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INTRODUÇÃO 

 
O XI Capítulo Geral, que preparamos e celebramos como um verdadeiro dom do Espírito, 
convida-nos a percorrer, durante este sexênio, um caminho de renovação pessoal e 
comunitária. Somos chamadas a descobrir a mística como um modo de viver a fraternidade e 
de sair para as  periferias, impulsionadas pela força e a alegria do Evangelho.  
 Esta primeira ficha de formação se une a várias outras propostas formativas. De fato, 
estamos vivendo um tempo de grandes riquezas espirituais, que o Espírito oferece à nossa 
Família Religiosa, à Obra e à Igreja. Estas páginas querem ser tão somente um instrumento 
para aprofundar e colocar em diálogo as diversas propostas oferecidas para o nosso 
crescimento, entre as quais recordamos: 

 O Documento Final do nosso Capítulo;   

 A Carta do Casante: “A Alegria da Radicalidade”;  

 A Carta do Casante em preparação à renovação dos Votos trienais e o material  oferecido 
para o retiro e a celebração comunitária da reconciliação; 

 As iniciativas do Papa Francisco que, enquanto ainda vivemos o ano da Vida 
Consagrada,  propõe-nos o Jubileu da Misericórdia; 

 O cotidiano… qual tempo de graça privilegiado para caminhar com o Senhor e para Ele. 
Neste período pós-capitular, muitos acontecimentos estão marcando a vida da nossa 
Congregação. Ao mesmo tempo, muitas Irmãs abraçaram com fé novas obediências e 
novas experiências de missão e o seu Sim, unido ao Sim das comunidades que doam ou 
acolhem novas presenças, torna-se fonte de renovação para todas nós.   

 

Somos convidadas a acolher toda esta riqueza descobrindo a profunda sintonia presente nas 
diversas propostas formativas, e reconhecendo-nos assim num caminho comum com toda a 
Obra e a Igreja universal.  
 

Suplicamos ao Espírito, artífice e inspirador de todo dinamismo de crescimento pessoal e 
comunitário, que nos conceda a graça da contemplação e da mística, para chegarmos a uma 
visão contemplativa da vida.   
 

Mística significa ter a visão de Deus: ver Deus e assumir o olhar de Deus, o olhar de 
misericórdia que Ele tem sobre nós, sobre os nossos irmãos e irmãs e sobre o mundo. A 
mística – visão de Deus – é pura graça divina. A graça da contemplação e da mística é 
diferente  da graça da fé: esta nos dá a certeza que Deus existe  e está presente em nossa vida. 
A  mística nos dá a mesma visão de Deus mesmo que, por vezes,  velada,  e a capacidade de 
ver com os  Seus olhos, como Ele mesmo nos vê. A graça da contemplação nos leva para 
além da fé, oferecendo-nos não apenas uma certeza, mas a verdadeira visão de Deus. Como 
diz S. Paulo: “Agora vemos como em um espelho e de maneira confusa; mas então, veremos face a 
face. Agora conheço de modo imperfeito, mas então conhecerei perfeitamente, como também eu sou 
conhecido” (1 Cor 13,12). 
Pedimos portanto ao Espírito esta graça: que desperte em nós o irresistível desejo de 
aproximar-nos sempre mais da visão de Deus. Só assim poderemos compreender o que 
significa viver uma “fraternidade mística com o coração nas periferias do mondo”. 
 

Para chegar a este olhar contemplativo, que penetra e transforma nossa vida pessoal e 
comunitária e nossa missão, aproximemo-nos das fontes da Palavra e dos  documentos acima 
mencionados. 
Antes de mais nada, sugerimos uma Lectio Divina sobre o texto de  At 1,12-14, que o  Pe. 
Valdecir Tressoldi orientou na Assembleia do território italiano, em setembro passado. A 
seguir, encontraremos outros textos que nos oferecerão uma chave de leitura para 
aprofundarmos o significado do tema guia, favorecendo  uma leitura orante do Documento 
do Capítulo. 
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LECTIO DIVINA 
“Fraternidade mística e mística fraterna” 

 
 
 
At 1,12-14 

12  Então retornaram a Jerusalém desde monte conhecido como das Oliveiras, próximo a 
Jerusalém  quanto permitido em dia sábado.   
13 Entrando na cidade, subiram à sala que se encontrava no andar superior, onde 
costumavam reunir-se: eram eles: Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e 
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelota, e Judas, filho de Tiago.  
14 Todos eles se mantinham perseverantes e concordes na oração, junto a algumas mulheres e a 
Maria, a mãe de Jesus, e aos seus irmãos.   
 
