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O CAMINHO PERCORRIDO 

 

Entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março de 2019 decorreu em Madrid a III Assembleia Internacional da 
Família ACI. 

Antes de partilhar o que ali se viveu, vamos voltar ao ano 2017, ano em que teve lugar a Congregação Geral 
XX das Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Para esta Congregação foi convidada a participar 
nalgumas jornadas -fora de sessão-, a Comissão Internacional da Família ACI, com o objetivo de se fazer 
uma reflexão conjunta. Naquela ocasião, partindo do trabalho prévio de reflexão feito em todos os grupos 
da Família ACI, e tendo assistido a várias conferências de iluminação desde o carisma, contemplando a 
realidade atual, depois de uma reflexão profunda da Comissão, concluiu-se que a nossa Família ACI está 
chamada a ser uma Família em saída... que cuida a sua vida interior, mas que, por sua vez, se sente 
impulsionada a “sair” ao encontro de quem mais precisa. Concluiu-se que os desafios urgentes são: o 
cuidado da casa comum e a atenção aos nossos irmãos mais desfavorecidos. 

Tendo em conta aquilo que se experimentou na Congregação Geral XX, sentimos que o lema que temos 
“Família ACI, dom do Espírito... Família para o Mundo” é plenamente atual e pensámos que a III 
Assembleia Internacional seria um espaço adequado para poder refletir, abrirmo-nos às realidades do 
mundo de hoje e também ao compromisso pessoal e de grupo, para promover e garantir a missão 
partilhada. 

Com estas convicções, os membros da Comissão Internacional da Família ACI, acompanhados pela Irmã 
Maria Vaz Pinto, Assistente geral, iniciámos “a marcha” para a organização da III Assembleia Internacional, 
com o tema “Família ACI em saída: Cuidando da casa comum; atendendo os mais desfavorecidos”. 
Enviámos um trabalho preparatório a todos os grupos, para contemplar as distintas realidades e ver como 
concretizar ações e compromissos que nos ajudem a dar resposta aos clamores dos mais desfavorecidos da 
Criação. 

E assim chegámos à III Assembleia Internacional da Família ACI. O lugar de acolhimento foi a Casa de 
Espiritualidade das Irmãs Escravas, em Martínez Campos, Madrid: a primeira casa da Congregação, cheia de 
espaços muito significativos, onde fomos acolhidos com grande carinho e familiaridade pela Comunidade 
de Irmãs, fazendo com que nos sentíssemos “em casa” desde o primeiro momento. 

Participámos 31 leigos e 5 Irmãs, representantes de 19 países: Argentina, Bolívia, Camarões, Chile, 
Colômbia, Congo, Equador, Espanha, França, Filipinas, India, Inglaterra, Itália, Japão, Panamá, Perú, 
Portugal, Uruguai e Vietname. As Irmãs da Equipa Geral: Irmã Rosario Fernández-Villarán e as Irmãs 
assistentes, bem como a Ir. Margarita Rivera- Superiora Provincial de Espanha- acompanharam-nos durante 
todos os dias da Assembleia. Estivemos também as três leigas e as duas Irmãs da Comissão Internacional da 
Família ACI. Formámos um grupo numeroso, com grande sentido de Família e com essa “universalidade” de 
que falava Santa Rafaela Maria, na qual a diversidade de culturas, de idiomas, de estilos, não foi difícil para 
a comunicação de palavras, ideias, sentimentos, emoções... uma experiência de verdadeiro “encontro”... 

 

No primeiro dia, domingo 24 de fevereiro, depois de partilhar a Eucaristia na igreja de Martínez Campos, 
tivemos a oração de início da Assembleia e depois as palavras de abertura, proferidas pela Superiora Geral, 
Irmã Rosario Fernández-Villarán; as boas vindas da Irmã Margarida Rivera, Superiora Provincial de Espanha, 
e a mensagem de Esther Pérez, coordenadora da Comissão Internacional da Família ACI. 

A primeira conferência da Assembleia foi proferida pela Irmã Nurya Martínez-Gayol, aci, que falou sobre a 
Dimensão apostólica da Adoração. Ajudou-nos a tomar consciência de que o carisma eucarístico-reparador 
tem um rosto particular: o rosto da Família ACI. Temos, pois, como Família ACI o desafio de re-criar o 
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carisma, e isto responsabiliza-nos por o acolher e ver as formas de o estender pelo mundo. O carisma é 
uma tarefa e uma missão, que implica compromisso e responsabilidade. 

Tivemos uns momentos para reflexão pessoal e em grupos, seguidos de um plenário no qual partilhámos os 
ecos da conferência, a partir de perguntas formuladas pela Ir. Nurya. 

Ao final da tarde, participámos na adoração comunitária que nos ajudou a aprofundar mais, diante de Jesus 
o tema tratado ao logo do dia. 

Depois do jantar, e como já é tradição nos Encontros da Família ACI, tivemos um convívio no qual os 
participantes de Espanha, Portugal, Itália e França, apresentaram a vida da Família ACI nos seus países, e 
também partilharam connosco alguns costumes e lembranças desses lugares. 

 

Na Segunda-feira, dia 25 de fevereiro, começámos o nosso segundo dia de Assembleia com a Eucaristia na 
igreja. Após o pequeno almoço. A Ir. Elvira Santamaría, aci dirigiu a oração da manhã e fez-nos uma bonita 
motivação para o que nos esperava nessa manhã: o percurso por Madrid com as primeiras Escravas. Saímos 
dirigidos pela Ir. Teresa Laiseca, para visitar os lugares de Madrid por onde andaram Sta. Rafaela Maria e 
catorze noviças em abril de 1877. Nesse percurso, fomos ao Mosteiro da Encarnação, onde as primeiras 
Irmãs participavam da Eucaristia. Perto dali encontra-se a Rua da Bola, onde se situa o andar onde viveu 
este primeiro grupo durante dois meses em 1877. Visitámos depois a Casa de Quatro Caminhos, que hoje 
pertence â Congregação de Franciscanas da Divina Pastora, onde estiveram as Irmãs Escravas até 1879, e 
onde Santa Rafaela Maria e a Madre Pilar fizeram os seus primeiros votos, em junho de 1877. 

Voltámos novamente à casa de Martínez Campos e da parte da tarde fizemos um percurso que, da mesma 
maneira que o da manhã, nos encheu de emoção e gratidão. Desta vez dividimo-nos em quatro grupos para 
percorrer esta casa de Martínez Campos que nos acolhia para a Assembleia. Acompanharam-nos as Irmãs 
Teresa Laiseca, Nélida Leguén, Rosa María Martínez e Inmaculada Romero, que nos conduziram por estes  
lugares entranháveis: a entrada da casa, a escada primitiva original, a sala do noviciado, o antigo quarto de 
Santa Rafaela Maria (hoje oratório), a janela e a “tribuna” de onde a nossa Santa fazia adoração noturna, 
encontrando no Santíssimo a fortaleza e o ânimo para trabalhar pelas obras do Instituto. Descemos pela 
escada original até à cave da casa onde se encontra o “poço negro” (a fossa da casa), que as religiosas 
esvaziavam cada noite por turnos, nos quais Santa Rafaela ia sempre dando exemplo de humildade, 
entrega e serviço. Por isso, é um lugar santo para todos nós. Hoje é uma capela e nela pedimos pela Família 
ACI esse amor e serviço humilde que testemunharam as primeiras Irmãs Escravas. Finalmente, visitámos a 
bela igreja, inaugurada no dia 20 de fevereiro de 1887. 

Depois das intensas emoções vividas durante a visita a esta primeira casa do Instituto, tivemos um espaço 
para fazer um jogo por equipas sobre: Que sabemos de Santa Rafaela Maria? Assim, lembrámos muitos 
detalhes da vida de Santa Rafaela Maria, da sua família e da Congregação. 

Terminámos com a nossa Adoração de Família, na capela da casa, onde rezámos o valor do acolhimento.   

Após o jantar, o convívio foi animado pelo Japão, a India, Filipinas, Camarões e Congo. Como todas as 
noites, desfrutámos conhecendo lugares e também o caminho percorrido pelos grupos da Família ACI de 
cada lugar. 

 

Chegámos ao nosso terceiro dia de Assembleia, Terça-feira, dia 26 de fevereiro. Depois da Eucaristia e da 
oração do início do dia, Esther Pérez, Catarina Gião e Cecília Portugal partilhámos o processo seguido pela 
Família ACI antes da Congregação Geral XX, e a experiência de participação da Comissão Internacional da 
Família ACI nessa reunião em fevereiro de 2017. 

Continuando com as conferências de iluminação da nossa Assembleia, tivemos a participação da Ir. Inés 
Oleaga, aci que nos ajudou na reflexão sobre o Cuidado da casa comum – Justiça, Paz e Integridade da 
Criação, tendo em conta os textos da Laudato Si e “Estar neste mundo como num grande templo”. A 
dinâmica do trabalho, igual ao do dia anterior, foi de reflexão pessoal e em grupo, seguido de plenário. No 
final do dia a Ir. Inés ajudou-nos com a síntese da partilha dos grupos. 

A Adoração desse dia ajudou-nos a recolher o dia com o tema do cuidado da casa comum. 
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Após o jantar, desfrutámos do convívio com a apresentação da Família ACI do Uruguai, Argentina, Perú e 
Bolívia. 

O nosso quarto dia de Assembleia, Quarta-feira 27 de fevereiro, começou com a Eucaristia e a oração da 
manhã. De seguida, a Ir. Irene Guia, aci partilhou connosco o tema Mobilidade humana hoje: refugiados, 
deslocados e migrantes. Um tema que nos deixou a todos muito comovidos e inquietos.  

Noutro momento do dia contámos com a presença de Elena Arce, advogada, antiga aluna das Escravas e 
muito ligada- de coração- à Congregação. Partilhou a sua experiência sobre o tema Tráfico de pessoas, 
delito que afeta tanta gente com a finalidade de exploração, que pode ser sexual, no trabalho ou serviços 
forçados, de escravatura ou práticas análogas à escravatura, de dependência ou de extração de órgãos. 
Elena falou-nos do projeto Ödos, com sede em Córdova, iniciativa piloto em Espanha, com o objetivo de 
proteger as famílias vítimas de tráfico. O projeto está integrado por dez entidades espanholas, uma das 
quais é a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. 

Complementando as conferências deste dia tivemos painéis de testemunhos: 

• De jovens migrantes de Marrocos e Guiné-Conakri, acolhidos pela organização Atalaya de Burgos. 

• O projeto social empresarial “Ellas lo bordan” no qual está implicada a comunidade de Escravas de 
Entrevías em Madrid, dirigido a mulheres migrantes, a maioria com filhos, vítimas de violência em 
todas as suas formas. 

• Experiências de acolhimento a migrantes dos grupos da Família ACI de Filipinas, Argentina, India e 
Panamá. 

 
A finalizar o dia, a Ir. Maria José Tuñón, aci apresentou-nos o Projeto da Congregação Geral XX: Apoio a 
pessoas em situação de mobilidade humana, que surgiu fruto de um desejo de trabalhar em rede para em 
cada lugar sensibilizar, prevenir, acolher, apoiar, rezar e agir com compromisso para com as pessoas que 
sofrem a terrível situação de Mobilidade Humana, que tanta dor causa hoje ao nosso mundo, 
especialmente mulheres e crianças. Para isso a C.G.XX propôs a todas as Escravas, membros da Família ACI 
e leigos que colaboram com as Irmãs, este projeto que se quer realizar a partir da misericórdia do Coração 
de Cristo. 

 
Na Adoração desse dia fomos convidados a fazer um tempo prolongado de silêncio, para aplicar os nossos 
sentidos a tudo aquilo que tínhamos ouvido e visto durante esse dia tão intenso, para deixar que o Senhor 
nos falasse ao coração e nos dissesse aquilo que quer de nós, para o escutar falar-nos dos nossos irmãos 
refugiados, migrantes e agarrados no tráfico de  pessoas. 

Após o jantar, partilhamos o convívio recebendo a alegria da Família ACI da Colômbia, Panamá, Chile e 
Equador. 

 

Na Quinta-feira, dia 28 de fevereiro, começámos a nossa jornada com a Eucaristia na igreja e a oração da 
manhã. O objetivo desse quinto dia de Assembleia era convidar os representantes da Família ACI de cada 
país a concretizar compromissos, a partir das conclusões expostas pela Comissão Internacional fruto da 
reflexão e participação na Congregação Geral XX, tudo para fortalecimento da Família ACI na sua vida 
interior, e também na sua “saída” para cuidar da casa comum e da atenção aos mais desfavorecidos. 

Na tarde deste dia tivemos umas horas para passear pelo centro de Madrid. Foi tempo de partilhar e de 
caminhar juntos, conhecendo as ruas e praças desta maravilhosa cidade. Ao voltar a casa, na igreja 
esperava-nos a Família ACI de Madrid que organizou um belo Concerto-Adoração que desfrutámos todos 
juntos, dando graças a Deus pela experiência vivida nestes dias de Assembleia. 

 

Na Sexta-feira, dia 1 de março, data do nascimento de Santa Rafaela Maria, partimos bem cedo para Pedro 
Abad. Para todos foi muito emocionante chegar à sua casa natal. A Comunidade acolheu-nos com muito 
carinho. As Irmãs organizaram-nos uma visita guiada pela casa: a sala familiar, a sala de jantar, o fogão, a 
porta de atrás por onde saíam Sta. Rafaela e a Madre Pilar para levar comida aos pobres... e o quarto -hoje 
oratório- onde nasceu a nossa Santa. Ali fizemos uma oração de Família, colocando diante do Senhor a 
nossa emoção, a nossa gratidão, as nossas intenções. 
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Depois do almoço partilhado com a Família ACI de Pedro Abad, percorremos as ruas rumo à Ermida do 
Santo Cristo dos Desamparados. Visitámos também a igreja onde Santa Rafaela Maria foi batizada no dia 2 
de março de 1850. Ali explicaram-nos os costumes religiosos da povoação e pudemos ver a pia batismal 
bem como a imagem da nossa querida Santa. 

Antes de partirmos para Córdova, tivemos uma bonita Eucaristia partilhada com as Irmãs da Comunidade e 
a Família ACI de Pedro Abad, na igreja das Escravas, ao lado da casa natal de Santa Rafaela Maria. 

 

Passámos a noite em Córdoba e, no dia seguinte, 2 de março, dia da Família ACI, visitámos a igreja das 
Escravas onde nos esperava a Ir. Inmaculada Yañez, que nos explicou os acontecimentos na vida das Irmãs 
Fundadoras nessas terras. Na igreja -de San Juan de los Caballeros- Santa Rafaela Maria fez o seu voto de 
castidade no dia 25 de março de 1865, quando tinha 15 anos. Posteriormente, em 1874, quando saíram de 
Pedro Abad, foram acolhidas no Convento de Santa Cruz, em Córdova, para onde nos dirigimos. Ali as Irmãs 
Clarissas receberam-nos e acompanharam-nos a visitar o Convento, guiadas pelo arquiteto encarregue da 
remodelação do mesmo. 

Depois deste interessante percurso, voltámos à Igreja de San Juan dos Caballeros, onde participámos da 
Eucaristia final da nossa Assembleia, e demos graças ao Senhor por tudo o que vivemos e partilhámos 
durante estes dias. Ao terminar a celebração, a Ir. Rosario Fernández-Villarán encerrou a Assembleia e 
Esther Pérez, em nome da Comissão Internacional da Família ACI, agradeceu a todos pela participação na 
Assembleia e exortou-nos a transmitir, nos nossos lugares de origem, a experiência vivida. 

 

Vivemos a III Assembleia Internacional da Família ACI num clima de fraternidade, simplicidade, alegria, 
abertura e gratidão... 

“Família ACI Dom do Espírito... Família para o mundo”. Que este lema nos recorde que temos recebido o 
presente de um carisma que nos impulsa e nos faz estar no mundo de um modo particular. Que Santa 
Rafaela Maria e a Madre Pilar intercedam por nós e nos ajudem a ser uma Família fortalecida e 
comprometida, uma Família em saída... 

 

Esther Pérez, Catarina Gião, Cecília Portugal, Ir. Dora Vásquez, aci, Ir. Pilar Guzmán, aci 

Comissão Internacional da Família ACI 
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24 de fevereiro de 2019 

 

PALAVRAS DE BOAS-VINDAS  

IRMÃ ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN – SUPERIORA GERAL 
 

Queridos membros da Família ACI e Irmãs Escravas, estou muito feliz por estar aqui convosco. Sinto-me 

muito agradecida pela generosidade com que responderam à convocatória que vos fiz para participarem 

nesta III Assembleia da Família ACI, nesta casa de Martinez Campos que nos fala com tanta força de Santa 

Rafaela e dos primeiros anos do Instituto. 

Tenho muita expectativa nesta reunião. Na última Congregação Geral das Escravas do Sagrado Coração de 

Jesus que celebrámos nesta casa de Martinez Campos, em fevereiro-março de 2017, pela primeira vez a 

Comissão Internacional participou em várias jornadas fora de sessão, representando a Família ACI. Foi uma 

grande alegria para todos. 

Nesses dias iluminaram-nos as conferências da Ir. Nurya Martínez Gayol, da Dra. Elena Arce, do Sr. José 

Eizaguirre e da Ir. Alphosine Kitumua, Superiora Geral das Missionárias de Cristo Jesus. Estas conferências 

ajudaram-nos a aprofundar o nosso carisma e, como fruto de todo o trabalho, proclamou-se o decreto 

sobre a Eucaristia. Este decreto é um convite precioso a viver com maior profundidade a eucaristia na 

nossa vida e a desenvolver cada vez mais o sentido apostólico da adoração eucarística. 

Do aprofundamento da Encíclica Laudato Si´ e da contemplação dos pobres, quisemos iluminar, a partir do 

nosso carisma, o convite a trabalhar pela justiça, pela paz e pelo cuidado da casa comum. 

Ao olharmos a realidade do nosso mundo, atinge-nos, com força, o coração a situação de mobilidade 

humana que sofrem mais de 68 milhões de pessoas. Desejamos implicar-nos nesta realidade e deixar que 

se complique a nossa vida para fazer o pouco que possamos, mas o tudo que possamos …como o Bom 

Samaritano.  

Desejamos que o nosso modo de estar no mundo seja desde baixo, desde a perspetiva das vítimas, 

deixando que sejam elas mesmo as protagonistas das suas vidas. Desde dentro deixando-nos afetar, 

abrindo a nossa realidade à dor dos outros. Desde próximo, colocando-nos ao lado de quem sofre, 

acompanhando a vida. Com os outros, e nestes outros vocês membros da Família ACI têm um lugar 

principal. Desejamos dar novos passos na missão que partilhamos. 

Esta Assembleia repete os lemas das Assembleias anteriores “Família ACI dom do Espírito … Família para o 

mundo” e concretiza-os no tema “Família ACI em saída” com os aspetos: “Cuidado da casa comum e 

atendendo os mais desfavorecidos”. 

Estes dias de Assembleia querem ser uma partilha e um aprofundamento destes chamamentos que no fez 

a CG XX. Vamos ter conferências, reflexão, partilha de experiências, tempo de oração e adoração … 

queremos que tudo nos ajude a aprofundar esta chamada que nos faz o Papa Francisco a viver em saída e 

que cada um responda a partir da sua vocação particular. Que o trabalho destes dias nos ajude a: 

- Aprofundar o carisma e enriquecê-lo com as vossas experiências individuais e com o vosso ser 

laical.  
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- Concretizar como podemos viver em saída, desejando encarnar nas nossas vidas a conversão 

ecológica integral a que o Papa nos chama, e procurando o modo de nos implicarmos e 

complicarmos a vida pelos mais desfavorecidos. 

- Partilhar com alegria a realidade da Família ACI nas distintas Províncias e Regiões onde se encontra 

o Instituto. 

Gostaríamos que nos próximos cinco anos a Família ACI fosse crescendo, de modo a que, na próxima 

Assembleia, todos os conferencistas fossem leigos e também que, a partir da vossa sensibilidade e 

compromisso, fossem propondo desafios não só aos membros da Família ACI, mas também às Escravas do 

Sagrado Coração. Este é um sonho maravilhosos que nos chama a crescer em confiança no que somos 

capazes de fazer, porque o Espírito atua em cada um de nós. 

Quero agradecer à Comissão Internacional da Família ACI o trabalho, intenso e generoso, que tiveram para 

preparar esta reunião. 

Graças a esse trabalho hoje somos 47 participantes: 34 leigos da Família ACI e 13 Escravas, procedentes de 

19 países. Somos um grupo internacional, com a riqueza que isso inclui. 

Obrigada também aos membros da Família ACI de Madrid e às Irmãs de Martinez Campos, San Agustin e de 

toda a Espanha que ajudaram a preparar esta Assembleia, com carinho e generosidade. Obrigada a todos. 

Agora, com este sentimento agradecido e com muita expetativa, declaro aberta esta III Assembleia 

Internacional da Família ACI.  

Ir. Rosario Fernández-Villarán aci 

Superiora Geral 
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24 de fevereiro de 2019 

 

PALAVRAS DE BOAS-VINDAS 

IRMÃ MARGARITA RIVERA – SUPERIORA PROVINCIAL DE ESPANHA 

 

Bom dia a todos e muito bem-vindos a esta casa onde temos as nossas raízes, todos nós que partilhamos a 

espiritualidade ACI. É uma alegria poder acolher-vos para a celebração da III Assembleia Internacional da 

Família ACI. 

Estamos numa casa de família e, como em todas as casas familiares, guarda recordações, fala-nos de um 

chão onde nos apoiamos, de raízes, de pessoas que queremos, é lugar de encontro de distintas gerações e 

maneiras de viver e pensar, é lugar que nos chama a fazer memória agradecida do dom recebido, mas 

sobretudo é um lugar que nos chama a aprofundar esse dom para poder encarná-lo na realidade que nos 

toca a viver em cada momento, cada um na sua vocação específica. O carisma não é algo exclusivo das 

Escravas, todos podemos enriquecê-lo e fazê-lo crescer, e a isso estamos todos chamados.  

 

Aqui viveu Santa Rafaela nos inícios da Congregação, foi-se fazendo pedra, fundações de uma história que 

se vai recriando a cada momento. Foi nesta casa, precisamente, onde uma leiga, a Senhora Paca, começou 

a viver o carisma reparador que as Escravas haviam recebido e isso ajudou Santa Rafaela a compreender 

que o carisma contém em si uma força à qual não se podem estabelecer limites. Podemos dizer que esse 

foi o início de uma Família que desejamos continue a crescer em pertença e identidade laical ACI. 

 

Fomos convocados pela comissão internacional, mas quem nos convoca realmente é o Espírito, o mesmo 

Espírito que moveu Santa Rafaela Maria a acolher um dom – o nosso carisma eucarístico-reparador - para 

encarná-lo, partilhá-lo, fazê-lo crescer. Santa Rafaela Maria e a M. Pilar, através das fundações que 

construíram e sobretudo pela sua maneira de viver e estar no mundo, confiaram-nos um legado do qual 

somos responsáveis. E estamos num lugar em que tudo nos fala do olhar sobre o mundo, um olhar aberto, 

profundo, entusiasmado e um olhar que nos põe sempre a caminho. Um lugar que nos fala de resposta 

comprometida com a realidade do mundo, sobretudo com aquelas situações em que a vida está mais 

fragilizada. 

 

Desejo que nestes dias todos se sintam em vossa casa, que sejam dias para desfrutar, partilhar, fortalecer a 

vossa identidade e pertença à Família, e que todo o trabalho e aprofundamento que vão realizar possa dar 

muito fruto. 

 

Ir. Margarita Rivera, aci 

Superiora Provincial de Espanha 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

24 de fevereiro de 2019 

 

PALAVRAS DE BOAS-VINDAS  

ESTHER PÉREZ – COMISSÃO INTERNACIONAL DA FAMÍLIA ACI 
 

Querida Superiora Geral Irmã Rosario Fernández Villarán, Irmãs da Equipa Geral, Superiora Provincial 

de Espanha Irmã Margarita Rivera, queridas Irmãs e Leigos da Família ACI vindos de todos os lugares 

do mundo, bem-vindos a todos. 

Em primeiro lugar, em nome de toda a Comissão e em meu nome próprio, queremos agradecer a 

vossa participação na III Assembleia Internacional da Família ACI, assim como o esforço realizado para 

poderem assistir, pois sabemos que isso implicou deixar a família, casa, trabalho …  

É para mim um prazer poder dirigir-me hoje a todos vocês. Há 5 anos encontrava-me aí sentada, 

como todos vocês hoje, com sentimentos de alegria, expectativa, ilusão, nervos e sobretudo com 

grande emoção por poder viver esta grande experiência em que se toca a universalidade da nossa 

Família e da Congregação da Escravas. Para mim foi, e continua a ser, uma grande experiênci a que me 

aproximou um pouco mais à Família ACI e ao carisma das Escravas. Espero que ao terminar esta 

semana todos sintais a mesma alegria com a que eu hoje transmito estas palavras. Peço -vos que 

durante estes dias ponham o coração em cada oração, eucarist ia, adoração, conferência, cada 

reunião de grupo, cada refeição ou tempo livre, pois é com o coração a melhor maneira de viver 

intensamente esta grande oportunidade que nos é dada a viver como leigos comprometidos , pois “as 

melhores e mais belas coisas no mundo não se podem ver, nem sequer tocar, elas devem sentir-se 

com o coração”. 

