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Vivendo em Cristo uma vida conforme o Evangelho 

(Perfectae Caritatis 2) 

 

Nossas irmãs Maria Alcídia e Maria Sreeja, do governo geral, tiveram o privilégio de participar do Congresso 

Internacional de Formação, que aconteceu em Roma, de 7 a 11 de abril de 2015. Juntamente com ela, as Irmãs 

Clara Colombe, do Malawi e Aniseta Sarti, da Indonésia, da Congregação de Amersfoort, participaram e ficaram 

conosco na Casa Mãe. 

Este evento foi organizado pela Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica 

no contexto do Ano da Vida Consagrada. O Cardeal, João Braz de Aviz, o Prefeito, e José Rodríguez Carballo, 

OFM, Secretário do Arcebispo,  bem como vários outros grupos trabalharam incansavelmente para tornar este 

encontro, primeiro e único na vida da igreja, altamente enriquecedor e proveitoso.  O objetivo do Congresso foi 

refletir os aspectos fundamentais da vida consagrada na Igreja e o mundo num contexto multicultural; e as 

exigências da formação no mundo contemporâneo.  

Mais que 1300 homens e mulheres consagrados, de 130 países, vieram para fazer a experiência do poder do 

Espírito Santo, pelo estar juntos, discernir juntos e discutir juntos. Ao redor de mesas, 10 pessoas de vários 

países acrescentaram sabor à partilha e aprendizagem.  Os participantes escolhiam uma língua: Inglês, Italiano, 

Espanhol, Francês e Português, com tradução simultânea. Foi edificante ver algumas figuras sábias e mais idosas, 

que acreditam na formação continuada de cada pessoa consagrada.  Ficamos tocadas também pela presença de 

padres e irmãs de áreas muito vulneráveis e perseguidas incluindo Síria, Iraque, Irã, Líbano, Ucrânia, Congo, etc.  

Os participantes do Congresso formularam uma declaração contra a perseguição dos cristãos, que pode ser 

encontrada aqui.   

O Cardeal Aviz relembrou a carta apostólica para o Ano da Vida Consagrada escrita pelo Papa Francisco. – 

“Olhando para o passado com gratidão, vivendo o presente com paixão, abraçando o future com esperança”. 

Um grande número de palestrantes partilharam  suas experiências e valorizaram a experiência.  Contribuições 

sobre a forma evangélica de acompanhar, orientar, conduzir, ao invés de “formar’  os jovens para a vida 

consagrada foram muito iluminadores.   Cada apresentador(a)  centralizou  sua partilha  em algum tema do 

evangelho. “Tenham em vocês os mesmos sentimentos de Jesus Cristo” (Fil. 2,5) “Até que Cristo se forme em 

vocês” (Gal. 4,19) “NEle, fomos escolhidos, chamados, redimidos” (Ef.1,4-7), “E vocês ainda não compreendem?” 
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(Mc. 8,21) foram alguns dos temas que alimentamos durante o Congresso.  No último dia, tivemos a Celebração 

Eucarística na Basílica de S.Pedro, seguida por uma audiência com o Papa Francisco, no hall das audiências. 

Aquele foi um momento especial para todos de testemunhar uma presença alegre e simples junto ao nosso líder 

spiritual.  Seu endereço pode ser encontrado aqui.  Pensamos, no futuro, poder partilhar as experiências deste 

congresso com a Congregação – especialmente com as formadoras – nos próximos meses.   

 