 
 
 

Pistas para a meditação 
 

 Retornaram  a Jerusalém – a comunidade que segue Jesus não pode afastar-se de 
Jerusalém, do lugar da cruz,  porque é aí onde  brota e floresce o Espírito e a Vida. 
Segundo  a teologia lucana, tudo começa em Jerusalém, tudo leva a Jerusalém e a ela 
retorna sempre. De fato, Jerusalém é um núcleo  teológico e espiritual de 
fundamental importância para as primeiras comunidades cristãs… e também para a 
nossas comunidades hoje! 

 

 Subiram ao plano superior – contudo, não é suficiente retornar a Jerusalém: é 
necessário e fundamental entrar na sala que se encontra no andar superior. A 
comunidade de Jesus habita de maneira estável no andar superior. Qual é o segredo 
deste local? Por que se encontra no andar superior e não no térreo? A referência a esta 
sala ou lugar, nós a encontramos em outras citações do Novo Testamento: 

 
Mc 14,15 – Ele lhes mostrará, no andar superior, uma grande sla, com tapetes, já pronta: lá  preparem para nós. 
Lc 22,12 – Ele lhes mostrará uma sala, no andar superior, grande e adornada: lá prepararão.  At 1,13 – 
Entrando na cidade, subiram ao andar superior onde habitavam. At 9,37 – Justo naqueles dias, adoeceu e 
morreu. Eles a lavaram e a colocaram numa sala, no andar superior. At 9,39 - E Pedro logo saiu com eles. Assim 
que chegou, conduziram-no ao andar superior e vieram-lhe ao encontro, aos prantos, todas as viúvas, mostrando-
lhe as túnicas e as mantas que Gazzella confeccionava quando ainda estava entre eles. At 20,8 – Havia um bom 
número de lâmpadas na sala do andar superior, onde eles estavam reunidos.  
 

A sala do andar superior é o lugar dos acontecimentos fundamentais da vida de Jesus e da 
comunidade nascente: a ceia pascal (eucaristia), o lava-pés  (serviço), o mandamento do amor 
(caridade), os segredos de Jesus partilhados com os discípulos (intimidade, amizade), o lugar 
onde se percebe a fragilidade e o medo dos discípulos (humanidade), o lugar onde a 
comunidade se fecha, por medo dos judeus, logo após a morte de Jesus (segurança), a 
manifestação do Ressuscitado (recomeço, renovação), o lugar da oração na espera do Espírito 
Santo (relação, comunhão), o Pentecostes cristão… A fraternidade mística é plasmada na sala do 
andar superior; e o coração frequentará as periferias do mundo somente se estiver radicado 
estável e vitalmente neste lugar. A fraternidade mística cresce no ambiente e nos conteúdos 
deste lugar, no plano superior.  
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Mística fraterna - a sala do andar superior, que é o lugar do Ressuscitado e da comunidade, 
faz florescer a mística fraterna. É fundamental recordá-lo seguidamente,  para não sermos 
obrigadas a experimentar como fora do plano superior, a mística é sempre prisioneira dos 

fechamentos e das armadilhas da mundanidade espiritual. A mística que não se expressa 
em fraternidade alegre e cheia de compaixão,  não é  mística do Ressuscitado, do mistério 
pascal, da cruz; em síntese, não é mística cristã. 
“Fraternidade Mística e Mística Fraterna” criam um movimento novo, que transfigura a vida 
pessoal e comunitária e nos torna sempre mais testemunhas alegres, crentes e acreditáveis do 
Ressuscitado: do andar superior às periferias do mundo, das periferias do mundo ao plano 
superior, no sopro do Ressuscitado.  
 