Nestes dias, vamos fazer memória agradecida por todos estes anos de crescimento da Família ACI. 

São já 3 as Assembleias celebradas, muito vivido e partilhado. 

A primeira Assembleia, celebrada em Roma em 2009, teve como lema “Família ACI, dom do Espírito”. 

Nela percorreram-se os 10 anos de vida da Família ACI, aprofundando a nossa missão na Igreja desde 

a nossa vocação laical e o carisma eucarístico-reparador de Rafaela Maria. Fruto dessa Assembleia 

surgiu o “Documento final da Família ACI”, onde se define a nossa identidade, o processo de 

incorporação, a nossa organização, a celebração do nosso dia …  

Cinco anos mais tarde, em 2014, teve lugar a II Assembleia e como lema “Família ACI, Dom do 

Espírito… Família para o Mundo”. Nela tomou-se consciência do momento atual que se vivia na 

Família ACI e aprofundou-se o chamamento à Igreja e à Nova Evangelização, tarefas prioritárias para a 

Família ACI. Nesta Assembleia fez-se a revisão do Documento Final da I Assembleia, para o atualizar e 

aproximar da realidade da Família ACI. Fruto também desta Assembleia elaborou-se um anexo de 

ajuda à formação nos diferentes e importantes âmbitos como cristãos e leigos comprometidos.  

Hoje começamos a II Assembleia, com o tema “Família ACI em saída: cuidando da Casa Comum, 

atendendo os mais desfavorecidos”. Nela esperamos responder aos seguintes objetivos:  

•  Continuar a crescer no espírito das primeiras Escravas, para fortalecer a Família ACI.  

•  Aprofundar as fontes do Carisma, para motivar e concretizar o ser “Família em saída”, coo nos 

convida o Papa Francisco. 
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• Partilhar a realidade da Família ACI. 

• Conscientizar e sensibilizar sobre a urgência de uma conversão ecológica – chamamento forte 

da CGXX-, que nos implique no cuidado da Casa Comum. 

• Conhecer e comprometer-se, através de compromissos concretos, no Projeto “Apoio às 

pessoas em situação de Mobilidade Humana”, que surgiu na CGXX.  

 

Encontramo-nos num lugar muito especial, um lugar que é ponto de partida de algo muito grande.  As 

paredes deste edifício guardam grandes experiências vividas ao longo de muitos anos pelas nossas 

fundadoras Rafaela Maria e sua irmã Pilar e por muitas das irmãs que formaram e formam parte do 

Instituto. 

Creio que todos percebemos algo muito profundo ao entrar nesta casa, sentimentos de agradecimento, de 

esforço, de entrega, de alegrias e tristezas, mas sobretudo de amor, amor expresso ao máximo, com uma 

dedicação completa e de entrega total. Cada canto desta casa recorda-nos a luta incansável de duas irmãs 

que, tendo uma vida cómoda e quase resolvida, decidiram deixar tudo e pôr-se a caminho e lutar pelo que 

mais desejavam, dedicar-se de corpo e alma ao Senhor a aos outros. 

São muitos os caminhos que tiveram de percorrer para chegar a conseguir os seus propósitos, alguns fáceis, 

outros muito mais complicados e alguns que nem por alguma casualidade seriam do seu agrado e, ainda 

que em certos momentos se tenham perguntado se valeria ou não a pena tanto sacrifício, nunca 

desistiram. Seguiram sempre em frente, sem perder a esperança, com os olhos e o coração postos sempre 

no Senhor, pois sabiam que todos os obstáculos, todos os impedimentos, os problemas surgidos e inclusive 

em algumas ocasiões, certos desentendimentos, dariam algum dia o seu fruto, um fruto rico em amor, em 

liberdade, solidariedade, reconciliação, paz, vida… e hoje, estando reunidos aqui diferentes grupos de 

diversos países, constata-se que esse fruto segue prosperando de dia para dia. Cada um de nós, a partir do 

nosso grupo e da nossa terra de origem, damos vida ao carisma eucarístico-reparador que com tanto amor 

nos deixaram em herança as nossas queridas fundadoras. De certeza que ambas se sentirão muito 

orgulhosas de ver como a sua obra avançou, quer na adoração, na educação, na ajuda aos necessitados … 

 

Hoje reunimo-nos aqui, no mesmo lugar em que elas se reuniam, a Família ACI, uma família de leigos com 

carácter universal, formada por muitos membros, na qual cada um partilha, vive e transmite o carisma das 

Escravas do Sagrado Coração de Jesus a partir da sua própria identidade como grupos. 

Esta família não se cria por si só, o significado desta família não é outro senão o de qualquer outra família, 

ser um marco de união, de acolhimento, de reunião entre todos os seus membros e, é claro, de 

comunicação. 

Nada mais simples que isto… A Família ACI não pretende ser mais uma carga, não supõe mais trabalho, 

nem mais reuniões. Ser Família ACI é crescer, ser conscientes que não estamos sozinhos, que somos 

universais, que temos ações e compromissos comuns, que neste caminho somos muitos e que, ainda que 

cada um o inicie num momento diferente, num lugar concreto, o nosso motor e a nossa meta são os 

mesmos: descobrir o amor de Deus, entregar-nos à missão da Evangelização nas nossas realidades, viver 

comprometidos com Jesus e estar pendentes das necessidades do mundo que nos rodeia. Tudo isto fará 

com que transmitamos com maior firmeza a herança e o compromisso de Sta. Rafaela Maria. 

Como os ramos de uma árvore, cada grupo pode crescer em direções diferentes, pois tem a sua própria 

identidade, mas o tronco, a que todos os ramos estão unidos e as raízes de que se alimenta, nutrem-se e 

dão força ao grupo, são uma unidade. Podemos dizer que esse tronco é a Família ACI e as raízes o carisma 

das Escravas. 

Creio que é importante não esquecer de onde viemos e para onde vamos. Sentir que cada um de nós 

sempre será uma parte importante e especial dos outros, pois todos formamos uma única família, a Família 

ACI. 
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Alimentemos esta árvore, consigamos todos juntos que se torne grande e forte, cada um a partir do 

seu humilde ramo pode dar o melhor de si para que o conjunto da árvore seja mais bonito.  

Esperamos que esta Assembleia, com o tema “Família ACI em saída: Cuidado da Casa Comum, 

atendendo os mais desfavorecidos” sirva para que nos aflorem desejos de partilhar, de crescer, de 

abrir os olhos às realidades do mundo de hoje, de conhecer o que fazem os outros grupos, de ser 

participantes da vida de todos e sentirmos de verdade, de coração, que somos uma grande família, 

que todos caminhamos na mesma direção. 

 

Oxalá esta Assembleia seja motor para nos pormos em ação e podermos contribuir com o nosso 

pequenos grão de areia em todos os projetos que tenhamos ao nosso alcance.  

 

Obrigada de coração a todos os membros da Família ACI, a todos vocês, e como não, aos que não 

puderam estar aqui, mas que também sentem a Família ACI próxima e parte das suas vidas.  

Obrigada aos membros da Comissão Internacional pela vossa dedicação, trabalho, sacrifício e, 

sobretudo, pelo carinho tão grande que tendes pela Família ACI e pelas Escravas.  

 

Obrigada à Irmã Rosario Fernández Villarán, às Irmãs da Equipa Geral, à Irmã Margarita Rivera e a 

todas as Irmãs que acompanham os grupos, por se sentirem tão próximas da Família ACI, brindando-

nos sempre com a sua ajuda, colaboração e, claro, por não duvidarem em acompanhar -nos nesta 

Assembleia. 

 

Desejo-vos uma boa semana e que o Senhor e Santa Rafaela Maria nos acompanhem nestes dias e 

nos encham das suas graças para podermos acolher e guardar no nosso coração tudo o que aqui 

vamos viver, e, o mais importante, que o possamos transmitir ao resto dos membros do nosso grupo 

no nosso regresso a casa. 

 

Deus vos abençoe a todos.  

Esther Pérez  

Comissão Internacional da Família ACI 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

24 de fevereiro de 2019 

ADORAÇÃO APOSTÓLICA 

Ir. Nurya Martínez Gayol, aci 

 

Tema: “Família ACI em saída:  

               Cuidando da casa comum;  

               Atendendo os mais desfavorecidos” 

 

 

 “O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de 
onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que 

nasceu do Espírito.”. Jo. 3,8  

Vem, Espírito Santo... alma da Igreja, alegria de todo o ser vivo, descanso e luz, alentador incansável de 
uma nova criação, música de Deus, gemido inefável que anuncia a vitória de Deus na pobreza do nosso 
barro... 
Vem, Espírito, que sopras sem algemas onde queres e renovas a Vida segundo a tua sabedoria infinita... 
Faz-nos livres diante de ti, rende a nossa vida ao teu projeto reparador, despoja-nos e reveste-nos de ti... 

 

No nº 22 da Evangelii Gaudium, o Papa utiliza três palavras que definem a atuação do Espírito: imperecível, 
incontrolável, imprevisível; rompe os nossos esquemas... Convida-nos a pormo-nos, como Elias, à porta da 
gruta, em espera estremecida, despidos de tudo aquilo que conhecíamos d’Ele (intelectual e 
experimentalmente), para nos abrirmos a tudo aquilo que nos vem d’Ele como uma revelação que nos  
lança a recriar a vida. 
Os sons inefáveis do Espírito não estão contidos nos nossos registos canonizados nem se submetem aos 
nossos filtros de compreensão. A admiração, o agradecimento e a adoração são as atitudes adequadas 
pelas que se deixa abraçar e cuidar a ruah de Deus. 
 

Introdução 

Todo o carisma é um dom do Espírito para a edificação da Igreja, e desde ela, um dom para o mundo. 

O Espírito sopra onde quer e... foi um presente para Santa Rafaela Maria e a Madre Pilar em forma de 
carisma, em forma de convite a descobrir a sua presença adorável no mundo, e a reparar toda a situação 
que não fosse um reflexo transparente dessa presença. 

Elas deixaram-se guiar pelo Espírito, deram-lhe um lugar nas suas existências. Permitiram ser despojadas 
dos seus planos, da sua terra, da sua casa, da sua família... Impelidas a “sair”... por um fogo que ardia 
dentro delas e que não podiam parar... 

Começaram a procurar... a perguntar... a discernir... a tratar de detetar o som desse vento do Espírito que 
as agitava e se acendia no seu interior, a vontade de Deus que as chamava e enviava. 

Desde o início, o vento do Espírito e o seu dom... ressoavam no seu coração... mas também ressoava nas 
circunstâncias (a morte da mãe, a morte do irmão Henrique, a perseguição dos irmãos), nas circunstâncias 
com as que se encontravam (D. José Maria Ibarra, José António Ortiz, etc.) na Igreja, dentro da qual 
queriam viver... 
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Nada foi imediato... Depois de quase cinco anos de luta, no dia 13 de fevereiro de 1874, Dolores e Rafaela 
Maria P. Ayllon saem para sempre da sua terra, de Pedro Abad, para retirar-se durante algum tempo no 
convento das Clarissas de Santa Cruz, de Córdova, a fim de ultimar os detalhes da sua vocação religiosa, 
que parecia iria concretizar-se como Carmelitas em Córdova... De momento, deviam esperar a deliberação 
dos representantes da Igreja diocesana. 

O Penitenciário e o Arcediago da diocese decidiram que deviam entrar como noviças da Ordem da 
Visitação, que estava prestes a estabelecer na cidade um colégio de pensionistas. 

Quando estavam prontas para dirigir-se a Valhadolid (onde iam ingressar), o Penitenciário ficou doente. O 
Arcediago aconselhou-as a adiar a viagem durante alguns dias. Entretanto, outra pessoa, surgida 
providencialmente, veio integrar a equipa diocesana que se ocupava do futuro das duas irmãs. Tratava-se 
de D. José António Ortiz Urruela. 

Ele foi o verdadeiro diretor do projeto. E pensou que naquele momento o mais necessário em Córdova 
seria uma fundação dedicada à adoração do Santíssimo, sem excluir outras obras de apostolado... As duas 
irmãs aceitaram. 

No dia 1 de março de 1875 Dolores e Rafaela P. y Ayllón começavam o postulantado na Sociedade de 
Maria Reparadora... Finalmente as reparadoras!  

Quando tudo parecia que começava a funcionar... e que o Espírito já as tinha conduzido ao seu destino... 
um tornado parecia desfazer tudo, pôr tudo em dúvida... as circunstâncias do momento: as Reparadoras 
vão embora, elas ficam, o bispo que pretende introduzir um rumo diferente daquele que o Espírito lhes 
tinha marcado até ao momento... 

Foi preciso sair de novo... agora “com outras”, em grupo... e isso ... é para elas um suporte... são já uma 
incipiente família. Mas também se tratava de um sair na escuridão da noite, sem saber e não ter onde se 
dirigir. Sair também “da diocese” –fugindo do bispo com tudo o que isto supunha–; com todo o futuro 
aberto pela frente... mas sem nenhuma segurança...ou melhor, com a segurança do Espírito que sopra 
onde quer e como quer... que continua a acender os seus corações e as impele em direção a Andújar. 

E continuaram à procura... o como, o onde... o modo como tinham recebido esse dom teria de concertar-se 
historicamente... e assim nasce “surpreendentemente...”o Instituto...e assim “paradoxalmente” se 
cumpre, no meio de uma luta de vontades... a vontade do Sagrado Coração. 

 

O carisma e a forma de vida que tentaram defender encarna-se então numa forma histórica concreta: uma 
Congregação religiosa... a partir de um grupo de mulheres jovens, inexperientes... mas decididas a deixar-
se conduzir pelo Espírito... que continuará a tê-las “em saída” durante bastante tempo. 

Esse dom do Espírito, que recebem as nossas fundadoras, não é para elas... sabem que é para o mundo... E 
desde os começos partilham-no... E é a preocupação central que as move a mudar de casa, a viver num 
lugar ou noutro... a atrair outros à Adoração de Cristo. Estar em lugares onde “vivam pessoas” que possam 
vir a ser atraídas por Cristo na Eucaristia. 

Desde as origens do Instituto há sempre um grupo de mulheres que participam desse dom que elas sentem 
que se lhes confiou e que é o motivo da sua reunião: a Eucaristia, mais concretamente a Adoração. 

Desde as origens do Instituto, o carisma mostra-se como aquilo que é: um dom para dar, para partilhar... 
algo vivo...que sopra onde quer e como quer... e que, como todos os dons de Deus,  não se pode reter 
apropriando-o, encerrando-o... como se ele fosse meramente propriedade nossa. Os dons de Deus só 
permanecem dons quando somos capazes de os receber com as mãos abertas... acolhendo-os sem tomar 
possessão deles... 

Essa atitude é também aquela que se nos pede perante o carisma recebido. O carisma que receberam as 
nossas fundadoras está destinado a permanecer na Igreja como um carisma vivo... Como dom do Espírito 
poderá sempre ser maior que as pequenas realizações nas que se vai encarnando e fazendo história. Isto 
quer dizer que para além da forma concreta que tomou na fundação da Congregação das Escravas do S. 
Coração de Jesus, pode encarnar-se noutras formas de vida dentro da Igreja... Hoje essa encarnação tem 
um rosto que a pouco e pouco, vai procurando a sua identidade própria e as formas concretas nas quais se 
tornará história na FAMÍLIA ACI. 
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Mais concretamente. A Adoração como um elemento central recebido por Santa Rafaela está sempre 
clamando para encontrar novas formas e expressões que a façam alcançar a sua meta... que é “o mundo”. 
E isso supõe um convite... ou mais ainda uma exigência que recebemos todos os que partilhamos este 
carisma: as Escravas, mas também a Família ACI: recriar o carisma, estendendo-o mais, dá-lo a conhecer 
para que outros também participem dele... isso seria o que Santa Rafaela Maria teria querido de todos nós, 
sem dúvida! 

Tudo isto tem as suas consequências. Isto pede de nós, Escravas, generosidade. Não nos apropriarmos do 
carisma como se fosse só nosso. Como se só pudesse ter vida sob a nossa tutela e na forma de vida 
histórica em que nascemos como congregação. Reconhecer que o Espírito sopra onde quer... que o carisma 
é maior que nós próprias... e que tem vida própria... e pode encarnar-se em “novas formas”. 

Mas também tem consequências para todos vós, a Família ACI. Porque vos torna responsáveis deste dom 
recebido. De  acolhê-lo, compreendê-lo e vivê-lo. Mais ainda, de o abrir a novas formas de realização mais 
conformes com a vossa forma de vida como leigos... de explorar novas maneiras de o dar a conhecer... de o 
levar ao mundo.  

Isto não significa que não possamos viver a “adoração” leigos e Escravas como um tesouro partilhado e 
ajudando-nos uns aos outros para que este dom se estenda cada dia mais e seja vivido por mais pessoas e 
em mais lugares do mundo. Isto só quer dizer... que este dom precioso que nos foi dado, comporta uma 
tarefa, uma missão... que é exigente... e perante a qual não podemos fechar os olhos. Isto supõe um 
compromisso e uma responsabilidade, tanto para a Família ACI como para as Escravas. 

Eu tive a sorte de ser convidada a partilhar convosco algo do Sentido Apostólico da Adoração. Não é a 
única dimensão da adoração, mas possivelmente sim a mais original, a mais particular que temos 
recebido.... e, do meu ponto de vista, uma das mais necessárias para o nosso mundo de hoje... E para uma 
Igreja na qual está renascendo em muitos lugares, a prática da adoração... esquecendo justamente que 
Adorar nos situa no mundo como numa casa comum. Esse “templo” no qual Rafaela nos convidava a fazer  
contínuo louvor e sacrifício. 

 

Mas como o tema da Adoração apostólica é também muito extenso, hoje vou fixar-me em dois traços que 
me parece têm mais a ver com o tema de esta vossa III Assembleia. 

Em primeiro lugar, a Adoração como “Eucaristia em saída”..., justamente, para os mais desfavorecidos. 

Em segundo lugar, a dimensão cósmica da Adoração e as implicações que isso tem para a nossa 
compreensão do mundo como uma casa comum... “um grande templo”, o espaço específico que nos é 
oferecido para “adorar” 

 

Parte I 

A Adoração como Eucaristia “em saída” 

 Sentido apostólico da Adoração 

 

1. Adoração e Eucaristia 

 
Falar de “adoração” hoje é complicado. Para nós é um termo familiar, quotidiano... que de algum modo nos 
pertence... Mas, na hora de transmitir a outros no que consiste encontramo-nos com que a “adoração” 
pertence a esse conjunto de palavras que podíamos denominar difíceis. Difíceis porque compreender a sua 
essência e a realidade a que se referem passou a ser algo de muito complexo... que nos exige “escavar”... e, 
por vezes, escavar até ao profundo. Escavar, o quê?  
Em primeiro lugar, as aparências, aquilo que se vê desde fora... 

- Uma custódia, por vezes, caríssima, mais ou menos bela, esteticamente falando... 

- A realidade do grupo humano que está adorando... que umas vezes pode atrair-nos e outras vezes 
provocar rejeição... 
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Mas também temos que escavar os nossos preconceitos... aqueles que se devem à nossa cultura, à 
experiência pessoal e eclesial de cada um de nós, às coisas que “ sabemos a meias”... ou que “meio 
suspeitamos”. 
E finalmente... escavar a história... para conhecer a origem dessa palavra, a que realidade fazia referência 
originariamente... as vicissitudes históricas pelas quais essa realidade atravessou... conservando o mesmo 
termo para se referir a ela... até chegar a nós. 
Pois bem, o termo “adoração”, e mais ainda, referido à Eucaristia é um desses conceitos que tem muito 
que escavar... e muito que explicar. 
Hoje vamos fazer uma só “incisão”  na realidade da Adoração. E vamos realizá-la tratando de resgatar uma 
dimensão desta realidade que possivelmente tenha sido das mais esquecidas ou marginalizadas... ao longo 
da história e ainda hoje... até nas esferas nas quais a adoração eucarística na atualidade está tentando ser 
recuperada. No entanto, trata-se de uma dimensão essencial no carisma recebido de Santa Rafaela Mª: o 
seu sentido apostólico. 
 
A ideia de Adoração, em geral, fala-nos de oração, de silêncio, de reverência, de reconhecimento da 
presença do Mistério no meio do nosso mundo, de encontro com Cristo eucaristia. Mas não resulta tão 
óbvio reconhecer na Adoração eucarística uma dimensão apostólica. Antes, parece que a ideia de 
Adoração está associada à ideia de contemplação, até como contraponto da ação apostólica. 
 
O ponto de partida que nos permite esclarecer o por quê a adoração tem uma dimensão constitutivamente 
apostólica, é o vínculo de dependência que une a Adoração e a Eucaristia. 
 
A Adoração é prolongamento da Eucaristia. Obviamente é prolongamento da celebração, mas também do 
dinamismo eucarístico que brota da celebração e está para além dela, permanecendo no tempo e no 
espaço, naqueles que, comungando a Cristo, se inserem na sua vida e na sua entrega eucarística. 
 
Se desde o começo do cristianismo é incontestável a presença de uma dimensão apostólico-social na 
Eucaristia, a Adoração terá de participar necessariamente desta dimensão, pois ela é continuação da 
eucaristia. 
 

 Participar do Corpo e Sangue de Cristo... 
- vai transformando-nos n’Ele 
- compromete-nos a viver buscando a comunhão entre todos os homens, 
- trabalhando por construir relações justas no nosso mundo e de uma verdadeira 

fraternidade humana1  
 
Já na comunidade de Corinto, são Paulo pronuncia-se com clareza sobre o ilógico de pretender celebrar a 
Ceia do Senhor estabelecendo diferenças, marginalizando pessoas, gerando divisões, marcando as 
desigualdades sociais ou desde atitudes de discórdia, desavenças e rancor   (Cf. 1 Cor, 11, 17-22). 
 
“Sem a comunhão não haveria amor aos outros” -afirmava santo Agostinho-. Cada comunhão deve fazer-
nos crescer no amor aos outros. Por esta razão ainda que comunguemos cada dia o Corpo de Cristo na 
Eucaristia, não podemos esquecer que esse Corpo O encontramos em muitos lugares. Em palavras de santo 
Agostinho: “O outro deve ser a nossa hóstia diária”. 
Por outras palavras. A Eucaristia deve criar em nós a decisão consciente de ir até aos outros e entregarmo-
nos a eles. 
Porque, em definitivo, isso é a Eucaristia... entrega, entrega pessoal por amor até ao extremo... E quem 
participa da Eucaristia deixa que tome conta dele o dinamismo eucarístico, que é um dinamismo de entrega 
de si. 
Daí que as nossas eucaristias se tornem um escárnio que degrada a memória de Jesus quando não 
surgem delas a solidariedade, com os pobres, a paixão pela justiça, a fraternidade, umas entranhas de 
misericórdia, um espírito de liberdade no meio do chamamento à fidelidade ao Deus do Reino, bem como 
um sério  compromisso com a “saúde” dos nossos irmãos e irmãs2. Isto é, se a Eucaristia não nos “tira de 

 
1A  participação no Corpo e Sangue de Cristo “vai-nos transformando n’Ele e compromete-nos a viver a comunhão entre os homens, trabalhando na 
construção da justiça e da fraternidade [Const. ACI, 44] 
2Cf R. AGUIRRE, Una mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales, Sal Terrae, Santander 1994, 59-79, 90-102, 121-129. 
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nós próprios para irmos ao encontro do outro”, se as nossas eucaristias não são “espaços de fraternidade 
e de inclusão”. Paulo dirá que, se isto não acontece, já não estamos a tomar a Ceia do Senhor3. 
 
 
Mas também as nossas celebrações são falseadas quando esquecemos que a Eucaristia é o memorial da 
nossa reconciliação e a celebramos com o coração contrariado contra os irmãos. 

“Se vais apresentar a tua oferenda no altar e te lembras que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a 
tua oferenda e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois regressa... (Mt. 5, 24). 

“A Eucaristia é sacramento de comunhão entre irmãos e irmãs que aceitam reconciliar-se em 
Cristo, Aquele que fez de judeus e pagãos um só povo, derrubando o muro de inimizade que os 
separava (cf. Ef. 2,14)” 4. 

 
Que aconteceu depois? 

