao nosso caminho concreto de comunidade.  
 

 

8- Orações espontâneas... 
 

9- Pai nosso... 
 

10- Oração conclusiva 
 Concede-nos, Ó Pai, o vento do teu Espírito e a abundância do óleo lenificante do Amor;  
assim também nós nos alegraremos por viver em fraternidade: em família, em 
comunidade, na Igreja. Experimentaremos, então, a presença do teu Espírito entre nós  
e n’Ele gozaremos todas as bênçãos para sempre. Amém. 
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Segundo Encontro  

celebrativo comunitário 

 
 

1- Ambiente: Preparar no centro do local onde a 

comunidade se reúne, um símbolo que coloque em 
evidência que a Comunidade é um DOM de Deus Pai. (por 
exemplo, junto à Palavra e a uma vela, pode-se colocar  
uma flor ou um pequeno cartão para cada uma das Irmãs 
da comunidade, que servirá depois para uma dinâmica 
conclusiva).  

 
 

2- Invocação ao Espírito... 
 

Iniciamos nosso encontro invocando o Espírito Santo (canto ou invocações espontâneas...) 

 
 

3- Introdução 
   
Neste segundo encontro comunitário, queremos aprofundar e celebrar nosso estar juntas em Comunidade, 
não porque unidas por laços de sangue,  mas porque respondemos ao  único chamado de sermos Filhas de 
um Pai que nos escolheu e cuida de nós em cada momento com seu Amor providente. (Doc. Cap.) 
 
O Papa Francisco chama insistentemente a Igreja, e em particular a vida religiosa,  a construir uma 
fraternidade fundada sobre a paternidade de Deus; uma fraternidade que deve ser descoberta, amada, 
experimentada, anunciada e testemunhada.  
Se uma pessoa não consegue viver a fraternidade não pode tampouco viver a vida religiosa, afirmou o Papa diante dos 
Superiores Gerais.  
Trata-se, para nós, de um convite a sermos mais irmãs, para contagiar a todos com o nosso estilo de “vida 
de família”. 
 

 

4- Proclamamos a Palavra de Deus  (Gal 4,6-7) 
 
“E que vocês são filhos o atesta o fato que Deus enviou aos nossos corações  o 
Espírito do Seu Filho que clama: Abba, Pai!  
7Portanto, já não és  escravo mas filho; e se és filho, és também herdeiro por 
vontade de Deus”.  
 
 

5- Das Constituições   

Const. 94 (B) O fim pelo qual a Divina Providência nos reuniu é fazer de nós “tantas irmãs, que como tais se 
consideram e se amam,  ajudando-se reciprocamente uma à outra, especialmente na vida  espiritual”,  realizando assim em 
nós mesmas e nas nossas Famílias Religiosas o palpitar do Coração de Jesus: ‘Que todos sejam uma só coisa, consumados 
na caridade’. Por isso, o nosso distintivo é a caridade. Cada um dos membros se sente um dom para os outros, e cada um 
considera os outros como um dom feito a si. Por isso, aceita todos com amor, coloca-se a serviço de todos,  sente-se com 
todos um só coração e uma só alma. (Atos 4, 32; ET 39)3. 

                                                           
3
 Cartas 23, 243; Normas 1908. 
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7- Algumas pistas para a reflexão  

 

Como parte do caminho de preparação ao Capítulo, foi elaborado um  documento (Instrumentum 
Laboris), que reportou a voz de cada comunidade. Estas contribuições ofereceram às Irmãs 
capitulares um rico material, que reassumiu  a realidade viva da Congregação. Parece-nos oportuno 
retomar juntas este material, que não só deu origem ao Documento final do Capítulo, mas pode 
também agora oferecer-nos pistas concretas para reconhecer os germes do Evangelho já presentes 
nas nossas comunidades, como também as áreas que ainda  devem ser “evangelizadas”, a fim de que 
se  tornem um testemuho profético.  
Transcrevemos aqui alguns parágrafos relacionados ao tema que estamos aprofundando. O 
Documento será identificado com a sigla “I.L.” (Instrumentum Laboris). A leitura deste texto seja 
para nós um estímulo para “ler ao interno da nossa experiência” e discernir os passos de 
crescimento necessários para sairmos de nós mesmas e realizar o projeto da Providência sobre nós.    

 
O primeiro elemento que emerge das contribuições das comunidades, como aparece no  I.L., è o 
seguinte: 

 

Somos Comunidade… somos família! 
 
“Quando procuramos definir e descrever a nossa experiência de vida comunitária, a imagem que 
retorna com frequência e na qual nos sentimos identificadas, é a imagem da  “família”. 
Sentimo-nos em comunidade como “em casa”, e isto cria um forte sentido de pertença.  