 Os apóstolos, as mulheres, a Mãe e os irmãos de Jesus – Lucas nos apresenta agora o 
primeiro núcleo da comunidade cristã. A lista dos apóstolos, já presente em Lc 6,14-
16, é apresentata numa ordem diferente e exclui Judas, o traidor. A repetição da lista 
tem a função de revelar a continuidade entre os que haviam testemunhado o evento 
de Jesus e aqueles que, dentro de pouco, na força do Espírito Santo, seriam suas 
testemunhas e anunciadores do Evangelho até os confins da terra. Nesta mesma 
perspectiva, encontramos também a menção às mulheres que haviam seguido Jesus 
desde a Galileia (Lc 8,2) e haviam participado dos acontecimentos da Páscoa (Lc 
23,49.55; 24,10), e o genérico aceno aos “irmãos” de Jesus. Uma particular atenção é 
reservada a “Maria, a mãe de Jesus”, que segundo Lucas, desde o início participa dos 
acontecimentos de Jesus, conservando-os e meditando-os no coração. Desde modo, 
ela se torna  figura de todo o discípulo que escuta a Palavra.   

 

 O “núcleo da primeira comunidade cristã” é perseverante e unânime na oração. Esta 
espera  orante prepara a comunidade para a  vinda do Espírito Santo. Também Jesus 
viu o Espírito descer sobre Ele, após o seu batismo, enquanto rezava (Lc 3,21). Para a  
teologia do Evangelho de Lucas, a oração é o espaço de disponibilidade que a 
comunidade e a pessoa oferecem para que Deus possa doar o Seu Espírito: “…o vosso 
Pai celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem” (Lc 11,13).  Como comunidade, 
somos convidadas a subir ao andar superior e perseverar na oração fraterna: e é 
precisamente nessa disponibilidade e espera orante que se realiza a promessa do 
Espírito que faz de nós um  “povo profético”, capaz de anunciar o Evangelho a todo o 
mundo e nas periferias existenciais do nosso tempo.   

 
 

Para refletir na Comunidade 
 

O encontro com o  Ressuscitado nos leva sempre a subir ao plano superior, e daí partir em 
‘saída missionária’. 
Nesta sala estava também Maria, a mãe de Jesus. Frequentando  com ela a sala do andar 
superior, ela mesma nos dirá: “façam tudo o que Ele lhes dirá”.  
Perguntemo-nos como comunidade… 
 

 O que significa subir ao plano superior, em chave calabriana? 

 Quais são as armadilhas que podem deter-nos no andar térreo?  

 O que significa concretamente, para nós, viver a “mística fraterna” para construir 
uma “fraternidade mística”? 

 Que nova luz nos oferece este texto bíblico para compreendermos o tema deste 
sexênio: Uma “fraternidade mística” com o coração  nas periferias do mundo? 
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Uma “fraternidade mística”… segundo o Papa Francisco 
 
 
O texto dos Atos dos Apóstolos nos ofereceu uma chave de leitura para introduzir-nos  na 
reflexão sobre o sentido da “fraternidade mística”.  
Esta expressão foi usada pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. 
Para entendermos melhor o seu sentido, é útil contextualizá-la na mensagem central da EG, 
onde o Papa nos convida a ter uma visão de Igreja ‘em saída’, que participa do “sonho 
missionário de chegar a todos”. Uma Igreja chamada “a ir ao encontro, a procurar os que 
estão afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos”; uma 
Igreja chamada a viver um inextinguível desejo de oferecer misericórdia e anunciar a todos a 
alegria do Evangelho. A alegria, para o Papa Francisco, “é um  fruto do Espírito  Santo que 
jorra do coração de Cristo ressuscitado”. Somente o encontro com o Senhor pode conceder 
esta alegria, em si mesma  difusiva e atraente. O cristianismo não se difunde, portanto, por 
proselitismo, mas por “atração”.  
Mas qual é o testemunho capaz de “atrair” o mundo a Cristo? O que pode ajudar o mundo a 
sair do medo, do isolamento e da indiferença, do individualismo e do narcisismo egoísta…? 
O Papa nos indica a força testemunhal e terapêutica de uma “fraternidade mística”, e sugere  
o ‘cuidado’, como terapia para sanar os males mais insidiosos do nosso tempo. Trata-se de 
uma “mística” que não tem nada de teórico ou espiritualista, mas que “sabe olhar a grandeza 
sagrada do próximo, é capaz de descobrir Deus em todo ser humano” e, assim, torna-se 
também  capaz de construir a  “comunidade”. Na  Evangelii Gaudium, nº 92,  lemos: 
 