Ao longo da história da Igreja, a devoção ao Corpo de Cristo tem estado excessiva e perigosamente 
vinculada a factos histórico-políticos e sociais que provocaram: 

a) A separação  desta devoção da celebração eucarística 

b) A acentuação de um sentido unicamente individualista; 

c) O esquecimento de que a adoração do Corpo de Cristo prolonga a Eucaristia, onde se celebra a 
entrega de Cristo “por todos”  (que é o sentido da expressão “por muitos”), pelo que deveria ser 
portadora também de esta significação de entrega universal; 

d) Como consequência, este culto termina por se tornar numa espécie de “ arma de arremesso”, ou 
de instrumento de ataque “contra os outros”, contra os hereges, principalmente (cátaros, 
protestantes, etc.). Deste modo, perde também o seu significado reconciliador, para se tornar um 
sinal de identidade, perigoso por exclusivo, e em algumas ocasiões até agressivo. 

 
Os momentos históricos difíceis na vida da Igreja, curiosamente, vão estar acompanhados de um ressurgir 
da Adoração. Isto irá dando-lhe uma identidade cada vez mais forte, mas, tristemente, também cada vez 
mais separada da celebração da Eucaristia. 
 
A partir das revelações a santa Margarida Maria de Alacoque, cada vez também mais vinculada ao Sagrado 
Coração de Jesus e às suas práticas devocionais, entre elas a reparação do Coração de Jesus. 
 
Como consequência a Adoração deixa de aparecer como instrumento de comunhão e vínculo de união 
para se tornar num dado de afirmação da própria identidade religiosa, e como tal num rito 
“diferenciador” de confissões (com os hereges cátaros, com os judeus, com os protestantes...) e gerador 
de divisões. 

 

No entanto, a dimensão apostólica da Adoração não desaparece completamente. Permanece ao longo 
dos séculos nalguns elementos que se conservaram: 

- Na intercessão: na oração pelos “outros”, ainda que esses “outros” sejam sempre pecadores, os 
hereges, os diferentes (os maus...). 

- Na dimensão de “substituição”: pelos que não estão, pelos que não adoram..., que apesar da sua 
tonalidade crítica nunca deixou de ser um dado constitutivo de esta piedade. 

 
No entanto, as dimensões mais profundamente apostólicas... vão esbatendo-se e perdendo-se. 

Por outro lado, a Adoração tem em si mesma uma exigência profunda de fé. De algum modo poderíamos 
dizer que é a fé em ato. Adorar não é mais do que o reconhecimento do Deus infinito, absoluto e 

 
3 O NT é testemunha de como as diferenças sociais que aconteciam à volta da mesa , ameaçavam a comunidade cristã. (At. 6 y 1 Cor 11). Também 
em  Gál 2, 11-14, a discussão entre Pedro e Paulo manifesta que as diferenças entre os cristãos provenientes do mundo pagão, ou dos que 
provinham do mundo judeu, rompem a mesa comum. 
4 BENTO XVI, Sacramentum caritatis  n. 89, 141. 
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indisponível no finito, disponível e perentório. No caso da adoração eucarística no finito e caduco do pão. 
Por esta razão falar de adoração é falar de um ato de fé. 

- E em primeiro lugar, todo o “ato de fé” comporta uma dimensão eclesial e comunitária, 

- Por outro lado, para o cristão não há outra fé que aquela que é operativa no amor (Gal. 5,5), 

- Mas na hora da verdade a vinculação da adoração com a fé acentua com força a dimensão pessoal 
de encontro com o Deus em quem acreditamos em Cristo Eucaristia.  

 

No entanto, hoje queremos centrar-nos na dimensão apostólica da adoração. E além disso, vamos fazê-lo 
olhando essa dimensão como um sinal de identidade do dom carismático que Santa Rafaela Maria 
recebeu na sua vida: “um traço especificador da adoração”, um dom para o mundo. 

O carisma recebido conduziu Santa Rafaela Maria a acentuar um traço da Adoração, que a diferencia de 
outras formas de a viver e entender, mais viradas para a interioridade e a relação pessoal com Aquele a 
quem adoramos. 

Este traço particular poderia resumir-se numa expressão muito conhecida para nós: “pôr Cristo a adoração 
de todos os povos”. 

Trata-se de um potente convite a levar outros à experiencia desse encontro de fé que é a adoração, bem 
como a essa presença que é o objeto da mesma; mas também, de que esse encontro e presença, por sua 
vez,  nos lance ao mundo e aos outros. 

Não é este o único traço que define o sentido apostólico da Adoração, mas sim creio que é um elemento 
aglutinador e um centro que nos impede esquecer que o apostólico é um elemento constitutivo da própria 
Adoração. 

 

 

2. Como e porquê a adoração eucarística é apostólica? 

2.1 A Adoração prolonga o dinamismo Eucarístico. 

A adoração é prolongação da celebração Eucarística, a ela está referida e isolada de ela não se compreende 
o seu sentido. Por esta razão, significam todas as dimensões eucarísticas que nela se prolongam. 

a) A dimensão de louvor (liturgia). 
b) A dimensão de ação de graças. 
c) A dimensão sacrificial. Revelando-se-nos como um corpo entregado no pão partido e no vinho 

derramado (entrega “pelos outros”, entrega apostólica). 
d) A dimensão de presença: Jesus fica no meio de nós na Eucaristia e somos convidados a que 

esta presença se faça acessível para todos  (“pôr Cristo a adoração dos povos”). 
e) A dimensão de banquete. Não só prefigura o banquete escatológico, mas também é-nos dado 

como alimento que repara as forças.  Deixa-se comer numa comunhão que nos torna um corpo 
e nos “inclui” no seu corpo e nos envia a dar também nós de comer”. 

 
Além disso, a Adoração é parte integrante da Eucaristia: 

• na consagração, como reconhecimento reverente da presença divina; 

• na comunhão. 
 

A Eucaristia é em si mesma o maior ato de adoração da Igreja: ”Ninguém come desta carne – escrevia 
santo Agostinho-,  sem antes adorá-la” 5. 

 
O primeiro ato de adoração é a comunhão, já que  “adorar” – etimologicamente – significa “levar à boca”:  

ad-oratio     ➔ Comungar é adorar. 
  

 
5Enarr. in Ps. 98, 9:  CCL XXXIX, 1385. 
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O “Comer” aqui tem de entender-se como um processo espiritual. Comê-lo significa deixar que o Senhor 
entre em mim de modo que o meu eu seja transformado e me abra ao grande nós que se nos oferece na 
comunhão de maneira que cheguemos a ser um só com Ele. 

A comunhão com Cristo que se nos dá na hóstia é um encontro com o Filho de Deus e por isso comungar 
não pode ser senão “adorar”, reconhecer quem é Deus e quem sou eu em referência a Ele. E este 
reconhecer –não é um gesto passivo- implica esse “consentimento” a ser transformado, ser habitado por 
esse dinamismo de “entrega”. 

É o “vejo a Deus muito grande e a mim pequeníssima” da santa que brotava tantas vezes depois de 
comungar6. 

Só podemos recebê-Lo adorando, isto é, abrindo toda a nossa existência à sua presença, acolhendo-O para 
que seja o Senhor da nossa vida. Santo Agostinho descreve isto muito bem. Ele escutou que o Senhor na 
eucaristia lhe dizia: “Este é um alimento distinto, tu não deves assimilar-te a mim, antes deves ser 
assimilado por mim”. 

 

Mas que acontece fora da Eucaristia? 

Em primeiro lugar é preciso dizer que: não teríamos Adoração, como prolongação da Eucaristia, sem 
reserva eucarística e, como vamos ver, já aí se prefigura a sua dimensão apostólica. 

 

 

2.2. A reserva eucarística: reservar para sair... e reparar. 

A finalidade da reserva eucarística era aproximar a eucaristia àqueles que não podiam participar na 
celebração (doentes, presos...), e também para os moribundos, isto é, para viático. Este foi o fim principal 
da reserva eucarística: ser alimento que fortalece, que sara, que cura, que perdoa... em conclusão, que 
repara. 

A reserva eucarística nasce como prolongação da eucaristia, com um porquê claro: sair... levar o alimento 
eucarístico àqueles que não podiam participar na celebração do sacramento7. A reserva tem, por tanto, 
uma primeira finalidade funcional: 

 

• ser força para o débil, e suporte do peregrino, 

• curar as feridas do caminho, 

• ser alimento que restabelece o cansado, o caído, o enfermo,  

• ser viático para o moribundo...  

• e também ser sinal de unidade, já que a eucaristia se reserva para que o ausente possa participar 
também nessa mesma comunhão que faz de nós todos comunidade, Igreja... 

 
Isto significa que, desde o princípio, a finalidade da reserva eucarística é claramente apostólica e, sem 
dúvida, tem um “caráter” reparador que não deveria escapar-nos. 
É o primeiro testemunho que temos da “Eucaristia em saída”... A Eucaristia sai do Templo, do lugar onde se 
reserva... para curar, fortalecer, restabelecer... reunir.... Termos, todos eles, chave para falar da reparação.  
O importante para nós é compreender que não se reservam as espécies eucarísticas8, fundamentalmente, 
para conservar a presença, não se trata de reter (para ter à nossa disposição), trata-se justamente do 
contrário: de “deixar sair”, de significar que Ele fica entre nós, antes de mais, como força reparadora que 

 
6Ae 10: “Recebido nosso Senhor, embriaguei-me no vinho que gera virgens, e por caridade não devia ter comungado, porque notava a alma como 
oprimida de tanta riqueza, que se perdia nela e querendo refugiar-me na sua nada e miséria, parecia que o Autor de tanto bem a recebia no seu 
seio e a sustinha com os braços da sua ternura e a estreitava contra o seu divino rosto, cumulando-a de doçuras que não são desta vida nem há 
expressões com que as manifestar“. 
7 Uma célebre passagem de SÃO JUSTINO (sé. II)  refere como celebravam a missa os primeiros cristãos. Ali fica claro que as espécies eucarísticas não 
se limitavam ao momento da celebração, pois eram levadas também aos ausentes (Apología 1, 65; 67). Os testemunhos sobre isto são inumeráveis: 
são Tarsício, cuja história é contada na época do papa Dâmaso (366-384), defendeu com a vida a profanação da eucaristia que levava aos enfermos, 
por parte dos pagãos 
8Num primeiro momento, a reserva realizava-se na sacristia, fora da igreja. Posteriormente – a partir do s. XI-,  difunde-se o uso de reservar em 
colombas (pequenos vasos em forma de pombas), colocadas num baldaquino sobre o altar no interior da igreja. Também se estende o uso de 
lâmpadas votivas com as que se indica e se honra a presença de Cristo (CIC 940). Estes costumes darão lugar àquilo que hoje conhecemos como 
sacrários (tabernáculos), colocados num lugar digno da igreja para sublinhar e manifestar a verdade da presença real de Cristo (CCE, n. 1379). 
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alcança todos os que não estão, os mais débeis, que cura o doente, que restabelece o ferido, que é 
suporte para o preso. 
Daí que possamos dizer que a dimensão apostólica da Eucaristia, fora da celebração, está presente desde 
as origens do Cristianismo. 
 
Com o passar do tempo, começa-se a venerar esse pão reservado e a situá-lo em lugares cada vez mais 
principais. O uso da reserva eucarística amplia-se com a praxis da adoração explícita em duas formas 
expressivas: a procissão e a exposição eucarística9. 
 
 
2.3 A procissão eucarística: Eucaristia em saída. 

De tudo o que anteriormente dissemos segue-se que, em rigor, a reserva eucarística não tem como 
finalidade primeira o “ficar” do Senhor dentro do tabernáculo, mas justamente, o contrário: “sair”. As 
procissões demonstram-no10 e acentuam-no. Também aqui podemos falar com propriedade de “Eucaristia 
em saída”. 
 
Na história da Igreja, a devoção eucarística bem cedo procura estender-se através de uma festa dedicada 
à presença Eucarística de Jesus que se explicita numa procissão (1264). 
Nos começos do séc. XIII, estamos no momento do pleno desenvolvimento das comunidades cistercienses 
e agostinianas. Ambas concediam grande importância à devoção à Eucaristia. Uma agostiniana, Juliana de 
Mont Cornillon, primeira abadessa do mosteiro do mesmo nome, favorecida com visões desde 1208, teve 
uma visão que a levou a pedir o estabelecimento duma festa em honra do Santo Sacramento. Tratava-se da 
visão da Igreja sob a aparência de lua cheia com uma mancha negra, que significava a ausência desta 
solenidade. No início esta ideia encontra oposição, mas ela comunica-a ao então bispo de Liège, e também 
ao doutor Dominico Hugh, que mais tarde viria a ser o cardeal legado dos Países Baixos e a Jacques 
Pantaleón, que a acolhem gostosamente. Este último, Jacques Pantaleón era nesse tempo arquidiácono de 
Liège e depois bispo de Verdun, Patriarca de Jerusalém e finalmente Urbano IV. 
 
O bispo de Liège ficou impressionado favoravelmente e, como nesse tempo os bispos tinham o direito de 
ordenar festas para as suas dioceses, convocou um sínodo em 1246 e ordenou que a celebração fosse na 
sua diocese. Finalmente, a festa se abriria a toda a cristandade latina pelo papa Urbano IV em 1264, por 
meio da bula Transiturus: Corpus Christi. 
 
Mas o importante para nós é estarmos conscientes de que é Jesus-eucaristia quem toma a iniciativa e “sai” 
pelas ruas, para nos dizer que está no meio de nós, na nossa vida, no meio das nossas realidades 
quotidianas, das nossas casas, dos nossos trabalhos, dos nossos passeios...É Ele quem sai ao nosso 
encontro. 
 
Com a procissão desta Festa: 

a) A Eucaristia sai do Templo 
A Eucaristia aproxima-se de quem está longe, daquele que não pode participar da celebração da 
comunidade...; sai do templo para procurar os homens. Não só é uma mesa inclusiva que acolhe a 
todos, também se estende, quebra muros, fronteiras... 

 
b) A celebração eucarística “prolonga-se” 

• Tanto a Procissão, como a Adoração posterior que habitualmente se tem nesta festa, são 
prolongamento do louvor e da ação de graças eucarísticas, e põe de relevo que, para isso, não é 
suficiente o espaço reduzido da celebração, e convidam a ampliá-lo em todo o lugar e em todo o 
tempo... 

• Por outro lado, a procissão e a adoração posterior ao Corpo de Cristo, chamam a atenção para o 
facto de que Cristo se entregou “por todos”, não só pelos que frequentam a igreja, não só pelos que 

 
9A procissão do Corpo de Deus fazia-se levando uma arqueta, mas o desejo de ver o Corpo do Senhor deu passo à custódia u ostensório. No  s. XIV 
deixa-se a custódia com o Santíssimo sobre o altar para que as pessoas olhem e adorem. Nasce então a exposição sacramental e as bênçãos com o 
Santíssimo com a que se apresenta a Cristo para solene veneração.CF. C. POZO, Estudios sobre la historia de la Teología, 270 ss. 
10 As primeiras procissões de que temos notícia surgem no s. III, ao trasladar-se alguma partícula do pão consagrado. O motivo primeiro foi mostrar 
a unidade da Igreja, fundando-se na unidade da Eucaristia. Todos comemos de um mesmo pão e por esta razão somos transformados num só 
Corpo. Queria significar-se de modo visível a unidade da Igreja através da comunhão de um único pão. 
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O procuram, mas “por todos”, pela humanidade inteira. Também pelos que estão nas suas casas, 
nas ruas... e não O procuram. 

 
Talvez devêssemos mudar as nossas formas, para que as nossas procissões fossem um sinal mais 
eloquente de tudo isto. Para que transparecessem melhor que é Cristo quem se quer aproximar de nós... 
que não “sai” para ser aclamado, antes, para procurar-nos... [e a isso nos convida... a sair para procurar]. 
 
Talvez devêssemos substituir expressões que parecem mais de “poder e realeza” 11, por outras que 
transmitam proximidade, interesse, convite ao encontro... Sem dúvida, é motivo de alegria para os crentes 
e membros da Igreja que se reconhecem e festejam, mas que não deveria esquecer essa dimensão mais 
universal que nos recorde que, no nosso quotidiano, “visita-nos o sol que nasce do alto”; e visita-nos a 
todos. 
 

• Na procissão, o Senhor submerge-se no quotidiano da nossa vida, - onde Ele quer estar-, para 
caminhar por onde nós caminhamos, para viver ronde nós vivemos. 
 

• Durante a procissão olhamos para a Hóstia consagrada. A simplificação sofrida pelo “pão consagrado” 
ficando reduzido a uma forma circular, talvez não ajude muito a realizar uma vinculação imediata entre 
o pão como alimento, o pão da Última Ceia, e o pão eucarístico. No entanto, depois de séculos desta 
praxis, podemos reconhecer na forma externa atual, pelo menos três valores: 

1) A simplicidade. Trata-se de uma forma extremadamente simples de pão e de alimento, feita 
simplesmente com algo de farinha e água. 

2) A universalidade. A Última Ceia contemplada como primeira eucaristia, aconteceu num país e numa 
cultura (a mediterrânica) na qual o pão era um alimento fundamental. O mais simples e básico para 
o povo. Mas, quando o cristianismo começa a estender-se por todo o mundo, a Eucaristia começa a 
celebrar-se em lugares nos quais o pão resulta um alimento estranho, ou pelo menos, pouco 
comum. Assim é para muitos dos que hoje estais nesta assembleia. Para os que procedem da Ásia e 
até de América Latina, o arroz seria o alimento equivalente ao significado do pão no ocidente. Em 
África, talvez fosse o Fufu (puré de mandioca), etc. Por consequência, esta de-formação da forma 
externa do pão – que foi o alimento utilizado por Cristo para identificar com ele o seu próprio corpo 
entregado - na forma atual da hóstia pode ver-se como uma oportunidade de utilizar um “sinal mais 
polivalente” no qual todos possamos reconhecer, de algum modo, o sinal do alimento no qual 
Cristo se entrega e se dá para ser comido, e, no fundo, a realidade de uma presença santa que fica 
entre nós  nessa realidade pequena e finita. 
 

• Mas há também uma dimensão ecológica... por trás de tudo isto. A Igreja, durante a liturgia da missa, 
entrega este pão ao Senhor, apresenta-o como “fruto da terra e do trabalho do homem”. Nele fica 
recolhido o cansaço humano, o trabalho quotidiano de quem cultiva a terra, de quem semeia, colhe e 
finalmente prepara o pão; mas também todos os nossos trabalhos e cansaços, todo o esforço e a 
dureza que para tantos homens e mulheres supõe o facto de levar alimento às suas casas e famílias cada 
dia. 

 
No entanto, o pão não é só um produto nosso, algo que nós fazemos; dizemos que é fruto da terra e, 
portanto, é também um dom. O facto de que a terra dê fruto não é mérito nosso; só o Criador podia dar-
lhe fertilidade. Daí que possamos também ampliar um pouco esta oração da Igreja, dizendo: o pão é fruto 
da terra e ao mesmo tempo do céu12. Pressupõe a sinergia das forças da terra e dos dons do alto: do sol e 
da chuva. 
 
A água, da qual temos necessidade para preparar o pão, essa não podemos produzir. Num tempo em que 
se fala da desertificação e no qual escutamos a denúncia do facto de que homens e animais morrem de 
sede nas regiões sem água, e do perigo de que estas zonas são cada vez mais amplas, voltamos a dar-nos 

 
11É preciso lembrar que as primeiras procissões, anteriores ainda à do Corpo de Deus, em Canterbury, aconteciam no início da Semana Santa, e se 
fizeram segundo o modelo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como Rei Mc 11,10; Lc 19,38) e possivelmente daí procede o ornato real que 
acompanha desde então a procissão do Corpo de Deus. 
12BENTO XVI, Homilía do Corpus Christi, 16 junio 2006. 
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conta da grandeza do dom da água e de que não podemos proporcioná-lo por nós próprios ainda que 
sejamos responsáveis de que esse dom seja cuidado e partilhado, por forma a chegar a todos13. 
 
Então, ao contemplarmos mais de perto este pequeno pedaço de hóstia branca, este pão dos pobres 
apresenta-nos como uma síntese da criação. E começamos a compreender por quê o Senhor escolhe um 
pedaço de pão como sinal. Experimentamos que, nesse pedaço de pão, a criação está orientada para a 
divinização, para a comunhão com o Criador14. Que tudo o que foi criado está de alguma maneira 
chamado a tornar-se eucaristia, a participar do Corpo de Cristo cósmico na Nova criação. 
 
Por esta razão, o Corpo de Cristo que adoramos reclama um olhar mais amplo, que se dirija à totalidade 
da criação (ecologia) e à nossa responsabilidade com os nossos irmãos (solidariedade). 

 
 

a) Seguir e convidar a outros a seguir 

Na procissão, seguimos este sinal do “pão” e deste modo seguimo-Lo a Ele mesmo. Mas a procissão é 
também um convite “implícito”, um chamamento silencioso, para que outros O descubram, se sintam 
convocados e O sigam... Novamente temos aqui a dimensão apostólica, evangelizadora desse Corpo de 
Cristo Adorado. 
 

b) Ir atrás… 

Por outra parte, neste seguir na procissão é também um caminhar “atrás do Corpo eucarístico de Cristo 
Ressuscitado”. 
“Caminhar atrás do Ressuscitado” é uma expressão que nos remete para os relatos da Ressurreição. Neles, 
este é um traço comum e essencial; os anjos dizem:  o Senhor irá diante de vós para a Galileia; ali O 
vereis”. (Mt. 28, 6-8). O facto de que Jesus “vá à frente” diz-nos implicitamente... que o nosso lugar é “ir 
atrás”. 
Para além disso, questiona-nos o “para onde se move o Senhor”... para onde somos convidados a ir “ao 
segui-Lo”? 
 
Nos textos das aparições, Jesus move-se numa direção: para a Galileia. Em Israel, Galileia era considerada 
a porta do mundo dos pagãos. E, na realidade, precisamente na Galileia, no monte, o Senhor envia os 
discípulos dizendo-lhes: “Ide... e fazei discípulos de todas as nações” (Mt. 28,19-20). Seguir a quem 
adoramos envia-nos “ad gentes”. 
 
Somos convidados a ir atrás d’Ele para a Galileia, para os pagãos. Mas Galileia é também o espaço do 
quotidiano. Os discípulos de Jesus eram da Galileia... ali viviam, trabalhavam, etc. Portanto, trata-se de um 
convite a anunciá-Lo também no lugar onde se desenvolve a nossa vida quotidiana, o nosso trabalho 
habitual. Que a adoração silenciosa continue na palavra que anuncia e narra esse encontro... através de 
uma rotina habitada, plena de Deus que se converte assim também em espaço de adoração. 
 
 
A Adoração do Senhor volta a aparecer no seu caráter inseparável da missão evangelizadora. 
 

• Por último, a procissão começa depois da celebração da Eucaristia, depois de se ter “comungado” 
o pão da vida, depois de se ter sido acolhidos nessa “grande intimidade” que é a comunhão. 
No entanto, apesar de que o ponto de partida da procissão seja esta experiência de intimidade, 
aquilo que expressa verdadeiramente, é que a força do sacramento está para além das paredes 
das nossas igrejas, e sai para o mundo. A procissão lembra-nos que neste sacramento o Senhor 
está sempre em caminho para o mundo: é a dimensão universal da presença eucarística. 
 

A finalidade desta comunhão, deste comer, é assimilação da minha vida à vida d’Ele, a minha 
transformação e configuração com Aquele que é amor vivo. Por isso, esta comunhão implica a adoração, 

 
13 Ib. 
14 Ib. 
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implica a vontade de seguir Cristo para o mundo, de seguir Aquele que vai à nossa frente. Adoração e 
seguimento, adoração e procissão pelo mundo, formam assim parte do único gesto de comunhão. 
 
 
 

3. A Adoração: uma missão apostólica 

 
3.1 A Eucaristia: coração pulsante da missão apostólica 

A Eucaristia é “fonte e cume de toda a vida cristã”, como nos recorda o Vaticano II na Constituição LG 11. 
Daí que possamos afirmar que tem um lugar central na nossa existência. Assim o entendeu Rafaela Maria, 
mas dando mais um passo que a conduziu a afirmar que, não só era o centro da nossa vida mas também 
da nossa missão. Desde esta perspetiva, a dimensão apostólica da Adoração emerge como um traço 
conatural à nossa própria vocação carismática de homens e mulheres adorantes. 

Ela soube fazer de toda a sua existência Eucaristia. Por esta razão, o eixo central da sua vida consagrada se 
constituiu como “viver uma existência, toda ela eucarística”, mas, de tal modo que esta existência 
eucarística fosse o centro da sua missão apostólica. Algo que supõe um modo de ser e de estar no mundo 
– eucaristicamente- que abraça toda situação e toda circunstância, não só a celebração eucarística ou a 
adoração, que impregna tudo e que está fortemente vinculado à missão e à própria existência eucarística 
de Cristo.  

Se a instituição da Eucaristia na vida de Jesus é-nos narrada como esse ato de amor “até ao extremo” no 
qual antecipou a entrega da sua vida “por todos” para levar à sua consumação a missão para a qual tinha 
sido enviado, viver eucaristicamente não pode ser senão entrar nesta dinâmica do amor que se entrega e 
participar também desta missão. 