Entretanto, as relações comunitárias  são diferentes das que vivemos em nossa família de origem.   
Não são os laços de sangue que nos unem, mas o amor do único Pai que nos chamou 
a viver como filhas e irmãs n’Ele.  
 
Também o Pe. Cencini, num de seus escritos, evidencia:  

“É pela ação da Graça que embarcamos nesta aventura:  vivermos juntos não pelos vínculos de sangue e 
pelas afinidades naturais, mas unicamente porque  um único chamado do alto nos reuniu e fez de 
nós irmãs, desafiando, de certa maneira, as leis da convivência humana com seus critérios tão 
fortemente eletivo-seletivos. A vida comunitária é a prova evidente que isso só é possível graças à ação 
divina, que infunde nos nossos corações a capacidade de viver relações de amor, a partir do modelo 
Trinitário. Este dom de graça gratuita e imediata está na origem da nossa escolha de consagração e de 
vida comunitária. De fato, somente o amor que vem do alto pode ser tão forte a ponto de permitir 
que vivam juntas pessoas que não se escolheram, vivendo uma relação e uma fraternidade mais fortes e 
resistentes do que qualquer diferença de caráter, raça, nacionalidade, experiência ou cultura. O afeto 
fraterno que nos une se torna expressão visível de um amor que não vem de nós, mas do alto.2 

 
A unidade, portanto, tem  sua fonte na fé, nutre-se da oração, da Eucaristia e da escuta 
da única Palavra que gera comunhão. E aqui a nossa fé-fraternidade-missão encontram o seu 
alimento. É aqui onde aprendemos a viver como filhas, numa relação de confiança e comunhão 
com o Pai, e como irmãs de todos os demais. É aqui onde encontramos equilíbrio, não somente 
para a nossa vida pessoal, mas também  no  caminho de comunidade e de missão.  
 
Precisamente porque é um dom que vem do alto, torna-se posível para nós viver como irmãos e 
irmãs, superando diferenças culturais e de todo tipo, encarnando o “clima de família” também em 
culturas muito  diferentes daquelas onde naceu o Carisma, levando a “novidade e o frescor do 
Evangelho” também entre os mais distantes. Assim, pequenos gestos como: a partilha da 
Providência com os pobres, o serviço simples e humilde, realizado no escondimento e com amor, o 
perdão e a alegria,  o sorriso e a presença, o viver juntas como Irmãs de diferentes culturas... 
tornam-se profecia do Reino que  já está entre nós.  

                                                           
2 A. CENCINI, Olhem para o futuro… Porque tem ainda sentido consagrar-se a Deus, Ed. Paulinas, 2010, p. 93. 
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De outra parte, a mesma vida comunitária se torna lugar onde o Pai revela a sua 
paternidade e a sua  misericórdia, porque onde dois ou três estiverem reunidos no Seu nome,  
Ele estará  no meio deles. 

 

 A Comunidade é o lugar onde  cada Irmã pode aprofundar um maior conhecimento de Deus 
como Pai da sua vida.  

 Viver em Comunidade nos ajuda a viver mais profundamente a nossa relação com Deus. 

 A Comunidade é o primeiro lugar onde podemos experimentar e testemunhar o Evangelho da 
paternidade de Deus, vivendo como suas filhas e acolhendo-nos como irmãs.  

 Confiando-nos a missão de anunciar a Sua paternidade, o Senhor certamente nos concede o 
dom de fazermos nós, por primeiro, esta experiência.  
 

A fraternidade que nos caracteriza como Obra se baseia na fé; mais ainda, quando esta é 
verdadeira e transparente, a fraternidade se torna testemunho do Pai. Não é só pelo simples 
fato de estar juntas que leva a compreender que Deus é Pai, mas a comunhão de quem sabe ver 
no outro um filho de Deus.    

 
 

A Comunidade… que grande dom! 
 

Caríssimos irmãos e irmãs, com grande humildade, façam todo o possível para mostrar  
que a vida consagrada  é um dom para a Igreja e para o mundo.  

Não o retenham somente para vocês mesmos; condividam-no, levando Cristo a todo e 
qualquer lugar deste amado país. (Papa Francisco às Religiosas da Coréia, 16 de agosto de 2014) 

 

É bela a vida consagrada...  um dos  mais preciosos tesouros da Igreja,  
fundamentado  na vocação batismal.   

