
Missa de Abertura do Ano da Vida Consagrada, em Roma 

No Domingo, 30 de Novembro de 2014, a Basílica de São 
Pedro estava lotada de homens e mulheres religiosos para 
participar da Missa de Abertura do Ano da Vida Religiosa 
Consagrada. Uma vez que o Papa Francisco estava fazendo a 
visita apostólica na Turquia, o Cardeal João Braz de Aviz, 
prefeito da Congregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, presidiu a Santa 
Missa em nome do Papa Francisco. No começo da Santa Missa, 
Monselhor Jose Rodriguez Carballo, secretário da 
Congregação, leu a mensagem do papa aos consagrados. 

Nesta Mensagem, o Papa identifica três objetiso do Ano da Vida Consagrada: olhar para o passado com 
gratidão;viver o presente com paixão; e abraçar o futuro com esperança. O Papa esboçou ainda as 
expectativas para o decorrer do ano: que a vida consagrada de homens e mulheres possa testemunhar a 
comunhão, a alegria do Evangelho, e ir por toda parte nas periferias para proclamar a Boa Nova.  “Estou 
contando com vocês para continuarem a ‘acordar o mundo’, pois o sinal distintivo da vida consagrada é a 
profecia”, escreveu ele. “Esta é a prioridade do momento.” 

Grande número de Encontros Internacionais foram planejados em Roma no decorrer do ano de 2015. Uma 
conferência ecumênica dos religiosos acontecerá de 22-25 de janeiro. Um seminário para formadores 
acontecerá de 8 a 11 de abril. E um “workshop” para religiosos e religiosas jovens foi organizado para 23-
25 de Setembro.  

O ano da Vida Consagrada será estendido para além dos 12 meses do ano litúrgico e terminará com uma 
Missa Papal no dia da Vida Consagrada, 02 de Fevereiro de 2016.  Um grupo de irmãs da comunidade da 
Casa Mãe, que participaram da Santa Missa, estavam felizes por terem encontrado algumas irmãs de 
comunidades vizinhas, na Praça de São Pedro.  

  

  