A dimensão apostólica na compreensão da Adoração de Santa Rafaela brota daqui, da inseparabilidade 
percebida entre a eucaristia celebrada, adorada e vivida em qualquer circunstância, desde as mais 
rotineiras até às mais heroicas. 
 

A partir deste pressuposto compreende-se a afirmação que dá título a este epígrafe: A Eucaristia é o 
Coração pulsante da nossa missão, e que se vincula a uma antiga tradição cristã que contempla, não só a 
Eucaristia brotando do Coração trespassado de Cristo –tema constante na patrística-, senão também, na 
mesma Eucaristia o Coração de Cristo15 (daí o rito antiquíssimo de fazer um pequeno trespasse na forma, 
significando a lançada 16). 

No nosso caso, o acento está posto fundamentalmente na sua condição de fonte e origem e, portanto, um 
centro aberto, que lhe possibilita ser centro e motor da missão apostólica. Trata-se de sublinhar o facto de 
que a Eucaristia não é só o coração (e nesse sentido o centro vital), mas “um coração pulsante”, e 
portanto, um centro aberto, propulsor, dinâmico... e que por sua vez dinamiza. E aquilo que dinamiza é a 
MISSÃO. 
E esta convicção é tão forte em Santa Rafaela que chega a afirmar que viver uma existência eucarística é a 
sua verdadeira e última missão. 
 

 
15 Se o coração eucarístico de Jesus conota a sua união de amor com quem comunga, o culto que se lhe dá favorece uma irradiação 
incessantemente crescente da graça sacramental própria da eucaristia, a graça do crescimento dinâmico, da caridade fraterna sobrenatural e 
sacrificial que derrama no mundo para a salvação eterna das almas e também dos corpos. Adorando a Cristo como vítima sacramental, aquele que 
comunga bebe, com o sangue precioso, o amor extático que brota do seu coração sempre aberto. O coração eucarístico é o coração do Cordeiro 
que faz daquele que comunga um corredentor, possibilitando que ame o seu próximo mais afastado como ele se ama a si próprio, mas também até 
chegar ao sacrifício de si mesmo, que carateriza o autêntico amor a si próprio. Esta caridade realiza perfeitamente a grandiosa conclusão da epístola 
de são Tiago: aquele que tira um pecador da sua perdição, salva a sua alma da morte e cobre uma multidão de pecados (Act 5,20). 
16 A iconografia – seguindo santo Agostinho e são Leo Magno- fixa no lado direito o trespasse. Os liturgistas explicarão que o troço do lado direito 

da hóstia significa a ferida. Encontramo-nos assim nas origens da identificação do coração ferido de Cristo com a hóstia eucarística e, portanto, da 
vinculação entre a devoção ao Coração de Jesus e a Eucaristia. No séc. XIII já o escritor místico Ubertino de Casale precisava admiravelmente as 
relações da eucaristia com o sagrado coração no marco da tradição agostiniana: “Todo o sacrifício visível é sacramento, quer dizer, sinal sagrado 
dum sacrifício invisível. Por isso, o sacrifício inefável de Cristo faz de si mesmo, tanto no augusto mistério dos nossos altares como no altar da cruz é 
o sinal invisível que faz constantemente de si mesmo no imenso templo do seu coração”. 
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 Uma missão que se concentra no desejo de “nos fazermos com Cristo pão que se entrega e vinho que se 
oferece pela redenção do mundo”.17 

Esta será também a forma de nos “identificarmos com Cristo”, algo que só é possível na “comunhão com 
Ele” incorporando-nos à sua entrega e recebendo a graça que o torne possível, cada dia, na Eucaristia. 
Isto aprende-se na Adoração. Escola de entrega eucarística. Como? Contemplando a Jesus eucaristia como 
o coração pulsante de toda missão: É Ele quem nos centra, nos atrai, nos reúne, nos unifica... e nos 
expulsa, nos envia para fora, nos faz “sair”... para nos fazer retornar de novo, mas agora “com outros”... 
Aqui está a chave fundamental da vivência da Adoração como Missão, num duplo sentido: 

1) Faz-nos “missão” 

2) Ensina-nos a ser missionários e missionárias eucarísticas. 

Este é o dinamismo eucarístico que deveria reger a nossa vida como adoradores. Este contínuo movimento 
de saída e de retorno. Que recebe o seu impulso deste coração, que é a Eucaristia, e que é o centro da 
nossa vida. 

Desde aí é possível compreender o profundo sentido das singulares palavras de Santa Rafaela, ao vincular o 
seu desejo de configurar-se com Cristo, a sua presença na Eucaristia: 
 

“...somente devo procurar os interesses de Jesus e a semelhança com Ele. Moldar a minha 
vida à sua mortal, àquela que tem no Santíssimo Sacramento”. 

 
É fortemente iluminadora essa construção gramatical de duas orações coordenadas que na realidade se 
reforçam uma à outra. Aquilo que se nos diz é que o paradigma com o qual devemos conformar a nossa 
vida, o modelo a que devemos olhar é:  

a) a praxis do Jesus histórico – não só os seus atos, mas também a sua intencionalidade: os seus interesses, 
que não são outros que os de levar a termo a missão que o Pai lhe tinha confiado; 

b) “ou” – dito de outro modo- a sua vida no Santíssimo Sacramento. 
 
Isto é, no texto coloca-se num mesmo plano, reconhece-se com uma mesma eficácia, o facto de conformar 

a nossa vida com a de Jesus de Nazaré (o Jesus histórico) ou com Jesus-Eucaristia. 
 

• O que se nos quer dizer é que tanto quando atuamos segundo o Nazareno como quando atuamos 
segundo o Jesus-eucaristia, nos identificamos com a entrega de Jesus, - e este seria o elemento 
comum, o que permite a identificação entre Jesus-histórico e Jesus-Eucaristia: 

• Que contemplar um, é contemplar o outro.  

• Que a entrega à qual somos convidados realiza-se de igual modo na ação histórica fazendo “como 
Cristo”, “em Cristo” e “por Cristo” que na contemplação eucarística que nos permite encontrá-Lo 
e adorá-Lo em todas as coisas, e ali, a “dá-lo a conhecer e amar”. 

 
Isto é, do mesmo modo que os evangelhos plasmam a inseparabilidade do viver com Jesus e atuar em seu 
nome, como Ele (cf. por exemplo Mc. 3,7-19, onde claramente o chamamento de Jesus é para “estar com 
Ele, e para pregar e expulsar demónios com o seu poder”, o que em termos Inacianos traduziríamos por 
estar “com Cristo e com aquilo que é de Cristo”). Daí que estar com Ele e realizar a missão à que Ele envia 
formam parte de um todo inseparável. Aqui, a partir da experiência do encontro íntimo e pessoal com 
Cristo adorado na Eucaristia, a ação apostólica vive-se como um desbordamento desse “receber-se d’Ele” 
que acontece nesse encontro. 

A intimidade do “encontro com Cristo Eucaristia” é comparável a esse “viver d’Ele”- do texto de Marcos-. 
E ao viver com Ele, ao sermos recebidos na sua intimidade... começa-se a viver como próprio tudo aquilo 
que o agita no seu coração, e cada um de nós contagia-se do interesse deste Coração pela salvação dos 
homens. 

 
17 [Const ACI, 18]. 
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A ação apostólica surge assim como um “desbordamento” desse receber-se d’Ele, que se produz “estando 
com Ele” na intimidade da adoração (ou una intimidade da comunhão de vida). Nessa intimidade começam 
a sentir-se e a viver-se como próprios os interesses do seu Coração. 

 

Não há verdadeira ação apostólica, fora daquela que nasce desse desbordamento. E, nesse sentido 
podemos afirmar que a adoração: 

- como reconhecimento da origem de todo o amor atuado e transmitido, quer dizer, de toda a ação 
apostólica (que não nasce de nós); e  

- como espaço no qual nos recebemos desse amor na sua fonte. 

 
 

Daqui se seguem duas consequências: 

a) Ação e contemplação, constituem, num mesmo movimento, o coração da nossa vida, tanto a nível 
pessoal, como familiar e comunitário. 

 
b) Daí surge uma segunda consequência: do facto de que a Adoração seja apostólica, segue-se que a 

missão apostólica deva ser adorante. “Adoradores na ação. Apostólicos na contemplação” 18 

 

 

3.2 Pôr Cristo à Adoração de todos os povos. 

Na mente de santa Rafaela, este “dom sem igual”, que era a Eucaristia, era ao mesmo tempo um “sagrado 
dever” pois foi-lhe dado como um compromisso apostólico para com a comunidade eclesial. Este envio 
pode sintetizar-se nesta fórmula “pôr Cristo à adoração dos povos”, e “fazer com que todos O conheçam e 
o amem”... 
 
O texto reenvia-nos a uma moção tida depois da meditação do Reino nos Exercícios Espirituais de 1890: 

“não só me entreguei incondicionalmente à gloria do Sagrado Coração de Jesus, senão que 
propus e lhe prometi dar-lhe quanto maior glória pudesse, ainda que me custasse a honra e 
a vida com a sua santíssima graça. Saí muito animada e alegre de poder fazer algo pelo meu 
Capitão Jesus, sobretudo pô-lo à adoração dos povos... e desejos muito grandes de como 
puder, e senão com orações, fazer por que O conheçam e O amem”19. 
 

 
O contexto – isto é, o facto desta revelação ter tido lugar nesta meditação- diz-nos muito do modo 
“peculiar” no qual a santa concebeu sempre a Adoração, distinguindo-se de outras conceções mais 
verticais ou mais intimistas desta devoção. 

Já nos primeiros anos depois da Fundação, Rafaela explicava a essência do Instituto como “o amor 
verdadeiro a Jesus Sacramentado e o interesse que ao Divino Coração devorava pela salvação das 
almas”.20 

Vincula-se novamente a Adoração –entendida como a expressão de “amor a Jesus Sacramentado”-  com a 
comunhão de interesses com Cristo, o que supõe uma unificação de vontades –querer o que Ele quer, pôr 
os nossos interesses nos d´Ele... ocupando-nos deles... –, mas também unificação de Missão  –
desgastarmo-nos por levar pela frente o projeto salvífico do Pai: a salvação das almas, o reino, o Sonho de 
Deus... – 

 

 
18 Complementa-se assim a frase com a que Nadal descreve a Inácio “contemplativo, também na ação”, sublinhando um elemento quase sempre 
esquecido – ele também- e explicitando esta possibilidade apostólica latente na contemplação adorante. 
19RAFAELA Mª, Exercícios 1890, AE 10. 
20 RAFAELA Mª, Carta al cardenal Benavides, 1881, em I, YAÑEZ, Palabras a Dios y a los hombres, BAC, Madrid 1989, 80. [En adelante C. seguida del 
número: C. 80]. 
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Em resposta a esta vocação eucarístico-apostólica, Rafaela empreendeu todas as suas atividades e assumiu 
sem temor os riscos. Tratava-se sempre de dar a conhecer o amor de Deus manifestado na Eucaristia, e 
levar os homens a reconhecer esse amor e a sentir-se refeitos, sanados, dignificados e recriados por ele e, 
nesse sentido, reparados. 
 
 
Daí que todo o seu interesse está em levar Cristo a outros, em pôr a humanidade rota e ferida em 
contacto com a verdadeira fonte de vida, de saúde, de Amor. 
A adoração, como sinal eficaz dessa existência apostólica, foi um verdadeiro foco que alumiava em todas 
as direções os caminhos percorridos para o mundo das primeiras comunidades e o centro de atração que 
possibilitava o encontro pessoal da humanidade com Deus. 
 
Adorar não é um ato privado de encontro unicamente pessoal com o Senhor na Eucaristia, senão o centro 
que convoca para estender esta presença pelo mundo, e para atrair o mundo para essa presença. 

“Ser adorador” é sentir-se responsável de transmitir esse dom, de o incarnar, e fazê-lo história concreta 
no nosso hoje. Daí que possamos e devamos afirmar que: 

. A adoração é esse centro místico que nos lembra em todo o momento que a Eucaristia é o coração 
pulsante da nossa Missão apostólica. 

. Esta pulsação cardíaca atrai-nos para a Adoração como centro e lança-nos para a Missão 
apostólica num harmonioso ritmo que precisa de ambos os movimentos, indispensáveis e 
inseparáveis, para deixar que flua a vida que dela brota. 

. Sístole e diástole; contração e expansão; movimento de atração, de inclusão e convergência para 
dentro e movimento de dilatação e universalização para fora. 

 

 Este era o desejo que Deus tinha semeado no coração de santa Rafaela, como interesse do seu próprio 
Coração: 

 
Em primeiro lugar, um convite a “sair”, a acolher a palavra de Jesus que nos diz: “ide e dai-lhes vós 
mesmos de comer!”, a levar Cristo àqueles que O não conhecem, a levar a eucaristia para fora dos nossos 
templos e dos nossos espaços sagrados, para fora dos nossos âmbitos conhecidos. 

Cada novo canto do mundo, cada nova pessoa, cada novo espaço onde se adore será mais uma pulsação 
neste movimento de extensão dilatação diástole desse coração pulsante que é a Eucaristia. Estaremos 
“pondo Cristo a adoração de todos os povos”. 

Uma extensão que também será possível fazê-la com a nossa própria presença, isto é, fazendo das nossas 
vidas uma existência eucarística, acolhendo o convite a fazermo-nos com Cristo “Corpo que se entrega”, 
tanto pessoal, como em grupo. Sabendo-nos membros desse grande corpo que é o Corpo místico de Cristo, 
da Igreja, mas assumindo ao mesmo tempo como missão e especial encargo do Senhor, o deixarmo-nos 
partir e repartir para dar vida ao mundo. 
 
Em segundo lugar, “pôr Cristo a Adoração de todos os povos” significa também ser capazes de atrair o 
mundo para Ele21. Como? 

a) Gerando espaços onde seja possível a experiência de Deus, o encontro com o Senhor, que “fica 
connosco” como companheiro de caminho Algo tão simples como propiciar “espaços de 
adoração abertos”... muitas pessoas não adoram porque não sabem onde e como o podem 
fazer... 

b)  Saber encaminhar outros para esse centro, ser testemunhas “adorando”  daquilo que vimos e 
ouvimos, e as nossas mãos tocaram, da causa pela que o nosso coração ardeu... “o pão da 
vida”. 

c)  Intercedendo por outros... trazendo o mundo, as pessoas particulares, os conhecidos e os 
desconhecidos... apresentando-os ao Senhor Eucaristia. 

 
21 “Devo trabalhar com zelo discreto e constante para atrair todos a que conheçam Cristo e O sirvam. Mais ainda com orações.” RAFAELA Mª, 
Apontamentos Espirituais, 18, (Exercícios de 1892). 
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Movimento agora de concentração, de redução de tudo ao “único necessário”, de inclusão do mundo 
neste Coração, que é Cristo Eucaristia (sístole). 
 
 
Em último lugar, “pôr Cristo a Adoração dos povos” implica um modo peculiar de adorar. 
Adorar a Cristo em cada ser humano, sua imagem. Adorar a Cristo, nos pobres, nos marginalizados, na 
humanidade sofredora: os seus prediletos; encontrá-lo ali, nas margens, nas fronteiras de todo o tipo, nas 
zonas de exclusão onde estão aqueles que não contam, e depois dessa diástole voltar à origem, numa 
nova sístole que levando o coração cheio de rostos e de nomes possa retornar à presença d’Aquele que 
deu a sua vida por eles. E então sim, adorar com todos, adorar por todos, para todos...  

Na Eucaristia que adoramos, Deus torna-se presente no mundo numa proximidade extrema, Deus coloca-
se ao alcance da mão; e nós somos convidados a pôr o mundo ao alcance do seu Coração.  

Somos também desafiados a assumir como nossa, a dimensão apostólica do dinamismo eucarístico, a “da 
entrega da própria vida... por todos”. 

Chegar à adoração dizendo “este é o meu corpo” cansado, fadigado, roto pelo Reino, cheio de situações 
dolorosas, de problemas perante os quais me sinto impotente, de desesperanças, de debilidade, de pecado, 
de frustração e medo... próprios e alheios. “Este é o meu corpo” carregado de mundo, carregado de rostos, 
de povos... Este é o meu corpo que vem a Ti, para que Tu o moldes e o acolhas nesse “Teu Corpo que se 
entrega” (sístole). 
 
 
“Sístole e diástole” movimentos desse coração pulsante, que é a Eucaristia e que tem uma dimensão 
cósmica e universal. Na adoração recebemos a força, o impulso e o convite para ir criando uma autêntica 
cultura eucarística onde sintamos de verdade que “o grande desafio da nossa época é transformar o pão 
sagrado em pão verdadeiro, a paz litúrgica em paz política, o culto ao Criador em reverência à Criação, a 
comunidade cristã de orantes em autêntica fraternidade humana” (Pannikar). 
 
 

 

Parte II 

Dimensão cósmica da adoração 

Adoramos...estando neste mundo como num grande templo.... Saindo, empurrando 
as paredes dos nossos âmbitos sagrados... estendendo-nos em direção à história e 
ao mundo, e aí descobrimos a dimensão cósmica da eucaristia 

 

0. Introdução 

A salvação cristã é algo que diz respeito ao homem em todas as suas dimensões e relações por isso diz 
respeito também ao mundo (à natureza: porque somos terra e somos mundanos). 

A Eucaristia como atualização do mistério da salvação tem uma dimensão própria e constitutiva que a 
vincula com todas as coisas criadas. Daí que possamos e devamos falar da dimensão cósmica da Eucaristia e 
da dimensão eucarística do cosmos. 

A Eucaristia realiza a santificação da matéria e a santificação do mundo e portanto, viver eucaristicamente 
supõe, implicitamente, uma exigência incontestável de compromisso com a criação e o cuidado e 
salvaguarda da mesma. 

João Paulo II escrevia: “... a Eucaristia sempre se celebra, em certo sentido, no altar do mundo. Une o céu e 
a terra. Compreende e abrange toda a criação22. 

 
22 JOÃO PAULO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
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O Filho do Homem fez-se homem para restituir toda a criação, num supremo ato de ação de graças 
(Eucaristia), Àquele que tudo fez do nada: “o mundo saído das mãos de Deus criador volta para Ele 
redimido por Cristo”23. 

A primeira consequência que daqui se segue é a convicção de que viver existencialmente a Eucaristia é 
trabalhar para que a criação inteira retorne transfigurada ao Criador. 
 

 Como e onde podemos perceber esta dimensão eucarística de tudo o que foi criado e que consequências 
te misto para a adoração?  

A Adoração é como um amplificador de tudo isto que acontece na Eucaristia. Na Adoração continua-se esta 
ação de graças, reconhecendo a presença do Cristo cósmico, Senhor de toda a criação, num pequeno troço 
de pão, que concentra de alguma maneira todo o cosmos, e nos convida a entrarmos nele permanecendo 
nessa mesma atitude de ação de graças, que é uma atitude ativa e transformante. 
 

1. Adorar: uma nova relação com a matéria transformada. 

 
 O facto de adorar Cristo presente num pedaço de pão é esse reconhecimento profundo de que a matéria 
tem sido habitada pelo Espírito de uma forma peculiar e única, mas que alcança e afeta de alguma maneira 
a totalidade da criação. 
 
Estabelecemos diante da hóstia uma relação íntima e pessoal com Jesus que está vinculada e mediada por 
esse sinal sacramental, que é o pão, e através dele com a matéria. Isto é, indiretamente trata-se de uma 
afirmação do potencial que toda a matéria possui de: 

1. Ser habitada pelo Espírito 

2. Fazer-se sinal da presença divina, e 

3. Estar chamada a uma consumação que abraçará também a ela na parusia. 

 
 
A Encarnação do Filho de Deus é o paradigma que nos permite compreender aquilo que dizemos. Na 
Encarnação destacam-se duas coisas: 

Em primeiro lugar, o mistério de Deus, ainda que apareça em carne humana, em Jesus, não se 
elimina, antes é radicalizado, já que é na realidade uma “manifestação no ocultamento”. Do mesmo modo, 
na hóstia há uma manifestação, uma presença, que acontece na Eucaristia, e que permanece na adoração, 
mas fá-lo também no ocultamento. Trata-se agora de um ocultamento se quisermos ainda mais profundo 
porque desaparecem da vista as outras formas de presença da Eucaristia: a Palavra, a comunidade que 
celebra e está presente como tal, os ritos, os gestos, as palavras, a mediação sacerdotal e só fica “um 
pedaço de pão”. 

Em segundo lugar, na Encarnação encontramo-nos com uma natureza humana, que não é 
diminuída, escravizada ou anulada, antes exaltada e levada à sua máxima expressão e plenitude em Jesus 
de Nazaré. De modo análogo, no pão eucarístico que adoramos, a matéria não se degrada nem é diminuída 
ou reduzida, antes “espiritualizada”, no sentido em que é levada também à máxima plenitude e expressão, 
aquela que lhe acontecerá de maneira definitiva na Nova Criação. 

 

Nesta relação entre a adoração e o universo, descobrimos a unidade do plano de Deus e a relação profunda 
entre “a criação” e a “nova criação”. 

Sacramentum Caritatis é muito clara neste sentido e diz que esta relação se manifesta em primeiro lugar na 
conversão substancial do pão e do vinho no Corpo e Sangue de Cristo ressuscitado (SC nº11). 

Por quê? Porque através desta conversão introduz-se na criação o princípio de uma mudança radical, como 
uma forma de “fissão nuclear”, que se produz no mais íntimo do ser; uma mudança destinada a suscitar um 

 
23 JOÃO PAULO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
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processo de transformação da realidade, cujo último termo será a transfiguração do mundo inteiro, o 
momento em que Deus será tudo em tudo e para todos (cf. 1Cor 15,28). 

Adorar será então – não só reconhecer este princípio transformador no Corpo de Cristo que adoramos- 
senão tornarmo-nos capazes de descobrir este princípio ativo transformador na realidade (também na 
matéria) e atuar como “mediadores” para que este princípio se torne manifesto. 

Percebe-se aqui, de uma forma clara, ·a dimensão escatológica da Eucaristia. Porque aquilo que acontece 
no pão e no vinho, de alguma maneira chegará a alcançar toda a criação, transfigurando-a e permitindo 
que cada coisa adquira a sua forma definitiva, a sua configuração plena e consumada. 

Adorar é confirmar o nosso compromisso com este dinamismo eucarístico, neste processo de recondução 
de toda a criação para Deus. 
 
 
 
 

 

2. A Adoração como liturgia cósmica 

Como afirma o Catecismo da Igreja Católica, “as grandes religiões da humanidade dão testemunho, com 
frequência de modo impressionante, do sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. 

A liturgia da Igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana dando-lhes a 
dignidade de sinais da graça, da nova criação em Cristo Jesus” (n. 1149). 

“Onde cantamos, louvamos e adoramos juntos a Deus, faz-se presente na terra um pedacito do céu. 
Não é temerário afirmar que numa liturgia totalmente centrada em Deus, nos ritos e nos cânticos, 
se vê uma imagem da eternidade... Estamos na presença de Deus; Ele fala-nos e nós falamos-Lhe. A 
liturgia é opus Dei, com Deus como sujeito específico, ou não o é. O que se nos pede na adoração é 
dirigir “o olhar para Deus na comunhão dos santos, da Igreja viva de todos os lugares e de todos os 
tempos, para que se transforme em expressão da beleza e da sublimidade de Deus” 24 

 

Isto não significa que voltemos a centrar a Adoração unicamente numa relação íntima e pessoal com Deus, 
limitada ao culto, antes, justamente sendo o que é, deixando que aconteça este encontro de adoração, é 
como esta se torna num espaço eclesial de comunhão e de louvor e num espaço cósmico que aponta para 
o escatológico. 

“A Beleza dos ritos nunca será suficientemente esmerada, suficientemente cuidada, elaborada, 
porque nada é demasiado belo para Deus, que é a Beleza infinita. As nossas liturgias da terra não 
poderão ser mais do que um pálido reflexo da liturgia, que se celebra na Jerusalém do alto, meta da 
nossa peregrinação na terra. Que as nossas celebrações, no entanto, se lhe assemelhem o mais 
possível e a façam pressentir25. 

Este reconhecimento da Adoração como “liturgia” pede-nos rever o nosso modo de entender esta palavra. 

Um dos maiores estudiosos do nosso tempo: Otto Casel recorda-nos que na Igreja primitiva se utilizava a 
palavra “Mistério” para falar da liturgia. E para falar de liturgia pedia-se que estivessem presentes os 
seguintes elementos: 

1) a existência de um acontecimento de salvação; 

2) a presença do mesmo acontecimento num rito; 

3) a possibilidade de que essa salvação chegue a cada pessoa que participa no rito pessoalmente. 

 

 
Esta conceção de liturgia muda também a nossa ideia de culto. Que deixa de ser, antes de mais, algo que 
nós fazemos para procurar entrar em contacto com Deus. Não se trata tanto de algo que fazemos, quanto 

 
24BENTO XVI, Discurso aos monges cistercienses da abadia de Heiligenkreuz, 9 de setembro de 2007.   
25BENTO XVI, Homilia na celebração das Vésperas na  Catedral de Notre-Dame, Paris, 12 de setembro de 2008. 
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de uma ação salvífica de Deus sobre aqueles que acolhem o seu mistério presente no rito, aquilo que torna 
possível louvar e adorar a Deus “em espírito e verdade”. 