 “O modo de relacionar-nos que realmente cura ao invés de adoecer, é uma fraternidade 
mística, contemplativa,  
 - que sabe olhar a grandeza sagrada do  próximo,  
 - que sabe descobrir Deus em cada ser humano,  

- que sabe suportar as moléstias de viver junto, aferrando-se para tanto ao amor de 
Deus,  

- que sabe abrir o coração ao amor de Deus para buscar a felicidade dos outros como a busca o 
próprio Pai de bondade.  
Justamente nesta época, e também lá onde são apenas um ‘pequeno rebanho’, os discípulos do 
Senhor são chamados a ser, como comunidade, sal da terra e luz do mundo. São chamados a 
dar testemunho de uma pertença evangelizadora de maneira sempre nova. Não nos deixemos 
roubar a comunidade!”  

 
Uma “fraternidade mística” é um dom de Cristo Ressuscitado, dom que chega a nós com a 
condição de que nos deixemos conquistar, educar, transformar e amar  por Ele. Trata-se de 
um dom que devemos pedir continuamente para as nossas comunidades. 
Contemplando o mistério da encarnação de Jesus, podemos “ver” no outro o “Filho de Deus” 
que se fez carne, unindo-se indissoluvelmente a todo ser humano. Somente um olhar 
“místico”, que se imerge no mistério de Cristo, nos doa a mesma “visão” de Deus sobre cada 
pessoa e nos ajuda a ver no próximo, seja ele quem for,  um “mistério” diante do qual 
tiramos as sandálias  (EG 169) porque é sacramento, terra sagrada e morada do Espírito. A 
“fraternidade mística” nasce, portanto, da contemplação do Mistério de Cristo encarnado em 
todo homem, e torna-se um empenho concreto com relação a toda pessoa.   
 

Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos 
inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a «mística» de viver juntos, de misturar-nos e 
encontrar-nos, dar-nos as mãos e apoiar-nos, envolver-nos nesta maré um tanto caótica que pode 
transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, caravana solidária, peregrinação sagrada 
(EG 87). 
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Portanto, quando vivemos a mística da aproximação aos outros com a intenção de buscar o seu 
bem, dilatamos nosso próprio interior para receber os mais belos dons do Senhor. Cada vez que nos 
encontramos com um ser humano no amor, tornamo-nos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. 
Cada vez que nossos olhos se abrem para reconhecer o outro, ilumina-se mais a nossa fé para reconhecer 
a Deus (EG 272). 

 
Esta fraternidade, difícil mas necessária, necessita a presença de Deus Pai, que em Jesus 
estende a mão para libertar-nos dos nossos egoísmos, da indiferença e da resignação. 
Somente uma fraternidade sanada pode sanar e estender a mão para liberar, proteger, cuidar 
e amar…  
Contemplar o rosto da Misericórdia nos leva a assumir as suas mesmas feições, porque o 
Rosto do Pai é todo voltado para o homem, numa atitude constante de “descida”, de 
“aproximação”, “ternura”, “perdão”, “cura”…  
Na bula de proclamação do  “Jubileu Extraordinário da  Misericórdia” (Misericordiae Vultus), 
o Papa Francisco diz: 
 

Precisamos  contemplar continuamente o mistério da misericórdia, fonte de alegria, serenidade e paz, e 
condição da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. 
Misericórdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei 
fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no 
caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à 
esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. 
Há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia, 
para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. (MV 3) 

Esta é a novidade que o Papa Francisco pede à Igreja e particularmente a nós, religiosos: a  
audácia de construir uma “fraternidade mística”, capaz de sanar primeiramente a nossa 
comunidade religiosa, e com ela, toda a comunidade eclesial e  social onde vivemos. 