(Discurso do Santo Padre Francisco aos participantes do meeting  dos formadores, 11 de abril de 2015) 
 

 

Todas reconhecemos que a vida fraterna em comunidade é um dom precioso que devemos 
cultivar, mas é também um empenho contínuo, ao qual nenhuma de nós pode subtrair-se. A 
comunidade se constrói dia após dia, e isso supõe uma constante conversão à fraternidade. Eis 

alguns testemunhos que nos chegaram das comunidades (Cfr.  I.L.) 
 
 

 A Comunidade é um grande dom, uma graça de Deus, onde o Espírito Santo está 
continuamente presente e transforma, onde a Providência nos concede cada dia o pão 
necessário, que partilhado entre nós se transforma em alimento para os outros.   

 A Comunidade nos dá muito: nos dá o amor que faz crescer, o diálogo e a partilha da 
alegria e dos momentos de  dor e sofrimento; a coragem de sair e doar-se; o pão espiritual e 
material que cada dia a Providência  parte e reparte para nós.  

 A Comunidade nos dá força e nos sustenta nas provas, ajudando-nos a crescer nas 
diversas dimensões da nossa vida. 

 O primeiro dom: as Irmãs da comunidade: as Irmãs me ensinaram  e me ajudaram a ler os 

acontecimentos do dia com um olhar calabriano, a confiar verdadeiramente no Senhor,  a viver com intensidade a 

vida de oração e a vida comunitária,  a compreender as minhas próprias dificuldades e as das outras; ajudaram-

me a conhecer o amor do Pai  através do seu cuidado por mim e da sua proximidade cheia de ternura.  

 Alegra-nos e enche-nos de gratidão contemplar  a beleza e a riqueza que Deus 
concedeu a cada Irmã. Nós nos sentimos maravilhadas pelo que Deus realiza na vida de 
cada uma e da comunidade. 

 As nossas diversidades são uma riqueza e oportunidade de crescimento: 
impulsionam-nos a sair de nós mesmas para ir ao encontro das outras. 

 Sentimos o apelo de acolher cada Irmã como um dom de Deus, para crescer juntas na 
fidelidade à vocação recebida, rezando reciprocamente uma pela outra. Sobretudo a  
Responsável de Comunidade reze por cada uma das Irmãs a ela confiadas.   
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7- Para refletir juntas... 
 

Detenhamo-nos sobre estes pontos e perguntemo-nos:  

I.   Vivemos e sentimos a comunidade como um grande dom, um dom a cuidar?    
 O que é que torna preciosa a vida comunitária?  

II.  O primeiro objetivo do Doc. Final do Capítulo (I.3.1) nos propõe: 

 Fazer da Comunidade o lugar onde cada Irmã pode aprofundar a experiência de 

Deus como Pai.  
Porque cada uma de nós é por Ele cuidada, podemos tornar-nos  cuidadoras 
umas das outras, passando de ser amadas a amar, de ter sido geradas a gerar, 
de receber o perdão a perdoar, cuidando na outra o Filho Jesus que vive em 
cada uma.  

 

1-  Como podemos traduzir em atitudes concretas esse objetivo, de modo que a nossa  
comunidade se torne verdadeiramente um lugar onde cada uma possa fazer 
experiência da Paternidade de Deus, e ao mesmo tempo tornar-se transparência do 
Seu amor, profecia de fraternidade para o mundo? 

2-  Como cada uma pode colaborar para que a comunidade se torne um verdadeiro dom 
para as outras? 

 
8- O nosso empenho comunitário... 

 

o À luz do que refletimos e partilhamos, podemos agora assumir juntas algum 
empenho concreto para renovar-nos como comunidade.  

 
 
 

9- Gesto orante... 
o Cada uma toma nas mãos o cartãozinho ou a flor que foram anteriormente 

depositados sobre a mesa, e o entrega a uma das Irmãs presentes dizendo-lhe o 
seu “Obrigada!”  pelo dom que a Irmã é para a comunidade (pode-se também detalhar 
algum motivo de agradecimento, alguma qualidade ou atitude particular da Irmã à qual cada 
uma se dirige).  

 
10- Pai nosso... 
 

11- Oração conclusiva 

 

Vem, Espírito  Santo... Tu que tens o poder de tornar a nossa fraternidade radiante da alegria do 

Evangelho, torna-nos capazes de atrair novos discípulos, seguindo o exemplo da primeira 

comunidade, que  vivia “assídua na escuta do ensinamento dos apóstolos e na união fraterna,  

fração do pão e na oração" (Atos 2,42), e aumentava continuamenteo número dos homens e 

mulheres que acreditavam no Senhor" (Atos 5,14). 

Maria nos reúna junto a si e nos sustente cada dia  na invocação do Espírito:  

vínculo, fermento e fonte da comunhão fraterna.   

Amém.  

 