Neste sentido não se pode duvidar de que a Adoração é liturgia. E, além disso, podemos falar do caráter 
cósmico desta liturgia, pois ela conserva e recolhe toda a adoração daquela liturgia cósmica que 
caracterizou a vida dos povos na sua procura de Deus através da criação. 

E isto por duas razões. Em primeiro lugar, porque o símbolo que torna presente a salvação de Cristo na 
Adoração é um sinal material (pão) e, em segundo lugar, porque a salvação que nos foi prometida não só 
diz respeito ao ser humano que está adorando mas à criação inteira. 

Mas a Adoração é também um modo de ser, um modo de estar no mundo descobrindo a presença adorável 
de Deus em todas as coisas criadas. A Criação, portanto, converte-se num elemento relevante tanto nos 
nossos “tempos de adoração” como em todos os momentos da nossa vida em que tomamos consciência 
dessa presença de Deus em todas as realidades criadas. 

Por esta razão a Adoração é para nós o instrumento carismático que nos dá a possibilidade de “buscar e 
encontrar Deus em todas as coisas” 26. 

Toda a nossa vida, a nossa existência, há de transferir-se ao lugar sagrado da Adoração. Da mesma maneira, 
toda a praxis, todo o dinamismo eucarístico presente na Adoração, há de sair para fora, em direção ao 
mundo e à criação, para prolongar ali a eucaristia, para tornar realidade esse “estou neste mundo como 
num grande templo” (Santa Rafaela Mª). 
 
 
 

3. Adorar: “estar neste mundo como num grande templo” 

O “estar neste mundo como num grande templo” fala-nos de reconhecer a santidade de todas as coisas 
criadas... aquelas que existem e as que estão chamadas a conter a Criação. 

Trata-se de um reconhecimento “ativo" que nos compromete, que nos chama a responsabilizarmo-nos, a 
entregarmo-nos, a empenhar a nossa vida em que isto possa ser assim... para que a humanidade e a 
criação inteira possam converter-se em transparência da glória de Deus. 

“Devo ter presente em todas as minhas ações que estou neste mundo como num grande 
templo, e eu, como sacerdote dele, devo oferecer contínuo sacrifício e contínuo louvor, e 
sempre tudo para maior glória de Deus”.27 

 
Ressoam aqui as palavras de São Paulo aos Romanos em dois textos: 
 
No primeiro, São Paulo diz-nos que temos que nos converter num sacrifício vivo (Rom. 12,16). Nós mesmos, 
com todo o nosso ser, temos que ser sacrifício; sacrifício como aquele que se oferece a Deus para que Ele o 
transforme introduzindo-o no seu âmbito. Trata-se de restituir o nosso mundo a Deus para que Ele o 
transforme28. 
 
No segundo, onde Paulo descreve o apostolado como sacerdócio (Rom. 15,16), fala-se da função do 
sacerdote, colocando o acento na tarefa de consagrar o mundo para que se converta em hóstia viva, para 
que o mundo se converta em liturgia.29 
 
 
É a grande visão que teve também Teilhard de Chardin: no final teremos uma verdadeira liturgia cósmica, 
na qual o cosmos se converte em hóstia viva. E pedimos ao Senhor, com Santa Rafaela que nos ajude a ser 
sacerdotes, neste sentido, para cooperar na transformação do mundo, começando por nós próprios. Que a 
nossa vida fale de Deus, que a nossa vida seja também liturgia, porta pela que Deus longínquo se converta 
em Deus próximo. 
 

 
26 EE [1]. 
27 RAFAELA Mª. Apuntes espirituales. Carta nº41. 
28JOÃO PAULO II, Homilia de Vésperas, 24 de julho de 2009 na la Catedral de Aosta, L’Osservatore Romano 29/07/2009 
29 Ib. 
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E esta ideia, encontramo-la também na primeira parte da oração eucarística: “Faz com que a tua igreja se 
ofereça a ti como sacrifício vivo e santo”. 
 

“Devo ter presente em todas as minhas ações que estou neste mundo como num grande 
templo, e eu, como sacerdote dele, devo oferecer contínuo sacrifício e contínuo louvor, e 
sempre tudo para  maior glória de Deus” (c.41) 

 
”Estar neste mundo como num grande templo” tem este primeiro significado, que convida a reconhecer o 
mundo como esse “espaço” no qual habita a presença do Criador, mas também a reconhecê-Lo como 
“templo”, isto é, não é um espaço qualquer, antes um espaço sagrado... como o âmbito mais adequado 
para “adorar”... 
 

E ali somos convidados a sermos “sacerdotes”, a exercer o nosso sacerdócio comum, como? 

- Sendo testemunhas dessa presença eucarística 

- Mediadores 

- Oferentes 

 
A santa especifica esta tarefa de “oferecer”: louvor, sacrifício, caracterizando-a com a palavra “contínuos”... 
Portanto, há um olhar à totalidade do espaço... como há também à totalidade do tempo... com o que nos 
está convidando a entrar nesse movimento de expansão que brota da Eucaristia e se prolonga na 
Adoração: 

- Adorar em todo o lugar 

- Adorar em todo o momento 

 
O louvor é ação de graças, reconhecimento de quem é Deus e de quanto temos recebido d’Ele, 
reconhecimento também da beleza e do dom de todas as coisas criadas, e por isso é Adoração, laudatio por 
todas as realidades criadas ao Criador. 

O sacrifício é o processo pelo qual algo se torna “sagrado”. Trata-se de introduzir algo no âmbito de Deus, 
para o tornar sacro, oferecendo-o à sua ação santificadora. Mas há outro sentido no qual pode ser 
entendido também este sacrifício. Sacrifício como estabelecimento de um limite que procede de 
reconhecer que este mundo que oferecemos não é propriedade nossa, que o lugar onde estamos, essa casa 
comum, é templo de Deus... é presente, é um dom para o mundo e nele há de realizar-se o seu sonho pelo 
mundo... e isso supõe “limite”. 

 
Limite em que sentido? 

A terra e o homem estão profundamente vinculados desde a criação. O projeto de Deus, o seu sonho para 
com o mundo, diz respeito a cada ser, à humanidade e à criação na sua totalidade. Daí que o Papa 
Francisco nos tenha convidado na sua encíclica Laudato Si, a não separar realidades, a ter um olhar muito 
mais integrador. A escutar o grito da humanidade, mas a escutar também o grito da terra.  

São Paulo lembrava-nos na carta aos Romanos, que a Criação geme... A crise ecológica a que nos vamos 
fazendo, a pouco e pouco, mais sensíveis é um eco desse gemido... que é também o gemido do Espírito 
desde ela. 

Esta crise ecológica é o resultado de um modo de nos relacionarmos com a natureza que deve ser revisto e 
que clama por restabelecer uma relação harmónica entre o ser humano e a casa comum. 

Pois justamente na origem desta crise está uma insuficiente aceitação e gestão dos limites nas nossas 
sociedades. 

FAZER SACRIFÍCIO, significa também aqui reconhecer e confrontar-se com os limites (os dos nossos desejos, 
do nosso consumo, da nossa existência temporal, da nossa capacidade de nos relacionarmos, das nossas 
fantasias técnico-científicas, etc.). Tratar-se-ia de aceitar uma autolimitação voluntária como tarefa 
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pendente que devemos empreender a nível pessoal, comunitário, económico, político e social. E fazê-lo 
desde o reconhecimento do caráter sagrado da nossa terra, mais sagrado ainda, quando a contemplamos 
como esse Templo no qual Deus quer habitar, essa casa comum que é para todos... Daí o limite... o do 
mundo limitado, os limites de uma “casa comum” que tem as suas medidas... e que é para todos... também 
para as gerações futuras... Não podemos viver de tal modo que cortemos a possibilidade de esperar das 
gerações vindouras, deixando-lhes como herança uma terra devastada, contaminada, empobrecida... uma 
casa comum que não poderá ser lar “para todos”... e nenhum lugar para adorar.  
 

 “Devo ter presente em todas as minhas ações que estou neste mundo como num grande 
templo, e eu, como sacerdote dele, devo oferecer contínuo sacrifício e contínuo louvor, e 
sempre tudo para maior glória de Deus” (c.41) 

 
A santa termina este parágrafo com a expressão: “sempre tudo para maior glória de Deus”. 

Com ela, a glória de Deus é posta na intencionalidade e na meta... 

- Na intenção: “que a Criação... seja um reflexo da glória divina” (C.2) 

- Na meta: que “a contemplação de Cristo na Eucaristia nos leve a descobrir a sua presença e a 
responder a ela em todas as realidades do mundo (C.45)” conduzindo assim tudo “à glória a que 
está destinado”. 

 

 

4. Adorar: participar do processo de consagração universal. Universal 

Há um processo em marcha de Consagração universal que acompanha a existência da Criação e que brota 
da Eucaristia. O mundo vai-se transformando numa grande Hóstia... até que o Corpo do Cristo total o 
abrace e alcance tudo... 

Em cada realidade à nossa volta, Cristo brilha como uma última determinação, quase poderíamos dizer 
como um Elemento universal. 

Isto se percebe com mais claridade na Adoração eucarística... Cristo é o centro: centro da nossa reunião, 
centro das nossas liturgias, centro do templo, da Igreja, da capela, centro que reúne todos os adoradores... 
centro que por vezes se desloca a outros lugares para que ali seja também o centro... centro porque todos 
os olhares dirigem-se a Ele, todas as orações, todos os trabalhos, todas as esperanças... 

 
Na “hóstia consagrada” faz-se presente o Cristo glorioso, que é já para sempre o encarnado... e, portanto, 
glória, humanidade e matéria confluem no pão consagrado. 

Ao comungar, a nossa humanidade assimila, de alguma maneira, o Mundo material que, por outra parte, nos 
constitui... pois somos maiormente matéria, água, elementos minerais e substâncias orgânicas, para além de 
espirituais... mas santificado. Mas também ao assimilar a Hóstia a nossa humanidade, a Transformação 
eucarística transborda e completa a Transubstanciação do pão do altar. A partir de nós mesmos, a pouco e 
pouco, invade irresistivelmente o Universo.  
 

“Num segundo sentido e generalizado, mas num sentido verdadeiro, as Espécies sacramentais 
são formadas pela totalidade do mundo, e a duração da Criação é o tempo requerido para a sua 
consagração. “In Christo vivimos, movemus et sumus” ¨(Teilhard, El medio divino). 

 
Diante do Senhor exposto tomamos consciência e reconhecemos explicitamente que se está dando este 
processo de transformação, que tem a sua origem na celebração eucarística, mas cujos efeitos estão para 
além... acompanham-nos em toda a circunstância da vida. A potência transformadora da Eucaristia está 
atuando no mundo, em nós, mas também na matéria... nesse tempo em que prolongamos a ação de graças 
eucarística, testemunhamos e favorecemos que isto aconteça. 

Esta potência transformadora habita ocultamente a aparente inércia desse pedaço de pão pequeno e 
próximo ao mesmo tempo. Essa potência assimila-nos, mais do que nós a assimilamos - como dizia Santo 
Agostinho. O seu contacto não está circunscrito ao lugar concreto onde se expõe e tão pouco a esse 
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momento que explicitamente lhe dedicamos a nossa presença... mas esse espaço e esse tempo de adoração 
ensinam-nos a perceber a sua presença transformadora atuando sobre todo o Universo. 

Possivelmente ninguém como Teilhard de Chardin tem escrito sobre esta vinculação da eucaristia que 
adoramos e o processo de consagração do mundo. 

 “Começo a compreendê-lo: sob as espécies sacramentais, primeiramente, através dos 
“acidentes” da Matéria, mas também, de rejeição, a favor do Universo inteiro, tocas-me, Senhor, 
na medida em que este Universo refluí e influí sobre mim sob a tua influência primeira. Num 
sentido verdadeiro, os braços e o Coração que me abres são nada menos que todas as forças do 
Mundo juntas, as quais, penetradas até ao fundo delas mesmas pela tua vontade, os teus gostos, 
o teu temperamento, se espalham  sobre o meu ser para o formar, o alimentar, o arrastar até 
aos ardores centrais do vosso Fogo. Na Hóstia, Jesus, aquilo que me ofereces é a minha própria 
vida.”  (Teilhard, El medio divino) 

Que poderíamos fazer para recolher este abraço envolvente? O quê, para responder a este beijo 
universal? À oferenda total que se nos faz, só poderemos responder com uma total aceitação. Ao contacto 
eucarístico somos convidados a reagir mediante o esforço inteiro da nossa vida, de hoje e de amanhã, à 
minha vida individual e à minha vida aliada a todas as outras vidas30. 

 

A Adoração explícita torna-se assim, no lugar onde recebemos este abraço, este beijo, e onde –ao mesmo 
tempo- revela-se com maior claridade a dimensão apostólica da Adoração. 
 
 

Como concretizar a partir da nossa condição de “adoradores”? 

A criação não é uma realidade neutral, mera matéria que se pode utilizar indiferentemente seguindo o 
instinto humano. Ela, juntamente connosco, forma parte do plano do sonho de Deus. 

Por isso esta dimensão cósmica da adoração convida-nos a nos comprometermos na salvaguarda da 
criação, mantendo com todas as coisas criadas uma relação de harmonia e não de depredação; sendo co-
criadores com Deus e, como ele, introduzindo “espírito” –humano- na matéria, cuidando dela, sarando-a 
das suas feridas, reparando-a nas suas fraturas. 

A tarefa do adorador é a de atuar sobre a criação empurrando-a em direção a essa nova criação que está 
chamada a ser. Isto supõe a realização de gestos concretos de cuidado com a natureza, o educar nesta 
direção, fazermo-nos conscientes da necessidade de crescer em sensibilidade nesse sentido. 

Na Encíclica Laudato Si, o Papa Francisco recolhe com entusiasmo a proposta do Patriarca Bartolomeu 
sobre o que devemos fazer? 31 

- Passar do consumo ao sacrifício, 

- Da avidez à generosidade, 

- Do desperdiço à capacidade de partilhar, 

- “numa ascese” que significa “aprender a dar”, e não simplesmente renunciar, ou a um vazio  “poupar” 
que, certamente, pode estar cheio de sentido, se busca a “sustentabilidade” e supõe o 
reconhecimento de que este mundo é para todos, também para as gerações futuras; mas que pode 
também estar totalmente “vazio” se se tratar tão só de gastar menos para guardar mais. 

- Num modo de amar que é passar, a pouco e pouco, daquilo que eu quero àquilo que necessita o 
mundo de Deus. 

- Liberando-nos do medo, da avidez, da dependência, que nos convertem em predadores... 

 
30 Em mim, periodicamente poderão desvanecer-se as santas Espécies. Cada vez me deixarão um pouco mais profundamente submerso nas capas da 
tua omnipresença: vivendo e morrendo em nenhum momento deixarei de avançar em Ti. Portanto se justifica com um vigor e um rigor 
insuspeitado, o preceito implícito da tua Igreja de que é precioso sempre e em todas as partes comungar. A Eucaristia deve invadir a minha vida. A 
minha vida deve fazer-se, graças ao sacramento, um contacto contigo sem limites e sem fim; esta vida que há uns instantes tinha-me parecido como 
um Batismo contigo nas águas do Mundo, e que agora se descobre a mim como tina de Comunhão mediante o Mundo contigo. O Sacramento da 
vida. O sacramento da minha vida, da minha vida recebida, da minha vida vivida, da minha vida abandonada... (Medio divino) 
31 Cf. LS 7,8,9. 
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E isto encontra caminhos muito concretos de realização: 

- apoiar projetos de energia sustentável (mínimos e máximos); 

- perder o tempo, e por vezes até a paciência, em tarefas de reciclagem; 

- ser solidários e conscientes da necessidade de cuidar os bens naturais para que sejam “para todos”, 
quer dizer, para que realmente possamos falar de uma mesa-mundo inclusiva; 

- apoiar com as nossas escolhas na hora de praticar um consumo justo e não só barato; 

- e mil coisas mais que a um coração atento não é necessário indicar. 

 

 

5. O mundo desde a Adoração 

1.  O mundo é um espaço que se oferece para poder adorar. 

2.  O mundo é “esse pão” que há de transformar-se no Corpo de Cristo... 

3.  O mundo é esse âmbito que deve reconduzir à comunhão plena em Deus...”a sua glória” 

4.  O mundo é Eucaristia...Corpo de Cristo, transparência de Deus 

5. O mundo é aquele templo-casa que permite que toda a humanidade possa viver a fraternidade 
sonhada pelo Criador, e reconhecê-la como dom que deve ser agradecido e posto nas suas mãos.  

6. O mundo está habitado pelo Espírito, é palavra que nos fala do Criador e nos convida ao canto de 
louvor e reconhecimento do seu amor. 

 7. O mundo é aquela realidade que temos de amar porque dentro dele palpita o coração de Cristo... 
que temos de escutar... curar, e reparar nas suas feridas. 

 
Ir. Nurya Martínez Gayol, aci 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

25 de fevereiro de 2019 

 

AS PRIMEIRAS ESCRAVAS 

Ir. Elvira Santamaría, aci 

 
ESQUEMA: 

Breve introdução 

□ Sair de Córdova. Uma grande aventura. 
 

□ Madrid C/ La Bola nº 12 “… e que nome vão as irmãs dar à sua Congregação”. 
 

□ Bairro de Chamberí - Cuatro Caminos - “É preciso encontrar uma casa!”. 
 

□ El “Paseo del Obelisco” Esta Casa. 
 

□ Carta à Família ACI. 
 

Bom dia. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a quem me convidou a partilhar este momento convosco. 
 
Um dos objetivos desta Assembleia é “continuar a crescer no espírito das primeiras Escravas, para 
fortalecer esta Família.” 
 
Sabemos que se ama aquilo que se conhece, hoje gostaria que pedíssemos para todos nós a “graça do 
conhecimento interno”. 
 
Um conhecimento que vai para além da formação e da informação. Podemos aprender muitas coisas com 
as primeiras Escravas, sem dúvida, mas o melhor presente seria que o Senhor nos concedesse esse saber 
que toca o nosso coração, que nos desperta a querer aprofundar mais e mais, para no fim reconhecermos 
que “somos criaturas afortunadas”, porque temos um tesouro que levamos em vasos de barro.    
 
Proponho que vivamos o dia de hoje em atitude contemplativa juntamente com as 16 jovens guiadas por 
Rafaela Maria e sua irmã Pilar, que fundaram esta Família e da qual nós somos herdeiros universais. 
Ver o que fazem, ouvir o que dizem, estar atentos a todos os detalhes, deixando-nos contagiar pela sua 
humildade, pelo seu amor à Eucaristia e no seu enorme desejo de colocar Cristo à adoração dos povos, pela 
sua preocupação e ocupação por toda a humanidade e muitos outros detalhes que vos podem ajudar a 
conhecê-las melhor.   
 
 
Sair de Córdova! 
 
Temos de voltar a Córdova para imaginar este grupo de jovens entusiasmadas e decididas a entregar as 
suas vidas ao Senhor.  
Desde o primeiro minuto, o caminho não foi fácil... Clarissas? Carmelitas? Salesianas? Ou Reparadoras? 
Uma coisa era clara, tinham a certeza do Amor de Deus, que "as amava com predileção" e "queria o 
melhor para elas". Só lhes restava acolhê-Lo e deixarem-se guiar e moldar por Ele. 
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Vamos ouvir o relato que desencadeou essa decisão final. Abandonar Córdoba para serem fiéis à vontade 
de Deus. 
Vamos fazer-nos presentes nessa cena, é essencial para acompanhar o caminho destas religiosas que, 
embora jovens, e não esquecendo que eram mulheres da sua época, tiveram a força do Espírito para serem 
fiéis à vocação a que tinham sido chamadas, sem terem claro sobre onde ou como, mas determinadas a 
deixar "tudo para o Todo". 
 
Escutemos o relato escrito por M. Pilar: 
 
“Na segunda-feira 5 de fevereiro de 1877, às 10:30h da manhã, surgiram na nossa sala os Srs. Provedor e 
Fiscal... e chamando a comunidade... O Sr. Provedor tomou a palavra disse que o Sr. Bispo estava feliz 
connosco e nos protegeria, mas era necessário que aceitássemos certas modificações (assim lhes 
chamava sempre) que teríamos de fazer mudanças no nosso modo de vida... que no essencial declarava o 
seguinte: 
Teríamos que mudar o hábito, suspender a exposição do Santíssimo, exceto feriados e creio que também 
quintas-feiras, colocar grades nas receções e no coro do piso térreo da igreja, fechando-o à semelhança 
de algumas ordens de clausura, variar o ofício e as regras de Santo Ignacio misturadas com as de Santo 
Domingo e creio também com as de outro santo. Ninguém disse uma palavra, mas os rostos bem 
falaram... acabou intimidando-nos a aceitarmos, ou não, estas condições no prazo de vinte e quatro 
horas. 
Voltando agora ao final das 24 horas, não era necessário tanto tempo, pois às duas ou três horas, por 
uma unanimidade espontânea e alegre em quase todas e animada em mim estávamos resolutas em 
enfrentar tudo para salvar as nossas regras e modo de vida..." Relação II 12-14 e 17- M.Pilar 
 
 
Aquele 5 de fevereiro ia dar muito de si. 
 
Entremos naquela reunião, estão presentes Rafaela, sua irmã Pilar e D. António Ortiz Urruela. 
 
Observemos o peso da responsabilidade na decisão que tiveram de tomar, sobretudo naquela jovem 
superiora, Rafaela Maria, que por temperamento era daquelas pessoas que medem muito as 
consequências dos seus atos. 
Pilar aproxima-se de D. José António e de sua irmã, que falam sobre a situação e diz-lhes: Por que não 
vamos? Em sua mente viva surge uma ideia: Sair de Córdoba. 
D. António permanece um momento em suspenso, mas logo depois responde como se pensasse consigo 
mesmo "Pois olhe, não está a pensar mal, Mª del Pilar".  
E começaram a examinar a viabilidade do projeto. 
Poderiam ir a Andújar, ficar no hospital, esperar ali por acontecimentos... 
Mas nesta cena ainda há algo mais surpreendente, quando M. Pilar deixa a sala, encontra uma noviça que 
desce para lhe dar a sua ideia e diz-lhe: 
 
"Olhe para cima, no recreio, estávamos a perguntar-nos por que não nos vamos, e assim evitaríamos o 
perigo de sermos enviadas para nossas casas... - estamos resolutas em tudo para salvar a nossa vocação, 
e enviam-me para que lho diga"...." Relação II 12-14 e 17-M.Pilar 
 
Surpreendente a unanimidade num projeto tão fora do comum. Via-se claramente que "O próprio Deus 
dirigia este negócio." 
Se pudéssemos entrar no seu coração, talvez encontrássemos essa mensagem que repetiram tantas vezes 
ao longo de suas vidas. "Nem criaturas, nem coisas, nem casos, devem segurar o nosso coração: só Deus e 
a Sua santa vontade”. 
 
Acompanhemos os preparativos necessários para começar esta aventura: 
Para aquele grupo de raparigas não importava a hora tardia, ruas estreitas mal iluminadas, nem o frio do 
inverno ou os costumes da época. "Só Deus e a Sua santa Vontade".  
Provavelmente Rafaela e alguma outra destas jovens voltou a cabeça, em mais de uma ocasião, para ver a 
cidade quase às escuras. Que silencioso e que frio naquela noite de fevereiro! 
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Embarcadas no comboio, rumaram em direção a Andújar, mal acomodadas num terrível vagão de terceira. 
Finalmente, às 4 da manhã, o hospital! O estabelecimento estava fechado e ali esperaram o amanhecer. 
Não podemos esquecer que deixámos a M. Pilar em Córdoba. Com ela estão duas noviças e uma 
postulante. Aproximemo-nos, acompanhemos Pilar. Os dias e as noites são muito movimentados. Recolher 
a casa, atender as visitas contínuas, recuperar a amizade do maior número de pessoas... 
Como sua irmã, a M. Pilar reza, reza insistentemente. E somente essa oração conseguiu manter a 
serenidade do espírito tão cruelmente posta à prova. 
Avancemos no tempo e na história, mesmo deixando para trás acontecimentos extremamente importantes 
no início desta aventura. 
 
Por fim a 25 de março reúnem-se todas em Andújar.  
Imaginemos por um instante a alegria deste grupo. 
Tudo tinha sido graça, dom. Esta convicção encheu-as sempre de confiança e de uma fé capaz de mover 
montanhas. 
 “Eu tenho grande coragem e força, porque tenho a minha confiança colocada no Senhor, que nos 
ajudará sempre pois não desejamos mais que a sua honra e glória”. 
Naquela situação tão instável, vemos Rafaela manter uma atitude fundamental de segurança. Apesar das 
dificuldades a que estava exposta a fundação do Instituto, ela esperava que no fim recebessem a aprovação 
da Igreja. E com tudo isto ainda a ouvíamos dizer:  
“A nossa vida é a mais completa que pode haver. A nossa fraternidade é como a vemos nos primeiros 
cristãos…Tudo devido à graça do nosso Deus que nos escolheu, cada dia vamos vendo que é tudo obra 
sua”. 
 