Na Carta Apostólica do Papa Francisco a todos os Consagrados em ocasião do "Ano da Vida 
Consagrada", ele nos exorta: 

Por isso, sede mulheres e homens de comunhão, marcai presença com coragem onde há disparidade e 
tensão; sede sinal acreditável da presença do Espírito que infunde nos corações a paixão de que todos 
cheguem a ser uma só coisa (cf. Jo 17, 21). Vivei a mística do encontro: a capacidade de ouvir 
atentamente as outras pessoas; a “capacidade de procurar juntos o caminho, o método”, deixando-vos 
iluminar pelo relacionamento de amor que se verifica entre as três Pessoas divinas (cf. 1 Jo 4, 8) e 
tomando-o como modelo de toda a relação interpessoal. 
A comunhão seja vivida, antes de mais nada, dentro das respectivas comunidades do Instituto. A este 
respeito, convido-vos a reler as minhas frequentes intervenções, nas quais não me canso de repetir que 
críticas, bisbilhotices, invejas, ciúmes e antagonismos são comportamentos que não têm direito de 
habitar nas nossas casas. Mas, posta esta premissa, o caminho da caridade que se abre diante de nós é 
quase infinito, porque se trata de buscar a aceitação e a solicitude recíprocas, praticar a comunhão dos 
bens materiais e espirituais, a correcção fraterna, o respeito pelas pessoas mais frágeis... É a “mística 
de viver juntos” que faz da nossa vida “uma peregrinação sagrada”. Sendo que as nossas 
comunidades se tornam cada vez mais internacionais, devemos questionar-nos também sobre o 
relacionamento entre pessoas de culturas diferentes: Como consentir que cada um possa exprimir-se e 
ser acolhido com os seus dons específicos, tornando-se plenamente co-responsável? 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.atma-o-jibon.org/italiano12/rit_francesco566.htm
http://www.atma-o-jibon.org/italiano12/rit_francesco566.htm
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Uma “fraternidade mística”… segundo o estilo das Pobres Servas 
 

O Documento Final do XI Capítulo nos lembra que  

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

A vida comunitária, portanto, torna-se  

“o lugar onde o Pai revela a sua paternidade e a sua  misericórdia, onde a Providência nos concede cada 
dia o  pão necessário que, partilhado entre nós, transforma-nos em alimento também para os outros” 
(Doc. Fin. I,1).  

Esta verdade se torna um estilo de vida pessoal e comunitária, a “mística fraterna” que nos 
identifica como Irmãs Pobres Servas. 

O nosso Fundador, Pe. Calábria, disse-nos e repetiu muitas vezes que o nosso Carisma se 
funda sobre a certeza que toda pessoa é um filho salvo e amado por Deus, e justo por isso, é 
portador de uma dignidade que ultrapassa qualquer vicissitude da vida. De fato, ele 
reconhecia em toda criatura, sobretudo nas mais pequenas e simples, uma “pérola preciosa” 
de imenso valor, mesmo quando coberta de barro. Esta “visão” somente a fé é capaz de 
oferecer, assim como somente a fé pode ajudar-nos a passar da carne ao espírito nas nossas 
relações comunitárias, a ir além da aparência e a aproximar-nos da outra como de um 
terreno sagrado porque habitado por Deus, que por ela morreu e ressuscitou.   

Também as nossas Constituições nos  dizem: 

“A Obra não é constituída pelas atividades ou estruturas externas, mas por nós, Pobres Servas e Pobres 
Servos,  todos filhos de um mesmo Pai celeste que está nos céus, todos irmãos e irmãs em Cristo, que nos 
redimiu e chamou. Todas as nossas ações trazem consigo a inspiração do espírito da Obra, do mesmo 
modo que  um ramo é inserido no tronco e a mesma linfa circula em todos os ramos.  A caridade é o 
nosso vínculo unificador e o sinal da nossa fidelidade ao Espírito: “Amai-vos como eu vos 
amei!” 

...A finalidade pela qual a Divina Providência nos uniu é aquela de fazer de nós “tantas irmãs, que como 
tais se consideram e se amam, ajudando-se reciprocamente sobretudo na vida espiritual, realizando 
assim em nós mesmas e na nossas Famílias Religiosas o desejo do coração de Jesus: que todos sejam uma 
só coisa, consumados na caridade.” Por isso, o nosso verdadeiro distintivo é a fraternidade. Cada 
irmã se sente como um dom para as outras, considerando-as um dom para si mesma. Por isso, aceita 
todas com amor, está a serviço de todas e se sente com todas um só coração e uma só alma.   

