
     Conheço Santo Inácio de Loyola e a sua espiritualidade? Como me ajuda? 
Sou uma pessoa de oração e discernimento? Sei levar a minha oração à 
vida e a minha vida à oração? Os Exercícios Espirituais ajudam-me? 
Sugere-se: “Amar, Adorar e Servir”, “Inácio de Loyola, A aventura de um 
cristão”, outros. 

 
- A missão e obras concretas do Instituto das Escravas do Sagrado Coração 

de Jesus na sua busca “com toda a alma” para estender o carisma de 
Santa Rafaela Maria  onde está a “necessidade mais urente”. 

     Conheço a missão e as obras da Congregação? Como me sinto 
chamado/a a colaborar? Reconheço as distintas formas de pobreza e 
comprometo-me com elas? Sugere-se: Cadernos ACI, materiais do 
PROACIS, etc. 

- A dimensão universal da Família ACI. 
      Interesso-me pelos documentos e comunicações da Família ACI? Estou 

atento/a aos acontecimentos ao nível local, nacional e internacional? 
Partilho com outros grupos, com outras pessoas? Sugere-se: 
Documentos e materiais das I e II Assembleias Internacionais da Família 
ACI, cartas, mensagens, etc. 

 
 

 Áreas política e social 
- Doutrina social da Igreja. Tenho consciência da realidade política e social 

do mundo que me rodeia? Assumo um papel ativo? Sugere-se 
documentos da Doutrina Social da Igreja, outros. 

- O compromisso com os pobres. Sinto-me afetado/a pelo sofrimento em 
todas as suas formas? O que já fiz, o que faço, o que poderei fazer pelos 
que sofrem? Deixo-me evangelizar por eles? Sugere-se: “Evangelii 
Gaudium”. 

 
 Área ecológica 
- Tomar consciência da responsabilidade com o cuidado pela Criação. 

Valorizo a Criação como presente de Deus? Responsabilizo-me pelo seu 
cuidado, pelo presente e pelo futuro? Sou consciente das consequências 
do descuido no dia a dia? Sugere-se: “Sanar un mundo herido” (Promotio 
Iustitiae No 106 – 2011-2012. Compañía de Jesús), “El cuidado de la 
Creación en la vida cotidiana de los Hermanos Menores” (Orden de 
Frailes Menores – Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, 
Roma, 2011). 
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Querida Família ACI, com o presente Anexo, a Comissão Internacional pretende 
desenvolver alguns dos pontos do Documento Final que deverão ser 
trabalhados de maneira especial, com maior profundidade, pelos diferentes 
grupos, cada um a partir da sua realidade e necessidade. 
 
A Comissão deseja orientar e ajudar o trabalho dos grupos, deixando sempre, a 
cada um, a liberdade de escolher e desenvolver da forma mais adequada os 
aspetos mais úteis para o grupo. 
 
Este Anexo será revisto na próxima Assembleia Internacional da Família ACI. 

  
 

ANEXO DO DOCUMENTO DA 

FAMÍLIA ACI 

“Família ACI, Dom do Espírito…  

Família para o Mundo” 



ORGANIZAÇÃO 
 

 Financiamento: 
- Motivar os grupos para que organizem o seu orçamento, procurando 

cada um os meios de financiamento (quotas, atividades, etc…). 
- Consciencializar para a necessidade dos grupos contribuírem 

anualmente para um fundo da Comissão Nacional/Provincial e para a 
Comissão Internacional. Estes fundos cobrirão as despesas feitas 
pelas atividades da Família ACI aos níveis Nacional/Provincial e 
Internacional. 

- Nível Nacional/Provincial: sugere-se que um leigo de cada Comissão 
Nacional/Provincial seja responsável do fundo económico da mesma. 

- Nível Internacional: um leigo da Comissão Internacional procurará e 
proporá meios de financiamento da Família ACI.   

 
 
 

FORMAÇÃO 
 
Tendo em conta as dimensões mencionadas no item da Formação do Documento 
Final, propõem-se algumas perguntas que podem ajudar na reflexão, tanto 
pessoal como de grupo, e sugere-se material que pode ser útil. 
 
O que se propõe aqui é de caráter orientativo. Será sempre o grupo que 
determina o seu itinerário de formação e o material a utilizar.  
 

 Área humana 
- Conhecimento pessoal. Conheço-me, as minhas potencialidades e as 

minhas limitações? Sugere-se: Eneagrama e Janela de Johari. 
- Relações interpessoais. Como me apresento e relaciono com os 

outros: família, trabalho, amigos …? Sugere-se: Ateliês de 
comunicação, dinâmicas de grupo, tema da família.  

- Vocação a uma humanidade plena e solidária. Sinto-me parte da 
Humanidade, com as suas luzes e as suas sombras? 
 
 

 Área cristã 
- Vocação laical. A que me conduz esta vocação? Como a vivo? 
- Compromisso batismal. Como o vivo em todos os aspetos da minha 

vida: família, trabalho, amigos… 

  Área bíblica 
- Didática do conhecimento da Bíblia. Tenho familiaridade com a Bíblia, sei 

utilizá-la? 
- A Palabra de Deus. Conheço a Palavra de Deus? Desejo vivê-la? 

Comunico-a aos outros? Sugerem-se os textos de José Antonio Pagola,sj: 
“Jesus-Uma Abordagem histórica”, “Caminho aberto por Jesus” 
(comentários aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João), “Jesus e 
o Dinheiro”, outros. 

 
 

 Área eclesial 
- A nossa pertença humilde e em colaboração com a Igreja. Sinto-me parte 

do corpo universal que é a Igreja? Amo-a? A que compromisso me leva? 
- Conhecimento dos documentos eclesiais. Sou consciente da necessidade 

de conhecer os documentos da Igreja e de que me ajudam na minha vida 
de fé? Sugere-se “Lumen Gentium” (A “Luz do mundo”, do Vaticano II), “ 
Christifideles laici” (“Fiéis Leigos”), “Evangelii Gaudium” (“A alegria do 
Evangelho”), Documentos do Sínodo da Família e outros que vão sendo 
publicados. 

 
 Área Carisma ACI 

- A herança de Santa Rafaela Maria, dando-lhe voz na sua história e nas 
suas memórias: 
o Como descobriu ela o seguimento a Jesus pobre e humilde. 
o Como quis responder ao Amor de Deus através da Reparação. 
o Como Cristo na Eucaristia se tornou o centro da sua vida. 

      Conheço e aprofundo a vida de Santa Rafaela Maria, a história do 
Instituto e das primeiras Escravas? Conheço e entendo o Carisma 
Eucarístico-Reparador? Como posso vivê-lo e transmiti-lo? 

     Sugere-se: “Amar Sempre”, “Cimientos para un edificio”, “Palabras a Dios 
y a los hombres” (cartas e apontamentos espirituais de Santa Rafaela 
Maria), “María del Pilar Porras Ayllón. Cartas.”; ateliês, jogos, etc. 

- O lugar vital que a Eucaristia celebrada, adorada e vivida pode ter na 
nossa atarefada vida quotidiana. É realmente a Eucaristia o centro da 
minha vida? Como a celebro? Como a adoro? Como a vivo? Que atitudes 
eucarísticas tenho? Sinto-me enviado/a à missão? Tenho consciência da 
dimensão social da Eucaristia? 

- A riqueza que encerra a espiritualidade inaciana como caminho para 
encontrar Deus em todas as coisas e trabalhar para o “bem que quanto 
mais universal, mais divino”. 

 