O Cardeal de Toledo oferece-lhes a possibilidade de se instalarem em Madrid. Vejamos o que acontece 
nesta reunião: “Passados uns momentos, a Madre Pilar reúne todas na presença da superiora, dizendo 
que esta tinha que lhes falar, então na sala que servia de oratório sentaram-se todas no chão à volta da 
nossa superiora e sua irmã. A Superiora contou-lhes toda a história dizendo que o Sr. Bispo queria que se 
fossem embora o mais rápido possível, mas que era um ato voluntário, só iam se quisessem, e as que não 
fossem poderiam voltar para casa em paz. Não haveria desgostos nem juízos. Dito isto, calou-se á espera 
da resposta. Então as suas filhas, como que movidas por uma mola, disseram: Madre vamo-nos! Sem 
dúvida nenhuma ao responder … 
 
Oiçamos este Vamo-nos! Um vamo-nos que abrirá a etapa definitiva, o nascimento da Congregação. 
 
Dois dias depois, a Madre Pilar sai para Madrid acompanhada por uma das noviças. Vão à procura de uma 
casa, um canto onde se alojarem, pela primeira vez com todas as licenças. 
Na sexta-feira Santa assinam contrato de arrendamento. Avisam de seguida Andújar, e começam os 
preparativos. Esta etapa é, de certo modo, a definitiva naquele caminho comprido, percorrido sem perder a 
fé, a esperança e a caridade. 
Chegam a Atocha já noite dentro e tinham à sua espera M. Maria de San Ignacio, que se tinha antecipado e 
viajado com M. Pilar. 
Esgotadas e cheias de fome chegam ao Hospital da Princesa, onde as esperava, uma boa lareira e os braços 
abertos da Ir. Francisca, uma boa Filha da Caridade que nesta altura faz jus ao seu nome. 
 
Vocês hoje vão caminhar pelas mesmas ruas que fizeram estas Irmãs. 
 
A 6 de março à noite, instalam-se num andar na central Rua de La Bola. No dia seguinte, vão visitar o Sr. 
Bispo que as recebe muito bem e com todo o afeto de um verdadeiro pai, anima-as a levar para a frente a 
sua obra. 
 
O P. Cotanilla Sj que tinha tomado muito a sério a orientação espiritual da comunidade perguntou à 
superiora “Que nome vão escolher as irmãs para a sua Congregação?”.  Ninguém tinha pensado num 
nome, “podiam chamar-se Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus” Gosta? Sim Padre, gosto”. 
 
Todas gostaram. A 14 de abril o Cardeal aprova que se estabeleçam em Madrid com o nome de 
Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus.  
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Desde esse dia aquelas jovens respiram mais tranquilas com uma dupla alegria; a de ter respondido com 
fidelidade à voz de Deus e a de ter recebido pela primeira vez uma palavra de alento da Igreja, uma espécie 
de adiantamento, ou promessa, da aprovação que depois lhes daria solenemente a Santa Sé. 
 
Temos que imaginar as duas fundadoras e as suas companheiras imersas no ambiente da sua época. 
 
Quando estiverem em frente ao edifício nesta rua, deixem-se transportar para o seu interior. 
 
Imaginem este grupo de jovens religiosas fazendo as orações com as janelas entreabertas ouvindo a 
agitação das pessoas que passam e aproveitando os breves silêncios para se recolherem em silêncio e viver 
a sua resposta ao Amor infinito de Deus. 
Rafaela e as suas companheiras procuram e vivem apaixonadamente essa presença na Eucaristia, no 
mistério de Cristo que atualiza a sua morte, sua ressurreição e sua gloria invisível entre nós. Por isso estão 
elas ali, em adoração silenciosa com o “coração ardendo de amor humilde” e o amor, sem limites, a todos 
os homens. Este mundo, Senhor, redimido pela tua cruz e a tua ressurreição, este mundo que, sem saber 
está tão necessitado de Ti” diriam elas em mais que uma ocasião. 
 
Pelas janelas abertas ou entreabertas entravam as vozes e ruídos da rua, e também o clamor concreto dos 
homens do século XIX que, como em qualquer época, pedem ajuda no seu esforço para construir um 
mundo novo. E através delas sai para o mundo o Amor misericordioso de Deus na Eucaristia que se 
preocupa com cada um, com um amor até ao fim “coração ardendo de amor humilde”. 
 
Oiçamos os sentimentos que saem desse coração “Tu nos enviaste eterno Senhor de todas as coisas, a ser, 
para cada homem que se aproxima de nós, apóstolas e mãe”. 
 
Estas palavras têm que nos ficar muito gravadas. Convidam-nos a:  
“trabalhar para que todos os homens O conheçam e O amem, para que todos os povos O adorem como 
Salvador e Senhor, e não sejam escravos de nenhuma criatura, para que tantos filhos como tem o Senhor, 
acolham a misericórdia que lhes quer dar, a corrente de amor que eternamente brota do Seu Coração”. 
 
Hoje, pelas janelas do nosso coração, entra o clamor dos nossos irmãos: dos desfavorecidos, excluídos, 
desenraizados, maltratados, sem dignidade, sozinhos...abrimos os nossos olhos, inteligência, coração a 
essas realidades e repetimos, convencidos, estas palavras que são herança e compromisso no nosso 
caminho pela vida. 
 
“Trabalhar para que todos os homens O conheçam e O amem, para que todos os povos O adorem como 
Salvador e Senhor, e não sejam escravos de nenhuma criatura, para que tantos filhos como tem o Senhor, 
acolham a misericórdia que lhes quer dar, a corrente de amor que eternamente brota do Seu Coração”. 
 
Pensemos na precaridade em que vivia aquela comunidade que debilitava a saúde das irmãs, mas todas 
convencidas que para fundar o Instituto, Deus tinha escolhido “os mais débeis instrumentos da terra”. No 
entanto, todas elas asseguravam que Rafaela, sendo a mais convicta da sua fragilidade, era ao mesmo 
tempo a fundação mais forte do edifício. 
 
Dizia ela: 
“Dá-nos Senhor, o sentimento de alegria de nos vermos tão pequeninas, que te possamos valer como 
instrumentos rudes para acrescentar a tua obra. Tu vales-te dos pequenos para ensinar os grandes, 
porque te agrada nas tuas obras, recorrer ao que não é e rejeitar o que é, para que se atribua tudo a Ti”. 
 
A situação que vivem é extrema e é preciso encontrar outra casa. 
E no dia 26 de março reúnem-se todas na nova casa que tinham comprado, mas tão longe!! 
 
Prestemos atenção a este relato:  
“Nesta casa, no dia 8 de junho de 1877, festa do Sagrado Coração de Jesus, às sete da manhã, as nossas 
fundadoras fazem os seus primeiros votos na presença do P. Cotanilla sj, com todas as cerimónias 
requeridas pela Santa Igreja, para alegria das suas filhas que tinham os corações derretidos em ação de 
graças por verem a obra que tanto as tinha feito sofrer  ganhar fundações” Crónicas II p.329 
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Foram precisos vários dias para obter as licenças e poder ter a reserva do Santíssimo, foi para elas uma 
grande ausência. As nossas irmãs não concebiam a sua vida desvinculada da presença eucarística, e 
recordam-nos isso em várias ocasiões ao longo da sua vida “Jesus sacramentado, principal objeto da nossa 
reunião” e por isso escrevem ao Papa a pedir licença para ter a reserva Eucarística. 
Não aspiram a mais neste mundo que: “adorar este Divino Senhor Sacramentado, a consagrar-se a Ele 
para sempre, a ensinar às crianças pobres a doutrina cristã e a receber pessoas em suas casas, por dez ou 
quinze dias, para se retirarem a fazer exercícios espirituais”. 
 
Estas jovens acostumaram-se a experimentar em si próprias a obra de Deus, a sua atuação escondida 
dentro dos sucessos da vida, pequenos ou grandes. Olhavam para a existência com os olhos admirados e 
serenos da fé. Aprendamos com elas a olhar assim para a vida, as pessoas, as circunstâncias… 
 
A casa de Quatro Caminhos estava fora do centro.  
As primeiras Escravas, com Rafaela Maria à frente, fizeram de tudo para espalhar a mensagem de que 
recebiam raparigas pobres para lhes ensinar o Catecismo. Também recebiam algumas pessoas na Capela 
que, embora pequena, sempre a quiseram aberta a todos. Sempre procuraram que o apostolado estivesse 
unido ao culto eucarístico. 
Anos mais tarde, Rafaela Maria citava com palavas simples uma ideia de D. José Antonio Ortiz Urruela. 
“Bem dizia o P. Antonio que do Santíssimo Sacramento saía tudo”. 
Esta casa tinha outros inconvenientes, mas para elas nenhum comparável com a dificuldade de converter a 
Capela num verdadeiro foco de atração eucarística. 
Se quisessem responder ao ideal que tinham nos seus corações, não podiam continuar ali. E ainda por cima, 
juntava-se a escassez de recursos. A casa de Quatro Caminhos precisava de renovações e não havia 
dinheiro suficiente para isso. Outra adversidade que as levava a agarrarem-se com força na confiança 
Naquele que tudo pode. 
 “Quanto mais apertadas nos vemos, mais nos abandonamo-nos em Ti, refugiamos em TI, deixamo-nos 
suster pelos braços da Tua ternura, permanecemos dentro de Ti e de Ti recebemos tudo.” 
 
Paremos para observar e contemplar esta atitude e rezemos pela graça de ser profundamente impregnadas 
por esta grande fé e confiança no Senhor. 
 
Sem estabilidade aparente, mas enraizadas no Amor, mantinham a esperança através de uma nova 
peregrinação. 
  
Naqueles anos o grupo tinha estabelecido uma grande ligação às Fundadoras. Havia tal comunhão de 
espírito que todas as sucessivas provações da Igreja, não faziam mais que corroborar oficialmente a 
estabilidade que o Instituto tinha alcançado naquele período, tão curto mas tão intenso. 
 
Agora no Paseo del Obelisco, a nossa Casa. 
 
A aquisição desta casa foi complicada, tendo levado oito meses de espera e muitíssimos quilómetros de 
caminho. Por fim, consegue-se assinar a escritura de venda. 
 
Neste momento não vamos fixar-nos nos dados biográficos, históricos, lugares amados que enchem os 
nossos corações de devoção e carinho. Isso faremos esta tarde. Agora vamos estar com as protagonistas, 
acompanhamo-las e pedimos a graça de gostar profundamente de tudo. 
 
Esta casa, foi para as primeiras Escravas um ponto de lançamento, um lugar onde se ia não só construindo 
o edifício do Instituto, mas também onde se iam fortificando as fundações, “na confiança em Deus que 
nunca nos falha”. 
 
Muitos acontecimentos tinham ainda que viver, mas o que estava claro é que um dos amores mais 
profundos das Fundadoras era o que professavam à igreja, o seu grande interesse pelas obras da Igreja e 
pela multidão dos filhos de Deus dispersos pelo mundo, chamados a formar uma grande família.  
 
Vamos acompanhar com a nossa imaginação a vida daquelas escravas, que ainda que lhes escasseasse a 
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comida e a pobreza fosse extrema, resplandeciam de entusiamo e desejo apaixonado por pôr Cristo à 
adoração dos povos, para que todos O conheçam e O amem. 
A sua vida comunitária edificada na Eucaristia, a união fraterna e a sua alegria profunda contagiaram outras 
jovens a viver a entrega total a Cristo. O noviciado aumenta, a casa está repleta de vida, de juventude… 
  
Muito rapidamente começa esta jovem comunidade a sentir a necessidade de “serem universais como a 
Igreja” fundar novas comunidades, primeiro em Córdoba, depois em Jerez… e assim até aos dias de hoje. 
 
A partir desta casa o Instituto cresce, expande-se. Enquanto a M. Pilar viaja por metade de Espanha, 
Rafaela, a partir daqui, age incutindo o desejo de universalidade. 
Ocupa-se da formação das noviças, transmite-lhes com o seu testemunho o Amor a Cristo na Eucaristia, o 
sentido apostólico da adoração, o interesse pelos mais necessitados ... e a partir daí o esforço por abrir uma 
escola e ter uma capela aberta a toda a gente. 
As suas portas, como sempre, estão abertas ao mundo, e o mundo é a ocupação e a preocupação que, no 
silêncio da adoração, elas apresentam a Jesus no Santíssimo Sacramento "objeto da nossa reunião". 
Pela primeira vez as duas irmãs estão separadas, mas mantêm uma correspondência rica que demonstra a 
sua profunda harmonia, um grande espírito de comunhão, que as leva a partilhar tudo de forma natural e 
do coração. 
As diferenças de temperamento nas duas irmãs eram notáveis, mas ambas têm em comum o amor à 
Congregação.  
 
Na M. Pilar mistura-se um excesso de preocupação sobre as ações de sua irmã. 
Surge o distanciamento entre as duas irmãs provocado talvez por mal-entendidos, pelo exagerado 
protecionismo de Pilar relativamente à sua irmã, talvez porque somos frágeis, barro, debilidade ... mas as 
fundações continuam a ser estabelecidas, tornam-se mais profundas, vão-se fortalecendo. 
Em muitas ocasiões ouvimos estas palavras: 
“O humilde e o simples roubam o coração do Deus. Usa os pequenos para ensinar os grandes, porque nas 
suas obras agrada-lhe fazer uso daquele que não é e rejeitar aquele que é, para que tudo se atribua 
somente a Ele, glória para sempre, sem fim, sem fim”. 
 
Sobre esta casa poderíamos acrescentar muito mais, mas vamos reservá-las para a visita guiada. 
 
Aqui em Madrid o espaço é insuficiente, a escola é demasiado pequena, o número de irmãs cresce e falta 
espaço, não há igreja pública para o culto... demasiados “lugares rochosos” mas “se Tu nos conduzes, não 
nos parecerão tão duros”. 
Não era fácil derrubar Rafaela, a sua maior força é a própria fraqueza e ela sempre conseguia tirar forças da 
fraqueza. Estavam cientes da sua pequenez, a humildade do seu ser, mas a sua verdadeira riqueza era quão 
unidas estavam, a abnegação, a entrega e o entusiasmo com que encaravam as circunstâncias diárias. 
"Agora, enquanto ainda estamos nas fundações, afundemo-los bem, de modo que as tempestades que 
vierem não possam demolir o edifício e todas unidas... como os dedos da mão.” 
Na união fraterna daquela comunidade, na união dos membros do jovem Instituto, Rafaela Maria confiou a 
força que tornaria possível o edifício manter-se de pé... tudo ficaria bem porque tinham o Senhor do seu 
lado. 
 
Esta tarde visitarão a nossa igreja. 
Infinitas dificuldades e obstáculos para a construir, e com tudo, encontramos estas palavras que são alento 
e testemunho para cada um de nós “Tenho grandes esperanças de que Deus Nosso Senhor nos dê o 
suficiente para completar toda a obra, que é absolutamente necessária.... nós, os religiosos, devemos 
viver com um pouquinho de fé. " Eram assim os seus projetos, não evitava cálculos prudentes, mas acima 
de tudo confiava em Deus.  
Foi moldada com fadiga e suor, com sofrimento, erros... Mas construída sobre a base sólida de corações 
que buscavam apenas a vontade de Deus, que só tinham um interesse: colocar Cristo à adoração dos 
povos... formada e fundada em amor humilde, o amor que nasce do coração de Aquele a quem 
trespassaram, amor escondido, feito fundações que são invisíveis e vendo-se são tão feias!... 
Muitas preocupações ocupavam a cabeça e o coração de Santa Rafaela, os assuntos do Instituto em pleno 
crescimento especialmente conseguir a aprovação definitiva da Santa Sé, tornaram necessário que ela 
deixasse de se ocupar das noviças. 
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Os acontecimentos aproximavam-na cada vez mais a Cristo pobre e humilde que olhava incansavelmente 
na adoração, aquele olhar contínuo a Jesus na Eucaristia que a ia fazendo à sua imagem. Amor humilde que 
a ia levar pelo caminho da humildade, a olhar como uma graça o viver escondida e esquecida. 
 
Hoje estamos apoiados por fundações enraizadas no Amor de Deus, na sua Misericórdia e Bondade, estas 
fundações que sustentam o peso desta Congregação. 
É verdade que colocaram a primeira pedra desta igreja no outono de 1884, mas na realidade, a primeira 
pedra foi colocada no dia em que decidiram que "o maior trabalho que poderiam fazer por Deus era 
entregar-se todas à sua vontade, sem colocar o menor obstáculo." 
 
O caminho não acabou aqui, foi apenas o começo de um projeto inacabado que hoje exige a nossa 
participação. 
Alimentados pela mesma fonte: a Eucaristia, e com o mesmo desejo: colocar Cristo para a adoração dos 
povos, e a mesma preocupação: ocupar-nos e preocupar-nos com os nossos irmãos e irmãs que são a 
preocupação de Jesus. 
 
Com tudo isto, podemos situar-nos no início das nossas raízes, embora este seja apenas o embrulho externo 
de um enorme presente que as Irmãs vos irão explicar durante o dia, e desejo que o possam desfrutar, 
contemplar, levar nos vossos corações e comunicá-lo aos outros. 
Gostaria de trazer Rafaela Maria a esta sala. Ela, como ninguém, nos pode animar, acompanhar e fazer 
saborear internamente esta experiência. 
Que ela, juntamente com o primeiro grupo de Escravas, desperte em nós toda uma profunda gratidão por 
todo o bem recebido. 
 

Ir. Elvira Santamaría, aci 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

Carta de Santa Rafaela Maria à III Assembleia Internacional da Família ACI 
Amigos no Sagrado Coração: não posso manter mais o silêncio. Não imaginam a alegria que sinto com esta 
terceira Assembleia Internacional da Família ACI. Não passa uma hora que eu não me lembre de vocês e 
pare para pensar em cada um, nos vossos grupos, países, situações... Falo com o Senhor e digo-lhe: Olha 
para cada um deles, todos receberam a semente do espírito e a missão, e eu fiz tudo o que pude para que te 
conheçam e amem com o maior fervor e alegria dos seus corações. 
Conceder-me-ás a graça de estarem todos incluídos no teu Divino Coração e te desfrutarem por toda a 
eternidade?  
Parece-me que o Senhor me responde afirmativamente, através de provações, que é o caminho mais 
seguro. 
Que alegria devemos sentir meus amigos, de fazer o nosso bom Deus feliz, que ele queira habitar entre nós 
e que nós possamos ser um meio para que outros o conheçam. 
As nossas aspirações, apoiadas em Deus, devem ser muito grandes. 
Aproveito também para pedir ao Senhor que sejamos humildes. A principal qualidade dos humildes é 
obedecer e ser agradecido. As pessoas talentosas confiam mais nos outros do que em si mesmas. Sejamos 
como elas. E agora que estais a aprofundar as origens do Instituto, a conhecer as suas fundações, afundai-
as bem, para que os ventos do desânimo não derrubem o nosso Edifício e todos juntos, através da nossa 
pluralidade apostólica, unidos como os dedos da mão, sejamos bem-sucedidos em tudo o que desejarmos, 
porque temos Deus Nosso Senhor do nosso lado. 
Sejamos generosos e demos-lhe tudo, todo o coração, sem lhe retirar nada porque sabemos que é pequeno 
e o Seu é muito grande.  
Trabalhemos a partir da diversidade da nossa missão nesta igreja, que é nossa, vós como leigos 
comprometidos e nós como consagradas. Não só para aqueles que estão mais próximos, mas com o 
coração e o olhar abertos para o mundo, saindo ao encontro como nos pede hoje a nossa Igreja. Porque o 
nosso coração tem de ser universal, para o mundo inteiro. Sabemos por experiência que somos todos Filhos 
de Deus, que por nós se entregou até ao fim. 
Perdoem-me este meio sermão, mas sinto uma enorme alegria e considero-me “a criatura da felicidade”. 
Vós sois a minha honra, o meu apoio e encorajo-vos a continuar a crescer no vosso empenho de ser uma luz 
na sociedade, na igreja e no mundo e, através da vossa vida quotidiana, a dar testemunho da vossa 
esperança e do amor que Jesus trouxe ao mundo. Claro que já sabem que só podem fazer isso se estiverem 
apaixonados por Cristo. 
Aproximem-se todos os dias da Eucaristia, estejam na Sua presença em silêncio na Adoração a fim de 
conhecê-lo melhor, e se o amor é profundo e intenso não são necessárias muitas palavras para comunicar 
que "Deus está aqui". 
O carisma que temos é do Espírito e todos estamos reunidos ao seu redor. Cabe-nos vivê-lo sem desperdiçar 
nenhuma oportunidade. Esta família é um dom que se oferece de forma gratuita para viver a reparação 
como uma resposta de amor a Cristo, através da comunhão com Ele. 
Que os vossos laços de comunicação e conhecimento mútuo cresçam. Que estejam abertos à vida, às suas 
novidades. 
Quero, antes de me despedir, agradecer a vossa generosa dedicação em responder ao amor daquele que 
vos ama tanto. Não vos separeis do seu amor que vos tornará fecundos, atentos e disponíveis a responder 
aos sinais dos tempos. 
Não duvido que esta semente queira multiplicar-se mais e mais para poder semear no mundo, com as mãos 
cheias, sementes de amor, paz, reconciliação, fraternidade e comunhão. 
Desejo-vos um bom dia. 
A vossa mãe e irmã no Coração de Jesus. 

Rafaela Maria do Sagrado Coração. 
 
Bibliografia: “Cimientos para un Edificio” H.Inmaculada Yáñez a.c.i- BAC 1979 
                       “Orar con Rafaela María” (“pensamientos de Rafaela María”) 

Ir. Elvira Santamaría, aci 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

26 de fevereiro de 2019 

 

JPIC - Justiça Paz e Integridade da CRIAÇÃO 

Ir. Inés Oleaga, aci 

 
(TEXTOS NECESSÁRIOS: Encíclica Laudato Si y “Estar neste mundo como num grande templo” JPIC Escravas do 

SCJ) 

 

“Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Há uma só e complexa crise sócio-ambiental” 

LS 139, e é por isso que nas comissões de Justiça e Paz acrescentou-se a integridade da Criação. 
 

Convencida: 

 

1. TUDO o que foi criado tem o seu valor e a sua beleza. 

 ... prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista LS 215 

 

2. NÃO EXISTE A NEUTRALIDADE… 

… comprar é sempre um ato moral... LS 206 

 

3. A REPARAÇÃO é RESPOSTA 

a. Responder ao mal com a força do bem… 

b. Colaborar com Ele na Reconciliação…  

… das pessoas entre si e com Deus, e que a Criação posta ao serviço da humanidade seja um  

reflexo da Glória Divina C. 2 

 

TUDO ESTÁ LIGADO 

AQUILO QUE EU NÃO FAÇA, NINGUÉM O FARÁ POR MIM 

É PRECISO DAR MAIS UM PASSO... daquilo que eu quero ao que o mundo necessita

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

alimenta-se do agradecimento 

LS 220  Esta conversão implica em primeiro lugar 

gratidão, isto é, um reconhecimento do mundo 

como um dom recebido do amor do Pai... 

 ECOLOGIA INTEGRAL 

alimenta-se da conexão 

LS 220  …implica a amorosa consciência de não 

estar desconectado das outras criaturas, de 

formar com os demais seres do universo uma 

preciosa comunhão universal. 

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

a) Aquilo que eu não fizer ninguém o fará por mim 

b) É preciso dar mais um passo 

ECOLOGIA INTEGRAL 

a)  Tudo está ligado 

 

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

agradecimento 
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(hoje o Génesis contaria essa história da Criação) 

 

A CASA COMUM  é desde a criação do universo O GRANDE PRESENTE DE DEUS À HUMANIDADE 

LS 220   ...reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, que consequentemente provoca 

disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos, mesmo que ninguém os veja nem agradeça. 

«Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita (...); e teu Pai, que vê o oculto, há de 

premiar-te» (Mt6, 3-4). Implica ainda a consciência amorosa de não estar separado das outras 

criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal.  

LS 12       São Francisco, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e 

transmite algo da sua beleza e bondade: Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por 

analogia, o seu Criador... O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério 

gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. 
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LS 226 - Falamos aqui duma atitude do coração, que vive tudo com serena atenção, que sabe manter-se 

plenamente presente...sem estar a pensar no que virá depois, que se entrega a cada momento 

como um dom divino que se deve viver em plenitude. Jesus ensinou-nos esta atitude, quando nos 

convidava a olhar os lírios do campo e as aves do céu, ou quando, na presença dum homem 

inquieto, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele (Mc 10, 21).  

LS 1 … -  a nossa casa comum pode-se comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a 

uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços. 

LS 11… - Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco, sempre que 

olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras 

criaturas. Para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, 

sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe.  