...A Pobre Serva, mesmo porque chamada a testemunhar no mundo a paternidade de Deus, está 
comprometida a dar-se totalmente à comunidade, sentindo como próprios as alegrias e os sofrimentos 
das irmãs, partilhando com elas qualquer aspiração, sofrimento ou desejo, amando as Irmãs com o 
mesmo amor com que Deus as ama. Esta vida e fraternidade é um anúncio  eficaz e acreditável  
de que Deus é realmente Pai.  (Const. 94 a,b,c). 

 

Ainda no nº 97, as nossas Constituições nos sugerem alguns aspectos e atitudes muito 
práticas para construir uma verdadeira “fraternidade mística”: 

 

“Contribuem de maniera particular para a edificação da comunidade: 

a) a caridade recíproca que aceita com alegria e espírito de fé as coirmãs que a obediência 
colocou ao lado como um dom de Deus, e as ama com o mesmo amor com que as ama o 
Senhor Jesus; 

b) a fidelidade às celebrações litúrgicas cotidianas, bem preparadas e ativamente participadas, 
e à oração comum; 

c) o diálogo fraterno; 

d) as assembleias comunitárias com  ritmo pelo menos quinzenal, nas quais a diferença das 
opiniões não divida os ânimos, e as decisões sejam solidariamente partilhadas por todas;  

e) a participação cordial e o serviço recíproco nas atividades, nas alegrias e nas dores; 
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f) a pontualidade nos atos comuns, como expressão de respeito às Irmãs e de humilde 
comunhão de vida com elas; 

g) um horário tomado de comum acordo, que leve em conta a importância dos momentos 
comunitários, embora com as inevitáveis exceções motivadas  pelo serviço da caridade;  

h) deixar-se condicionar pela vida de família, na qual se informa sobre aquilo que se faz ou 
aonde se vai, num espírito de co-participação, sem dar espaço a apreciações ou curiosidades 
não benévolas;  

i) estar fraternalmente juntas nos dias livres de compromissos, nas festas e férias e nos 
momentos de folga diária, fugindo de evasões, fechamentos e atitudes de rejeição; 

j) a rejeição de toda crítica demolidora, juízos negativos, murmuração, preferências e 
qualquer espécie de marginalização;  

k) a solícita e total reconciliação no caso de eventuais dissabores.    

 

Também o Casante, Pe. Miguel, na sua Carta “A alegria da radicalidade” (nn. 107 ss.) evidencia 
como somente uma fraternidade que tem suas raízes na experiência pascal pode tornar-se 
uma comunidade crente e acreditável. 

O estilo de Jesus e dos discípulos se manifesta nas relações de fraternidade. Jesus nos educa a sair de nós 
mesmos e ir ao encontro dos outros, Irmãos e Irmãs, vivendo com eles o estilo evangélico da 
fraternidade pascal. Este tipo e esta qualidade de comunidade, de modalidade relacional, é a primeira 
obra do Ressuscitado, que plasma a comunidade renovada no fogo do Espírito.  A comunidade nascida 
da Páscoa se torna uma comunidade crente e acreditável, guardiã da memória do Ressuscitado e profecia 
do futuro. Esta comunidade vive a fraternidade pascal, torna-se sacramento do Reino de Deus e é 
anúncio do Evangelho (n. 107). 

Na Carta que escreveu em preparação para a renovação dos votos trienais, o Casante nos 
ajuda a refletir sobre a necessidade que todos temos, para construir fraternidades místicas, 
de uma grande misericórdia, porque somos conscientes da nossa fragilidade e do nosso 
pecado.   

