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Prot. nº 207/2021
Assunto: Mensagem pela XXV Jornada Mundial da Vida Consagrada

 “O seguimento radical de Jesus Cristo,

como no-lo apresenta o Evangelho,

é o fundamento da vida Consagrada” (NC 02)

Queridas Irmãs e formandas,

          A Jornada Mundial da Vida Consagrada que hoje celebramos, é uma ocasião propícia para
agradecer o dom da vocação religiosa de cada Irmã e formanda e ao mesmo tempo, um convite
para viver a alegria de seguir Jesus Cristo. Pois, sentir-se chamada, agraciada com o dom da
vocação e amada por Ele, é fonte de gratidão e de profunda alegria.
         Neste ano jubilar, dom  e graça para  toda a Congregação, brota  de nossos corações a
gratidão pela beleza da história vivida, percorrida e celebrada no decorrer destes 125 anos de
existência na Igreja, no serviço aos migrantes e refugiados, reconhecendo a presença salvífica de
Deus em nosso peregrinar como Congregação. Tempo no qual fazemos memória, numa atitude
de peregrinação interior, do “primeiro amor” com o qual Jesus Cristo aqueceu o nosso coração e
assim, desperta a vontade e a alegria de seguir o Senhor e de estar a serviço da mobilidade
humana[1].
                            São inúmeras as iniciativas que se realizam nos diferentes âmbitos da Congregação, 

  motivando-nos a celebrar intensamente este ano jubilar, que é chamado
Santo porque é orientado para santificar a nossa existência em cada

uma das suas expressões e em todas as relações que estabelecemos. 
Assim como, evoca o significado bíblico do termo jubileu (Lev 25,10;
12), que nos ajuda a reencontrar a harmonia nas relações tornando-

nos corresponsáveis com a casa comum, onde tudo está interligado.
Na busca por deixar-nos interrogar sobre o que Deus nos pede e a

humanidade hoje nos interpela, pois, somente na atenção às
necessidades do mundo e na docilidade aos impulsos do Espírito

é que este ano Jubilar se tornará santo, um tempo de Deus, rico de
graças e de transformação[2]. 

Em comunhão com todos os Consagrados e Consagradas,
queremos renovar a alegria de seguir Jesus Cristo no despertar em

 outros jovens o projeto vocacional, adotando um novo modo de
compreender a ação vocacional que alcance todos os jovens,

 

[1]. Cf. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata, do Santo Padre João Paulo II, nº 1
[2].  Papa Francisco, Carta Apostólica a todos os consagrados, II, n.5



aproximando-se dos mesmos para ouvir, dialogar, compreender a linguagem e intuir as
necessidades e as perguntas que eles trazem no coração, através de um anúncio vocacional
autêntico, criativo e eficaz.
        Portanto, somos convidadas a solidificar, pessoalmente e em comunidade, a cultura
vocacional, mantendo a perseverança na oração e acolhendo o que o Senhor no diz: «Peçam
ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita» (Mt 9,38). 
          A vida consagrada é esta voz eclesial, semente de esperança profética para o mundo,
sobretudo neste tempo de pandemia causada pelo coronavírus, onde os encontros e
relacionamentos se estabelecem de forma virtual. Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti
recorda a importância de sermos sinal de esperança, pois ela “está enraizada nas profundezas
do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos
históricos em que se vive [...]. A esperança é ousada, ela saber olhar além do conforto pessoal,
da pequena segurança e da compensação, que estreitam o horizonte, para se abrir a grandes
ideais que tornam a vida mais bonita e digna. Caminhemos na esperança” (Fratelli Tutti,55) e
humildemente com o nosso Deus (Mq 6,8). 
          Voltemos nosso olhar para Maria, Modelo de Consagração, que ela abençoe e proteja com
seu amor de Mãe, cada Irmã e Formanda da Congregação e nos acompanhe em nosso caminho
de resposta e fidelidade vocacional, para que sejamos uma proclamação profética e alegre ao
Evangelho.
        Queridas mulheres consagradas scalabrinianas, sintam-se todas abraçadas. Unidas na
comunhão e na oração, expresso minha calorosa gratidão a cada Irmã e Formanda, pela
dedicação a Deus, raio da beleza divina que ilumina o caminho da existência humana[3]

               Parabéns e uma feliz celebração deste dia mundial da vida consagrada.

 
 

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
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[3]. Anunciai - Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, n.2.