LS 88… - toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença.  

                       Por isso podemos dizer com Santo Inácio “Encontrar Deus em todas as coisas” 

 

– VÍDEO “As origens” – HOME  

 

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

Agradecimento 

• AS MINHAS “CONEXÕES” COM A VIDA, A MINHA E A DO MUNDO... O QUE AGRADEÇO, AMO, 
CUIDO? (Não cuidamos aquilo que não amamos e agradecemos) 

• TOMO CONSCIÊNCIA da minha experiência de ESTAR VIVA/O. SOU PARTE DA VIDA QUE ME 
CONECTA A TODO O IMPULSO, CARÍCIA, DETALHE, EXPLOSÃO DA VIDA DESDE UMA FLOR, 
FORMIGA, BEBÉ ATÉ AS ESTRELAS E PLANETAS... 

•  RECEBO TUDO COMO UM DOM AMOROSO DE DEUS? 

• ¿COMO VIVO O CHAMAMENTO À CONVERSÃO ECOLÓGICA, COMO UMA CARGA OU COMO 
RESPOSTA DE AMOR (REPARAÇÃO) AO DOM AMOROSO? 

ECOLOGIA INTEGRAL 

conexão 

LS 220 ... Implica a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os 
outros seres do universo uma estupenda comunhão universal.  

LS 16 … alguns eixos que atravessam toda a encíclica:  

• a íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, 

• a convicção de que no mundo tudo está ligado, 

• a crítica ao novo paradigma e às formas de poder que derivam da tecnologia, 

• o convite a procurar outros modos de entender a economia e o progresso, 

• o valor próprio de cada criatura, 

• o sentido humano da ecologia, 

• a necessidade de debates sinceros e honestos, 

• a grave responsabilidade da política internacional e local, 

• a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida.  

 

Estes temas não se fecham nem abandonam, antes são constantemente reafirmados e enriquecidos 

 

– Vídeo “O que o teu telemóvel” –ALBOAN 
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1. A íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta. 

 LS 49 … uma verdadeira abordagem ecológica torna-se sempre uma abordagem social, que deve integrar a 

justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres.  

 

2. A crítica ao novo paradigma e às formas de poder que derivam da tecnologia 

LS 34 ...contemplando o mundo, damo-nos conta de que este nível de intervenção humana, muitas vezes ao 

serviço da finança e do consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos rica e 

bela, cada vez mais limitada e cinzenta, enquanto ao mesmo tempo o desenvolvimento da tecnologia e das 

ofertas de consumo continua a avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma 

beleza insuprível e irrecuperável por outra criada por nós. 

LS 106...o problema fundamental é outro e ainda mais profundo: o modo como realmente a humanidade 

assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento. A intervenção do ser humano sobre a natureza sempre 

aconteceu, mas durante muito tempo teve a característica de acompanhar, secundar as possibilidades 

oferecidas pelas próprias coisas; ... tratava-se de receber o que a realidade natural por si permitia, como 

que estendendo a mão. Mas, agora, o que interessa é extrair o máximo possível das coisas por imposição da 

mão humana, que tende a ignorar ou esquecer a realidade própria do que tem à sua frente.  Por isso, o ser 

humano e as coisas deixaram de se dar amigavelmente a mão, tornando-se contendentes. Daqui passa-se 

facilmente à ideia dum crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos 

da finança e da tecnologia. Isto supõe a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta, que leva a 

«espremê-lo» até ao limite e para além do mesmo.  

   

3. A grave responsabilidade da política internacional e local  

LS 54 Preocupa a fraqueza da reação política internacional. A submissão da política à tecnologia e à finança 

demonstra-se na falência das cimeiras mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses 

particulares e, com muita facilidade, o interesse económico chega a prevalecer sobre o bem comum e 

manipular a informação para não ver afetados os seus projetos.  

LS 111 …   um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e 

uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as 

melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um 

remédio técnico para cada problema ambiental que aparece, é isolar coisas que, na realidade, estão 

interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. 

 

4. A cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. 

LS 22 … a cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem 

rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser 

reciclado. Custa-nos a reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar: as plantas 

sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros; estes, por sua vez, alimentam os carnívoros 

que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos, que dão origem a uma nova geração de 

vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a 

capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular 

de produção que assegure recursos para todos e para as gerações futuras e que exige limitar, o mais 

possível, o uso dos recursos não-renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no seu 

aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A resolução desta questão seria uma maneira de contrastar a 

cultura do descarte que acaba por danificar o planeta inteiro. 
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CULTURA DE VIDA. agradecimento 

CULTURA DE MORTE. conversão … 

CULTURA DE REPARAÇÃO. Missão, compromisso, implicação, complicação… FACI 

 

PASSO A PASSO  a LS oferece pautas, um caminho … cada passo é importante 

A. CONHECER AS CONSEQUÈNCIAS DOS NOSSOS ATOS (LS cap 1) 

B. CONHECER AS CAUSAS QUE OS PRODUZEM (LS cap 3) 

C. USAR AS NOSSAS CAPACIDADES E CRIATIVIDADE PARA IMAGINAR MELHORES MODOS DE VIDA (LS 

cap 2 Y 4) 

D. CHEGAR A ACORDOS E COMPROMISSOS (LS cap 5) 

E. ONDE O CORAÇÃO TE LEVE (LS cap 6) 

 

– VIDEO “Cultura de reparação” –  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRABALHO  DE GRUPOS: 
GRUPO 1 – EUCARISTIA 

GRUPO 2 – PEDAGOGIA DO CORAÇÃO  

GRUPO 3 – ESPIRITUALIDADE INACIANA 

GRUPO 4 – REPARAÇÃO 

 

ESTAMOS AGRADECIDOS POR UM DOM 

TODA A CRIATURA TEM VALOR (NÃO SÓ PARA A USARMOS) E BELEZA   

SOMOS DA MESMA FAMÍLIA 

LS 160  Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? Esta 
pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de 
forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimo-nos 
sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta de 
fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, se esta 
pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas: Com que 
finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que 
necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as 
gerações futuras; exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós 
os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se 
de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passagem por esta 
terra.  

 

Ir. Inés Oleaga, aci 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

27 de fevereiro de 2019 

 

EM SAÍDA 
Mobilidade Humana Hoje 

Ir. Irene Guia, aci 

 
0. Ponto de Saida 

 
Começo por dizer que estou mesmo contente por aqui estar.  
Para mim é clara a importância da vocação laical como resposta a Cristo e no seguimento de Cristo. É 
também clara e indiscutível, a potencialidade que essa vocação tem na vida do cidadão comum para alterar 
políticas e estruturas. 
Se este é o respeito que nutro pela vocação laical em geral, imaginem o inestimável valor que reconheço à 
específica vocação laical ACI em geral e aos membros da Família ACI em particular. 
Obrigada por me terem nesta vossa III Assembleia Internacional. 

 
Gostaria de começar por dizer que cada um de nós tem em si um enorme poder que muitas vezes não 
valorizamos suficientemente: o poder do voto. E começo logo por diretamente deste tema, porque esta 
questão da mobilidade humana não tem tanto a ver com a verdadeira política - entenda-se, o bem dos 
cidadãos e o Bem Comum -, mas com o que eu chamaria “politiquice” que se instalou nos nossos dias e que 
se relaciona exclusivamente com a sede de poder: tudo vale, não importa o quê, com tal que se ganhem 
eleições, se chegue ao poder. Para isso, é oferecido continuamente ao cidadão comum – a cada um de nós!  
- “estupefacientes” e “estimulantes” que, tal como qualquer outra droga, têm o poder de nos alienar.  E 
isto, de forma violenta, persistente e separatista. 
Neste tempo global de grande descontentamento e dificuldades, estas “drogas” permitem uma fácil 
manipulação dos nossos receios e inseguranças, das nossas “depressões” sociais, levando-nos a acreditar 
que o medo do futuro que experimentamos e o vazio a que chegámos são consequência desse “inimigo” 
que chega a nós, não para procurar refúgio e salvar a sua vida, mas para nos invadir. Por isso, há que 
preparar-se para o combate, há que lutar pela defesa do nosso e do que é nosso, mesmo se isso signifique 
matar o inimigo.  

 
Voltámos de novo ao tempo de Caim e Abel! 

 
A questão que se nos coloca é a seguinte: seremos capazes de escrever uma página diferente daquela do 
Livro do Génesis no capítulo 4? 
Neste momento histórico, toca-nos a nós escrever uma página da Sagrada Escritura que deixaremos às 
gerações futuras; toca-nos a nós - como aos autores sagrados do passado e igualmente inspirados pelo 
Espírito -  escrever uma página de salvação. 
À pergunta “onde está o teu irmão?”, aqueles que acreditamos em Cristo, o Filho Primogénito e irmão 
nosso, teremos uma responsabilidade acrescida em relação a todos os outros homens e mulheres e em 
relação a todos os outros credos. Nenhum de nós pode dizer que não sabia que somos todos irmãos, filhos 
queridos do Abbá, Pai. 
Por isso, para todos nós, cristãos, esta questão da mobilidade humana não entra no campo da 
solidariedade. Entra naquele campo que nos é específico, o da verdadeira fraternidade. Falar de 
solidariedade entre nós é pouco. É muito pouco. O que está a acontecer a este número elevadíssimo de 
pessoas que, cada dia, sentem ameaçada a sua existência e que tentam desesperadamente uma última 
saída, está a acontecer a irmãos nossos. 
Volto a repetir, voltámos de novo ao tempo de Caim e Abel. Inspirados por Cristo, será que nos atrevemos 
a escrever uma página diferente? Por outro lado, pensando seriamente nisto, esta questão nem se nos 
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deveria colocar. O nosso tempo é “depois de Cristo”. Contrariamente a Caim, nenhum de nós pode 
responder à pergunta de Deus dizendo: “Acaso sou o guardião do meu irmão?”. Talvez pudesse ser lícito 
ter dúvidas sobre isto antes de Cristo.  
Mas, depois de Cristo, certamente que não há. É claro que somos guardiões uns dos outros porque, n’Ele, 
todos somos irmãos. Nós temos o privilégio de saber que, em Deus, só existe uma Família. A Família da 
Humanidade, que habita uma única Casa Comum, a que nós chamamos Reino. Mas, este privilégio traz 
naturalmente consigo a responsabilidade de manter, no seio desta Família, a verdadeira comunhão, na 
inesgotável riqueza da diversidade. 

 
Este é o meu ponto de partida, ou melhor, de saída, para o tempo que vamos passar juntos esta manhã.  
Todos os que estamos aqui - leigos e Escravas - aportamos a esta Família da Humanidade a identidade 

ontológica que recebemos de Stª Rafaela Mª, da sua irmã Pilar e das primeiras Escravas. É uma identidade 
consagrada num carisma e missão específicos, recebida por vontade de Deus e vivida por tantos antes de 
nós.  

Desde esta tradição cristã, encarna na sigla ACI que nos representa, devemos estar na linha da frente 
contra qualquer discurso antirrefugiados, anti deslocados, anti-imigrantes, simplesmente porque este tipo 
de discursos não são compatíveis com a nossa profissão de fé. 

Desde esta tradição cristã, encarnada na nossa sigla ACI, devemos estar na linha da frente e defender 
abertamente estas pessoas, praticando o acolhimento e a hospitalidade, característico daqueles que, um 
dia, ouviram alguém tocar à porta e dizer: “se abrires, entrarei e comerei contigo”. A partir desse dia em 
que O ouvimos tocar à nossa porta e o deixámos entrar, a mesa da nossa casa passou a ser a mesa da 
Eucaristia e o pão e o vinho repartido passaram a ser alimento de comunhão. 

 
Mais do que nunca, não é possível servir a dois senhores. Não é possível viver a nossa identidade desde 

aquela fé meramente sociológica, que não é mais do que pertencer a um determinado grupo social, cheio 
de bons costumes, com um número ilimitado de benefícios e redes de influência.  

  Não é possível viver a nossa identidade a não ser desde aquela fé em Cristo Jesus que nos convoca 
como um grupo de irmãos e nos desinstala permanentemente. Essa fé onde a rede de segurança 
desaparece para dar lugar à bem-aventurança: “tudo aquilo que fizeres a um destes mais pequeninos a mim 
o fizeste”.  

 
- VÍDEO I –  
 
 
1. Os que saem porque têm que fugir 

 
Permitam-me agora começar por apresentar alguns números e a leitura correta, justa que deles 

podemos fazer.  
Estes dados são retirados do informe de ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados), 

recentemente publicado, sobre Deslocamento Forçado em 2017: 
“O ano de 2017 foi caracterizado pela existência de múltiplas crises de deslocamento já conhecidas e o 

surgimento de novas crises. Como resultado, a população mundial de pessoas deslocadas forçadas 
aumentou para 68,5 milhões de pessoas, em comparação com 65,6 milhões em 2016. Registaram-se novos 
deslocamentos significativos que afetaram milhões de pessoas, especialmente na República Democrática do 
Congo (RDC) e Myanmar, enquanto que aquele causado pela crise síria continuou. Nos últimos dez anos, 
houve um crescimento substancial na população mundial de pessoas deslocadas forçadas. Em 2007, essa 
população era de 42,7 milhões de pessoas. Nos 10 anos seguintes, o número aumentou mais de 50%. 
Atualmente, uma em cada 110 pessoas no mundo é deslocada, em comparação a 1 em cada 157 de há uma 
década atrás. Grande parte desse aumento ocorreu nos últimos cinco anos. Embora o conflito sírio tenha 
contribuído significativamente para este aumento, houve outros deslocamentos importantes no mundo nos 
últimos cinco anos, especialmente no e do Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do 
Congo, Iraque, Mianmar, Sudão do Sul, Sudão, Ucrânia e Iêmen. 

 
[…] O povo sírio ainda estava imerso na guerra civil e, até o final de 2017, a Síria continuava a ser o 

principal país de origem dos refugiados. Mais de 6,3 milhões de pessoas foram forçadas a fugir do país, 
representando quase um terço da população mundial de refugiados. Durante 2017, o número total de 
refugiados sírios aumentou 14%. Atualmente, os refugiados sírios encontraram asilo em 125 países em todo 
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o mundo, a maioria na Turquia (3.424.200). Até o final de 2017, havia também grandes populações de 
refugiados da Síria no Líbano (992.100), Jordânia (653.000), Alemanha (496.700), Iraque (247.100), Egito 
(126.700), Suécia (103.600), Áustria (43.900) e Holanda (30.900). 

 
[…] Países em regiões em desenvolvimento continuam a acolher a maioria dos refugiados do mundo. Até 

o final de 2017, aproximadamente 85% de todos os refugiados receberam proteção em países de regiões 
em desenvolvimento (de acordo com a classificação da Divisão de Estatísticas da ONU). Muitos deles já 
enfrentam obstáculos significativos para alcançar o desenvolvimento sustentável, tornando-se 
especialmente difícil, para eles,  mobilizar recursos suficientes, capazes de responder ao afluxo de grande 
número de refugiados. No final de 2017, a Turquia continuava a ser o país que acolhia o maior número de 
refugiados do mundo, com um aumento de 21% da população refugiada, que passou de 2,9 milhões no 
início do ano para 3,5 milhões no final do mesmo. Entre a população total de refugiados que residia na 
Turquia estavam sírios (3.424.200) e também iraquianos (37.300), iranianos (8.300) e afegãos (5.600).”32 

 
A estes números podemos acrescentar os mais de 3 milhões de refugiados venezuelanos que 

encontraram refúgio nos países limítrofes. Só na Colômbia refugiaram-se mais de um milhão.  
Em 2018, houve 2262 mortes no Mediterrâneo e durante o passado mês janeiro, 273 mortes foram 

registradas. 
Estes são apenas alguns dos números que retratam o drama que todos assistimos. 
 
Se usarmos o nosso sentido comum, temperado com um pouco de valentia, creio poder afirmar que, 

nesta sala, todos estaremos de acordo em que não há nada mais humilhante do que o apelo à nossa 
compaixão relembrando-nos que ‘eles também são pessoas como nós’! Eles também são pessoas como 
nós?!?! O ter que apelar, assim, desta forma, revela até que ponto eles não passam de um número no 
papel para a maioria daqueles que não somos nem refugiados, nem deslocados, nem migrantes... 

 
Deixem-me abrir um parêntesis. Há coisas que não se tocam, não estão sujeitas a cambio, porque o seu 

valor e significado são perenes e imutáveis. Por exemplo a bondade de Deus. Deus é bom! Ponto final 
parágrafo! E, se a leitura que eu faço de alguma coisa que tenha acontecido, a mim, aos que eu amo, a um 
determinado acontecimento, me faz pôr em questão e duvidar da bondade de Deus, então, devo manter a 
lucidez intelectual e espiritual para não pôr em questão essa Bondade, perene e imutável, mas a leitura que 
faço.  

Deus é bom! E nisto não se toca. E se eu não tocar nisto, recebo uma luz, em forma de confiança, que 
me ajudará a discernir e a fazer uma nova leitura, uma leitura ajustada. E se não a conseguir fazer à 
primeira, nem à segunda, devo continuar a insistir até a alcançar porque sei, por experiência própria que 
Deus é bom e, por isso, o mal não pode vir d’Ele. Esta é a única certeza que tenho. 

Devemos aplicar este mesmo princípio à leitura que fazemos da mobilidade humana forçada! 
Refugiados, deslocados, migrantes, tráfico humano… Cada uma desses milhões de pessoas não é um 
número para alimentar totais, estatísticas ou percentagens! Cada uma delas é clara e inequivocamente 
digna. Para nós são ainda mais do que isso. São família. São filhos muito amados de Deus. São, como 
dizíamos no ponto de saída, e sem qualquer possibilidade de dúvida, minhas irmãs e meus irmãos. Nisto 
não se toca!  

Desde esta identidade filhos/irmãos, perene e imutável, devo ler tudo o que se escreve, se diz, se 
decide, sobre estes milhões de pessoas (crianças, adultos, idosos). Devo ler tudo o que sofrem. E, quanto 
mais esta identidade filhos/irmãos se for alicerçando no nosso coração, maior será o nosso desejo que se 
salvem, de que cheguem a um porto seguro, de que possam refazer as suas vidas. E, se a leitura que faço 
desta realidade – uma leitura consciente ou infelizmente manipulada - minimizar, negar, ou for contra esta 
identidade, perene e imutável, devo ter a valentia de questionar-me sobre o ADN de Cristo em mim. Esse 
exame de consciência ajudar-me-á a voltar ao desejo mais profundo  que o coração anseia, à Família da 
Humanidade, ao Reino de Deus. 

 
A compaixão a que temos que chegar não significa unicamente que eu me identifico emocionalmente 

com o sofrimento do outro, mas que me identifico afetivamente com o outro que é meu irmão, carne da 
minha carne, e sofre. O que eu quero dizer é que não basta reagir emocionalmente, como por instinto,  só 
porque o que acabámos de ouvir, de saber ou de ver nos choca; porque, depois da ‘novidade’, tudo volta à 

 
32 Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado 2017, ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) 
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banalidade ou, ainda pior, apodera-se de nós uma espécie de cansaço, fartote, por estarmos a ser 
constantemente bombardeados com imagens e números que persistem em invadir-nos e que têm cada vez 
menos impacto em nós. No entanto, estas imagens e números continuam a ser imagens e números reais do 
‘absurdo’ que tantos continuam a padecer.  

 
Quando recebemos uma notícia dolorosa sobre alguém que conhecemos ou de quem somos amigos, 

todos reagimos imediatamente. Queremos ajudar, queremos fazer-nos presentes, queremos que saibam 
que podem contar connosco. Estamos em choque! Mas, provavelmente só os mais próximos - a família e os 
amigos, que são como família - reorientarão as suas vidas para permanecer presentes, acompanhar e 
responder, com o passar do tempo, acolhendo as alterações que esse “estar aí”, com as pessoas que 
sofrem, provocará nas suas próprias vida. Não se trata, por isso, de reagir à flor da pele, mas, duma decisão 
da vontade que perdura no tempo, tal como o amor e o exercício do verbo amar.  

É a questão provocatória que sempre nos coloca a parábola do Bom Samaritano. Em definitiva, a 
sabedoria para tudo isto virá se colocarmos a pergunta certa. E a pergunta certa não é de perguntar quem é 
o meu próximo, mas a de ser consciente de quem é que me fiz próximo. Aí, e só aí, saberei responder, 
porque me atrevi a dar o passo, aproximei-me e encontrei-me definitivamente com ele. 

 
 Há pouco estava a dizer, ‘estes são os números’. Mas, é claro que não podemos ficar por aqui. Estes 

números escondem relatos de vida. Quando fui enviada pela Congregação, tive a honra e o privilégio de 
receber como missão fazer-me próxima, fazer-nos próximas, às Escravas, destes irmãos e irmãs. Não faria 
sentido não os trazer para o meio desta Assembleia e dar-lhes voz. Enquanto me preparava, sem que eu os 
escolhesse, vários dos seus nomes foram surgindo. Acredito ter sido chamada, por eles, a partilhar as suas 
narrativas de vida. Vidas de quem, por seu lado, também se tornou próximo de nós.  

 
Em agosto de 2014, DAESH-ISIS ocupou e dominou territórios na Síria e no Iraque, autoproclamando a 

criação dum califado, o Estado Islâmico. Como é habitual, milhares de pessoas fugiram para os países 
vizinhos, ou para outras regiões do seu próprio país .  

Mas, pela primeira vez, essa fuga teve também como destino a Europa. Conforme os meses iam 
passando, sem poder voltar a casa e sem qualquer previsão de futuro, esta Europa começou a ser desejada 
como Terra Prometida e segura. Milhares puseram-se a caminho. Desde a Síria ou do Iraque, centenas de 
pessoas começaram a chegar diariamente a Esmirna, na Turquia, aventurando-se em pequenos barcos de 
borracha superlotados, os dingies, numa relativamente curta, mas quantas vezes fatal, travessia do Mar 
Egeu. O seu destino era a ilha grega de Lesbos, o principal ponto de entrada de solicitantes de asilo que 
chegavam à Europa. Em 2015, quase um milhão de sírios, afegãos e iraquianos chegaram ao continente por 
essa porta.  

É importante referir que, entretanto, o fluxo diminuiu substancialmente, depois de um acordo entre a 
União Europeia e o governo turco para que este último barrasse a passagem às pessoas que tentavam fazer 
esta rota. Apesar disso, ainda chegam 100 pessoas às ilhas gregas diariamente.  

 
Foi por essa altura que tive a graça de percorrer o troço grego e de acompanhar vários dos refugiados 

que faziam parte dos milhares e milhares de pessoas que queriam chegar, sobretudo, à Alemanha. Da ilha 
de Lesbos à cidade de Atenas, de Atenas a Tessalónica, de Tessalónica a Idomeni, junto à fronteira com a 
Macedónia.  

Na ilha de Lesbos, o Campo de Moria - com capacidade para duas mil pessoas - albergava, e ainda 
alberga, em condições terríveis, sete mil.  

Eu acompanhava uma oficial do ACNUR quando conheci uma mãe síria, desesperada, porque se tinha 
separado do seu filho de 12 anos ao desembarcar na ilha. Tinham sido salvos do dingie em que vinham por 
um dos grandes barcos costeiros e, na confusão do desembarque, o seu filho tinha seguido para a ilha de 
Kos, uma das outras ilhas gregas que também acolhia os que chegavam por mar.   

Provavelmente, o seu filho, ao desembarcar sozinho, sem qualquer identificação, terá sido separado do 
resto do grupo e enviado para um campo de crianças não acompanhadas, onde a máquina burocrática 
estava tão sobrecarregada que muitas delas ficavam sem ser registadas durante vários dias, para não dizer 
semanas. O perigo de poder perder-lhe o rasto era real. 

Vi como a oficial do ACNUR, visivelmente preocupada, tentava desbloquear a instrução e o mandato do 
Governo grego segundo o qual, quando os refugiados chegavam a uma ilha, não podiam deslocar-se para 
outra. Quanto mais tempo passasse mais difícil seria conseguir o reencontro. E, apesar de ela ser uma 
oficial sénior, fui testemunha de como ela não estava a conseguir que se tentasse terminar com o 
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desespero daquela mãe. Por sua própria conta e risco, ao fim de duas horas, assinou ela mesma uma 
autorização para que a mãe voltasse a embarcar num próximo barco costeiro, levando-a, se tudo corresse 
bem, à ilha e ao encontro do seu filho.  

Ao mesmo tempo, a oficial telefonou a outro oficial do ACNUR, que era seu amigo e que estava de 
serviço em Kos, para tentar assegurar que, ao desembarcar, saberiam quem era aquela mulher e ao que 
vinha.  

Depois de 3 horas e de muita frustração, despedimo-nos daquela mãe, com a dor estampada no rosto, 
mas que agradecia com um muito tímido sorriso, como se tivesse medo de ter esperança. Ao sair da tenda, 
a oficial do ACNUR e eu olhámos uma para a outra… sabíamos que apesar de tudo o que se tentou fazer, a 
possibilidade do reencontro estava muito, muito longe de poder acontecer.  