Conscientes das nossas fragilidades, pedimos ao Senhor que nos conceda um coração misericordioso 
como o coração do Pai, na ternura e consciência de um amor que é capaz de ir além: sermos capazes de  
misericórdia porque primeiramente conosco foi usada grande misericórdia. Devemos pedir 
continuamente ao Senhor que transforme o nosso coração e que a sua Palavra nos purifique, a fim de 
que o nosso estilo de vida  seja semelhante ao de Jesus, que foi compassivo e cheio de misericórdia com os 
pecadores. A palavra do perdão possa chegar a todos nas nossas comunidades. Sabemos quanto são 
difíceis  a vida fraterna e o amor recíproco. Nós, consagrados, somos chamados a viver como irmãos e 
irmãs, a construir fraternidades místicas, mas não podemos construir uma verdadeira fraternidade se 
não vivemos a misericórdia ao interno das nossas comunidades, uma misericórdia que não se opõe à 
justiça, mas a supera com o perdão.   

 
 

A mística… coração da fraternidade e da missão 
 
A fraternidade não é um fim em si mesma. A fraternidade é para a missão, que tem em si 
mesma  a força do testemunho, do anúncio, da profecia e da atuação do Reino. Certo, não se 
trata de qualquer faraternidade, mas da que emerge dos textos refletidos e que nos remete à 
experiência da primeira comunidade cristã (At 1) e às palavras e gestos do Papa Francisco e, 
antes ainda, do nosso Fundador.  
Também o Documento do Capítulo ressalta esta estreita ligação  entre fraternidade e missão, 
que tem seu coração na experiência mística: 
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“A vida religiosa participa da missão de Cristo com um elemento peculiar e próprio: a vida fraterna em 
comunidade para a  missão”.1 A nossa vida de Pobres Servas é tanto mais apostólica e cheia de 
zelo, porque movida pelo fogo do Espírito, quanto mais profunda é a nossa relação de 
intimidade com o Pai e quanto mais fraternas são as nossas relações comunitárias. A oração, a 
comunidade e a missão são três elementos presentes na nossa vida que procedem juntos, 
iluminam-se reciprocamente e se tornam revelação e caminho do Espírito para a nossa 
vocação de Pobres Servas. (Premissa II Parte) 

 
Podemos portanto concluir evidenciando como é a experiência mística e contemplativa que 
nos permite assumir o mesmo olhar, a mesma visão, o mesmo sonho profético de Deus sobre 
as nossas comunidades e sobre a  missão que Ele nos confia. Uma “fraternidade mística”, 
com o coração em Deus, pode verdadeiramente  ter o coração nas periferias do mundo, onde 
Ele também o tem.    
 

O Pobre Servo, a Pobre Serva, a Missionária dos Pobres... devem ter o seu corção nas periferias do 
mundo; um coração misericordioso e compassivo, capaz de amar o ser humano com toda a sua miséria, 
sem assustar-se ou julgar na superficialidade das aparências. Esta é a nossa missão fundamental para 
mostrar e testemunhar a Paternidade de Deus ao mundo. Somos chamados a curar  as feridas com o óleo 
da consolação e o vinho da esperança, enfaixando-as com a misericórdia, na solidariedade. Um coração 
que fez a experiência da  misericórdia, move-se com misericórdia, tocando as entranhas mais profundas 
da nossa vida para fazer de nós homens e mulheres segundo o coração de Jesus, tendo em nós os seus 
mesmos sentimentos. Abramos o coração aos pobres, acolhamos com misericórdia as diversas 
realidades e situações de pobreza para mostrar o amor misericordioso do Pai.2 

 
 
 

Pistas para a reflexão… 
 

 Depois da leitura atenta e da reflexão, podemos partilhar em comunidade o 
que ressoa em nós a partir dos textos propostos. 

 

Perguntemo-nos… 

 O que fazer para adquirir, como comunidade, a visão “mística” e sobrenatural 
das irmãs e irmãos, nos quais se torna verdadeiramente presente para nós o 
Senhor?  

 

 Que atitudes podem ajudar-nos, a fim de que a nossa comunidade se torne 
sempre mais um lugar de crescimento? 

 

 Sugestões concretas para que a nossa vida seja sempre mais uma “fraternidade 
mística” com o “coração nas periferias do mundo”. 

 

 
 
 

                                                           
1 VC, 72. 
2
 M. TOFFUL, Esta é a hora da misericórdia, Carta do Casante em preparação à renovação dos votos trienais, 08 de 

outubro de 2015.  
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