Situações parecidas como esta são as que aconteceram na fronteira do México com os EUA, não por um 
azar, mas por uma diretiva da administração norte americana que previa que as crianças fossem separadas 
dos pais que atravessavam a fronteira de forma ilegal. Muitos questionam se essas crianças, metidas na 
máquina estatal e burocrática, alguma vez voltarão a reunir-se aos seus pais, pela própria incapacidade 
dessa mesma máquina. É bom recordar que foi graças à indignação manifestada pela larga maioria da 
população norte americana e internacional que esta diretiva foi revogada no verão passado pela própria 
administração norte americana.  

A 15 de junho de 2018, o Departamento de Segurança Nacional dos EUA confirmava que 1995 crianças 
tinham sido separadas dos seus familiares. Mas, no início deste ano, os serviços de fronteiras 
reconheceram, numa carta, que os seus funcionários e oficiais não tinham mantido um registo completo 
das separações. Esta confissão faz aumentar exponencialmente aquele número inicial das quase duas mil 
crianças. 

 
Graças a uma ONG protestante, consegui chegar ao campo de Idomeni, perto de Tessalónica e junto à 

fronteira com a Macedónia. Foi exatamente no dia em que esse país decidiu fechar e bloquear a passagem 
de todos os que, a pé!, queriam atravessar o país numa peregrinação até à Alemanha.  

Estava um dia muito sombrio e muito chuvoso, como se o Céu que cobria aquele pedaço de terra, não 
conseguisse controlar a sua amargura ao ver tantos idosos, adultos e crianças naquelas condições.  

Passei as últimas horas que tinha na tenda onde aguardavam aqueles que seriam os próximos a cruzar a 
fronteira, porque encontrei aí uma família síria que tinha conhecido em Lesbos: uma mãe com 4 filhos e 
uma nora. O mais velho, com um rosto ainda de miúdo, recentemente casado com uma rapariga linda que 
espera o seu primeiro filho; a segunda filha numa cadeira de rodas, apanhada pela mesma bomba que lhe 
matou o marido, lhe destruiu a casa e que, à sua filha, lhe tinha aberto um grande buraco nas costas, ainda 
muito longe de cicatrizar, deixando-a paraplégica;  os outros dois filhos mais novos, muito quietos, mas se 
desafiados, ainda com capacidade de disfrutar duma brincadeira de crianças.  

Esta mãe, nos segundos que demora a explosão duma bomba, ficou sem nada num país em guerra. Com 
uma enorme coragem, mas também como que perdida e vazia, pegou nos seus e fugiu, levada pela voz da 
esperança do seu irmão que, estando já na Alemanha, insistia para que eles fossem ter com ele.  

“Estamos a tentar alcançar a vida”, dizia-me. “A minha filha – e, com um olhar pesado, apontava para a 
sua filha na cadeira de rodas – é a mais corajosa de todos nós…”. Todo o percurso feito até ali, e ainda o 
que estava para vir, foi feito sentada sobre uma enorme ferida aberta, empurrada pelo resto da família ou 
pela boa vontade dos que, tal como eles, estavam a caminho. Nenhuma mãe impõe a um filho uma tal dor, 
sacrifício e tortura se não for para o manter em vida e escapar de algo muito pior.  

Teriam sido os próximos a cruzar a fronteira, mas os policias macedónios informaram que, durante as 
próximas horas, a fronteira estaria fechada. Essas “próximas horas”, viemos a percebê-lo mais tarde, 
tornaram-se definitivas. Quando tive que ir ter com a boleia que me levava de regresso a Tessalónica, não 
pude deixar de sentir o golpe de quem fracassa. Deixei-os, sem nenhuma vontade de o fazer, ali mesmo ao 
pé daquela pequena porta gradeada que separa os dois países. Não sei se chegaram a atravessá-la ou não… 
não sei se chegaram à Alemanha… Na dúvida, quando penso neles, prefiro pensar que sim, por causa dos 
critérios de vulnerabilidade que definem as situações prioritárias nos pedidos de asilo: mãe, sozinha, com 3 
filhos menores, tendo um deles graves problemas de saúde… Mas, para que a sua situação pudesse ser 
avaliada assim, teria que separar-se do filho mais velho, maior de idade, e da nora que esperava o seu 
primeiro neto. Esta separação, em dois agregados familiares diferentes, facilitaria a rápida passagem da 
mãe com os três filhos menores, mas tornaria muito mais difícil a passagem do jovem casal e o 
continuarem viagem por um percurso seguro, ou seja, com o apoio das autoridades internacionais. 

 
O próximo relato recebi-o em Araden, no Curdistão iraquiano, junto à fronteira do Iraque com a Turquia. 
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No autocarro que, três vezes por semana, transportava um grupo de 28 mulheres deslocadas yazidi, 
para participarem num curso de corte-costura, vinha a Hizna. As suas amigas, que viviam nas tendas ao 
lado da dela, montadas em Inizke para receber milhares de deslocados yazidi, tinham conseguido 
convencê-la a participar num dos cursos de três meses que nós organizávamos. Foi aí que a conheci. 

Era uma mulher com pouco mais de trinta anos. Arrastava com ela a convicção profunda de que não era 
digna de viver. Tinha vindo de Sinjar, uma das cidades maioritariamente yazidi no Iraque, massacrada pelo 
DAESH. O marido estava num dos primeiros grupos de homens, relativamente novos, que foram degolados 
quando o genocídio contra este povo começou.  

Deixou-a com quatro filhos muito pequenos. A mais velha tinha 6 anos e o mais pequeno apenas meses. 
Numa manhã, os ‘guerreiros’ do DAESH, encavalitados nas carrinhas de caixa aberta, anunciavam pelas 

ruas da cidade que todo aquele que saísse de casa naquele dia seria morto. 
Ao final da manhã, num momento de desatenção, as duas pequenitas mais velhas correram para a rua 

para brincar, como costumavam fazer todos os dias. A mãe só se apercebeu disso quando as ouviu gritar lá 
fora, esperneando por entre os braços fortes daqueles homens de barbas, vestidos de preto, que as 
agarravam pela cintura. “Mamã, mamã!... Mamã, mamã!...”. 

O seu coração rebentava dentro dela. Nunca tinha experimentado um tal terror pelo que via estar a 
acontecer à carne da sua carne ali mesmo à sua frente. A sua vontade, por conta própria, como se ela não 
existisse, colou-a ao chão da casa sem que se pudesse mexer. Os gritos das pequenitas foram-se perdendo 
na distância, levadas por aqueles homens. Nunca mais as viu. 

Vive cada dia, ou melhor, morre cada dia com a culpa de não ter saído, de não ter tentado 
absolutamente nada… e não consegue perdoar-se, porque não consegue perceber porque reagiu assim! O 
amor aos seus filhos, a sua entrega para os proteger, é a sua razão de viver. “Matei-as”. 

Três vezes por semana, aquelas 3 horas de corte e costura na companhia das outras mulheres, com 
relatos de vida tão negros quanto o seu, permitiam-lhe escapar por momentos à escuridão em que 
habitava… e respirar… só um pouco e com dificuldade. Mas, rapidamente regressava de novo à escuridão, 
como se não tivesse direito à luz e ao calor do sol que ilumina cada dia. 

Em conversa, eu dizia-lhe que talvez, inconscientemente, a sua vontade a tenha “obrigado” a fazer o 
que ela não teria sido capaz de fazer por si mesma: permanecer quieta para poder salvar os seus dois filhos 
mais pequeninos e deles cuidar. Talvez ela não tivesse saído, exatamente para proteger, para salvar os seus 
filhos mais pequenos. Certa era a sua morte se, naquele momento, tivesse posto um pé fora de casa, 
correndo em socorro das outras duas. E a sua morte teria condenado automaticamente também os dois 
bebés. Ou seja, se o tivesse feito, teria condenado todos os seus filhos, os quatro, à morte. 

Mas, esta possível verdade, tão real quanto dilacerante, não a libertava do peso que transportava pela 
morte ou desaparecimento das suas queridas filhas. A única forma como ela se via, se entendia, era como 
mãe. 

Inicialmente, creio que, por me estar agradecida, consegui que falasse regularmente com a psicóloga do 
nosso projeto. Encontrar alguma paz iria demorar muito, muito, muito tempo… Tempo que talvez não 
tivesse, se a possibilidade de regressar a Sinjar se tornasse viável, ou se a diminuição do número de 
deslocados na zona fizesse que o projeto de apoio psicológico deixasse de ser financiado. 

Quando o curso terminou, pediu-nos para se inscrever de novo, no próximo. Foi muito, muito fácil, abrir 
a exceção. 

 
Conheci a Jacqueline no campo de Kiziba, no Ruanda. Uma mulher congolesa, da zona de Bukavu, na 

província do Sul Kivu. Estaria nos seus trintas anos quando a conheci, vivia há mais de dez anos no campo e 
coxeava ao andar. 

As milícias entraram pela sua povoação adentro. Não vinham só para saquear, mas para acabar com a 
aldeia e seus habitantes. A ela, agarraram-na e violaram-na violentamente vezes sem conta. Tantas que ela 
nem sabe dizer quantos foram. Também não consegue esquecer. A lesão na pélvis é fruto daquele dia. E 
mesmo que o quisesse e pudesse apagar não seria capaz. Coxear ao caminhar é memória viva e sempre 
presente do que aconteceu.  

Arrastando-se e escondendo-se por entre a vegetação, sem saber muito bem como, não fugiu de 
imediato, porque não podia. A sua mãe ainda estava nas mãos daqueles loucos, drogados, carniceiros, com 
armas nas mãos e sem pitada de humanidade. Rastejou por entre arbustos até encontrar um ponto, 
escondido e seguro, em que podia ver a sua mãe, com os seus orgulhosos 75 anos, num grupo de familiares 
e amigos. As milícias pegaram num grupo de 20 a 25 homens dos mais fortes e obrigaram-nos a cavar uma 
vala que acabaria por ser a sepultura comum para todos eles, incluída a sua mãe.  
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Ficou ali, escondida, anestesiada da sua própria dor, torturando-se enquanto via a sua querida mãe, 
vizinhos e familiares, serem esfaqueados e enterrados vivos ao som de gritos enfurecidos: “não 
desperdiçaremos balas com ratos como vocês”. Foi tal a dor que desmaiou. Não sabe quanto tempo ficou 
assim… Quando voltou a si, rodeava-a um silêncio de morte. Olhou uma última vez para aquela parcela de 
terra revolvida e começou a arrastar-se na direção contrária. A dor na anca também tinha acordado. Era 
insuportável e não a deixava pôr-se de pé. 

 
Eu conhecia-a no Campo de Kiziba, no Ruanda. Tornámo-nos amigas. Quando, em 2009, fui para o 

Congo, a Jacqueline, depois de 12 anos de espera, estava na fase final do seu processo de reinstalação nos 
EUA. Ao longo dos anos fomos mantendo contacto e em 2013 recebi um convite muito especial: a 
Jacqueline ia-se casar. Continua casada, está bem e feliz! 

 
Do livro de Job 31, 16-20.24-25.28.30-32 
16Se recusei aos pobres aquilo que pediam 
ou defraudei a esperança da viúva; 
17se comi sozinho o meu pedaço de pão 
sem dar ao órfão a sua parte 
18–pois desde a juventude cuidei dele como pai, 
desde o ventre materno o protegi – 
19se não fiz caso do miserável sem roupas, 
e do pobre que não tinha com que se cobrir; 
20se não me ficaram agradecidos os seus membros, 
aquecidos com a lã das minhas ovelhas; […] 
24Se pus no ouro a minha segurança, 
ou fiz do ouro mais puro a minha esperança; 
25se rejubilei com a grandeza da minha fortuna, 
ou com o muito que a minha mão juntou; 
28isto seria um crime digno de castigo 
pois teria renegado o Deus dos céus; […] 
31Não afirmaram os hóspedes da minha tenda: 
‘Quem não saiu saciado da sua mesa?’ 
32Não deixei o estrangeiro de noite à intempérie 
e abri sempre a minha porta ao viandante. 
 
 
- VÍDEO II –  
 
 
 
2. Os que saem porque querem acolher 
 
Se no ponto anterior me quis focar nos que saem porque têm que fugir, agora, gostaria de me focar nos 

que saem porque querem acolher.  
Eu diria que o último versículo de Job que acabámos de ler (“Não deixei o estrangeiro de noite à 

intempérie e abri sempre a minha porta ao viandante”) é o objetivo principal da mensagem que o Papa 
dirige, todos os anos, ao povo de Deus por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.  A Igreja e 
as pessoas de fé expressam o seu cuidado e a sua solidariedade por quem se vê forçado a deslocar-se. 

E refiro isto porque, de forma particular, a sua última mensagem tem uma relevância especial em 
relação às precedentes, porque acontece no ano em que se chega, pela primeira vez, - depois de dois 
intensos anos de reuniões e de negociações - a dois importantes Pactos Globais das Nações Unidas: o Pacto 
Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular e o Pacto Global sobre Refugiados.  

 
O ponta pé de saída para se chegar aqui foi dado na Cimeira da ONU de setembro de 2016, onde um 

documento, conhecido como Declaração de Nova York, foi assinado por unanimidade. 
Ao adotar a Declaração, os 193 Estados-membros da ONU: declararam profunda solidariedade para com 

as pessoas forçadas a fugir; reafirmaram as suas obrigações para respeitar totalmente os direitos humanos 
de refugiados e migrantes; e, prometeram apoio robusto a países afetados por grandes movimentos de 
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refugiados e migrantes. Os líderes mundiais comprometeram-se, ainda, a trabalhar e desenvolver dois 
Pactos Globais que seriam adotados em 2018. Seguiram-se, como dizia antes, dois anos intensos de 
reuniões e de negociações, mas também de sessões temáticas, consultas com organismos internacionais, 
universidades, igrejas, parceiros da sociedade civil, etc. 

Estes dois Pactos, que não têm valor vinculativo, foram assinados e ratificados a finais de 2018. O Pacto 
Global para a Migração foi aprovado formalmente a 10 de dezembro, em Marraquexe, numa conferência 
intergovernamental que reuniu 164 países. Os Estados Unidos não participaram porque se opuseram, 
desde o início, a este acordo. Itália, Austrália, Israel e vários países da Europa Central, como a Hungria e a 
Polónia, retiraram-se do pacto poucas semanas antes da sua assinatura. O Brasil, apesar de ter assinado, 
anunciou a sua retirada depois das últimas eleições.  

Apesar destas ausências, o documento foi aprovado por dois terços dos países-membros da ONU e 
poderá impactar as vidas de 258 milhões de pessoas que vivem longe dos lugares onde nasceram. 

A 18 de dezembro de 2018, foi a vez das Nações Unidas aprovarem o Pacto Global sobre Refugiados. Em 
total, 181 países votaram a favor do documento. Os Estados Unidos e a Hungria votaram contra. A 
República Dominicana, a Eritreia e a Líbia abstiveram-se. 

Gostaria de fazer aqui só um pequeno parêntesis para referir que, apesar do ritmo da União Europeia 
ser lento, quase desesperante, e apesar do enorme ruído que fazem os políticos “populistas”, sobretudo 
aqueles que são atualmente chefes de estado, muito se tem tentado fazer a nível das organizações 
internacionais na defesa da dignidade dos refugiados e dos migrantes. Digo isto, não para 
“adormecermos”, mas pelo contrário, para nos empenharmos ainda mais porque, de facto, a nossa 
mobilização e as nossas posturas de denúncia pública, fazem a diferença. Fecho parêntesis. 

Durante as negociações destes acordos, o Vaticano apresentou um documento “Responder aos desafios 
dos refugiados e migrantes: vinte pontos de ação para os pactos globais”. Estes 20 pontos de ação têm 
como marco os quatro verbos que deram nome à Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado de 2018: “Acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e os refugiados”. 
Uma boa parte das diretrizes referidas neste documento foram recolhidas nas versões finais dos Pactos das 
Nações Unidas.  

Talvez seja importante referir que deste documento do Vaticano surgiu um outro de caráter pastoral: 
Responder aos refugiados e migrantes: vinte pontos de ação pastoral, aprovados pelo Papa Francisco e ‘na 
esperança de se fomentar uma solidariedade mais concreta para com eles’33.  

Acolher, proteger, promover e integrar são pontos fundamentais no pensamento do Papa Francisco, que 
não se cansa de os repetir e de nos incentivar a propagá-los, sobretudo para que haja uma mudança de 
atitude na cidadania global. Por meio das suas palavras e gestos, o Papa Francisco tem continuamente 
manifestado a sua extraordinária compaixão para com todos os deslocados.  

“A este respeito, diz o Papa, desejo afirmar que a nossa resposta comum poderia articular-se à volta de 
quatro verbos fundados sobre os princípios da doutrina da Igreja: acolher, proteger, promover e integrar. 
Considerando o cenário atual, acolher significa, antes de tudo, oferecer a migrantes e refugiados 
possibilidades mais amplas de entrada segura e legal nos países de destino. […] O segundo verbo, proteger, 
conjuga-se numa ampla série de ações em defesa dos direitos e da dignidade dos migrantes e refugiados, 
independentemente da sua situação migratória. […] Promover significa, essencialmente, empenhar-se 
porque todos os migrantes e refugiados, bem como as comunidades que os acolhem, tenham condições 
para se realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem a humanidade querida pelo Criador. 
[…] O último verbo, integrar, situa-se no plano das oportunidades de enriquecimento intercultural geradas 
pela presença de migrantes e refugiados”34.   

 
E o Papa não deixa de alertar para o facto de que “a integração não é uma assimilação que leva a 

suprimir ou a esquecer a própria identidade cultural. O contacto com o outro leva sobretudo a descobrir o 
seu ‘segredo’, a abrir-se para ele, a fim de acolher os seus aspetos válidos e contribuir assim para um maior 
conhecimento de cada um”35. 

 
- VÍDEO III -  
 

 
33 Responder aos Refugiados e Migrantes, Vinte Pontos de Ação Pastoral – Secção para os Migrantes & Refugiados, 
Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral   
34 Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2018 [14 de janeiro de 2018] 
35 Idem 
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Estes 4 verbos são também os 4 verbos que necessitamos conjugar, pessoal e comunitariamente, se 
quisermos sair ao seu encontro.  

Quatro palavras, 4 verbos que nos levam a perguntar “que podemos fazer?”. Quatro verbos que muito 
dificilmente chegarão a ser conjugados nas políticas locais, nacionais ou mundiais, se os seus cidadãos não 
tiverem à priori a disposição de se colocar e responder exata e pessoalmente à mesma pergunta: “que 
posso fazer?”. 

Ultimamente, algumas cidades deram exemplo da conjugação destes verbos em relação aos migrantes e 
requerentes de asilo, em contraste com as políticas nacionais. O caso da cidade de Viena, por exemplo, 
reconhecida internacionalmente como cidade de boas práticas no acolhimento, na proteção, na promoção 
e integração dos refugiados e migrantes, graças à liderança do poder local, em oposição à política 
conduzida pelo poder central. A Áustria é um dos países que não assinou o Pacto Global. Como é que isto 
foi possível? Só através da força da conjugação destes verbos pelos cidadãos e instituições sediadas na 
cidade.  

Viena não é caso único. Temos vindo a assistir a mais casos destes, onde as políticas locais se 
conseguem impor às políticas centrais. 

É claro que o primeiro passo a dar é sair ao seu encontro. 
 
Do Evangelho de S. Lucas (capítulo 14):  
12Disse, depois, a quem o tinha convidado: «Quando deres um almoço ou um jantar, não convides os 

teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos; não vão eles também 
convidar-te, por sua vez, e assim retribuir-te. 13Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, 
os coxos e os cegos. 14E serás feliz por eles não terem com que te retribuir; ser-te-á retribuído na 
ressurreição dos justos.» 15Ouvindo isto, um dos convidados disse-lhe: «Feliz o que comer no banquete do 
Reino de Deus!» 

 16Ele respondeu-lhe: «Certo homem ia dar um grande banquete e fez muitos convites. 17À hora do 
banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: ‘Vinde, já está tudo pronto.’ 18Mas todos, 
unanimemente, começaram a esquivar-se. O primeiro disse: ‘Comprei um terreno e preciso de ir vê-lo; peço-
te que me dispenses.’ 19Outro disse: ‘Comprei cinco juntas de bois e tenho de ir experimentá-las; peço-te que 
me dispenses.’ 20E outro disse: ‘Casei-me e, por isso, não posso ir.’ 

21O servo regressou e comunicou isto ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao servo: ‘Sai 
imediatamente às praças e às ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os 
coxos.’ 

22O servo voltou e disse-lhe: ‘Senhor, está feito o que determinaste, e ainda há lugar.’ 23E o senhor disse 
ao servo: ‘Sai pelos caminhos e azinhagas e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia.’ 24Pois 
digo-vos que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.» 

 
Este texto é muito forte! Terrível pensar que algum de nós possa responder: ‘peço-te que me 

dispenses’, ‘não posso ir’! 
Não há desculpas que justifiquem não sair ao encontro dos que são a razão deste nosso início de tarde 

(refugiados, migrantes, vítimas de tráfego) e trazê-los para dentro da cidade, para dentro de casa. Para 
encontrar, é preciso sair. Sair do que me prende, sair dos lugares simbólicos do “terreno ou das cinco juntas 
de bois que acabo de comprar”, até mesmo do lugar simbólico do “matrimónio”.  

Se repararmos bem, este movimento, que começa por sair, tem um v de volta! É preciso sair para 
procurar e, ao encontrar, passo a receber. Trago-os para dentro de casa! 

Nestes últimos anos, temos acolhido e caminhado na necessidade de sair, a nível da Igreja, das 
comunidades de fiéis, das congregações. Este movimento era, e ainda é, urgente e necessário para romper 
com uma cultura, que infetou gravemente a fé, virada para si mesma, incapaz de lidar com a diferença ou 
de acreditar numa harmonia pluriforme.  

No entanto, estou convencida que temos de dar um passo mais para deixar de considerar a mobilidade 
humana, e os que a ela estão subjugados, como algo a temer e a travar seja como for. Um passo que possa, 
quase por milagre, levar à confiança que elimina obstáculos, inseguranças e receios.  

Muitas vezes, na nossa vida, basta encontrar a palavra certa para que me recoloque de forma diferente 
diante das dificuldades e desconfianças. A força da palavra é impressionante! Influencia a forma como 
vemos e sentimos o que vivemos e fazemos. A palavra certa é a peça do puzzle que falta para que tudo se 
encaixe e se perceba finalmente o quadro. Se encontrarmos a palavra certa, acedemos ao quadro.  
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Estou convencida de que a palavra certa é a hospitalidade e que tínhamos que tê-la como referência 
para o nosso modo de proceder em relação à mobilidade humana. Com ressonâncias bíblicas desde 
sempre, a hospitalidade é um substantivo e não um verbo. Nas línguas que derivam do latim é, ainda por 
cima, um substantivo feminino.  

A hospitalidade é mais do que “dar hospedagem”. É um bem maior que integra os 4 verbos. Se a 
composição de lugar para o meu coração e para o que possuo, for a hospitalidade, então as dificuldades, 
aparentemente inultrapassáveis ou consideradas falsamente como a “voz da sensatez”, defumem-se! Sair 
tornar-se-á um simples abrir as portas e deixar entrar. Tudo passará a estar focado em receber, sem 
questionar, na nossa casa, o estrangeiro, fazendo-o sentir-se, não tanto uma visita, mas parte da família. 

Os muçulmanos batem-nos nisto! Praticam a hospitalidade como se fosse algo simples e inerente à 
condição humana. É impressionante a hospitalidade praticada no Médio Oriente. É algo desmedido e a 
fundo perdido. Acolho-te na minha casa, protejo-te porque és família, dou-te o melhor que tenho, pelo 
tempo que precisares.  

Creio que, nas nossas culturas ocidentais, o significado de hospitalidade está ainda longe de ser o 
bíblico. "Não oprimireis o estrangeiro que permanecer na vossa terra. O estrangeiro residente entre vós 
será tratado como o natural da terra; amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do 
Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus" Lev.19,33-34.  

Também na Carta aos Romanos (cap.12,13), S. Paulo escreve: “esmerai-vos na prática da hospitalidade”. 
O termo grego traduzido para português como “hospitalidade” é philoxenia, uma combinação de duas 
palavras: philos, que significa "amar alguém como a um amigo ou irmão", e xenos, que significa estrangeiro 
(estranho) ou imigrante (o estrangeiro residente). Embora geralmente traduzida por "hospitalidade", 
a philoxenia significa o dispensar de afeto aos estrangeiros, "amar estranhos ou imigrantes como se fosse o 
seu próprio amigo ou irmão". Isto significa que se deve dar aos estranhos o mesmo tipo de amor com o 
qual amamos a amigos e familiares. O texto da Carta aos Romanos é ainda mais incisivo porque afirma 
literalmente, "esmerai-vos na hospitalidade", ou seja, a hospitalidade não é algo esporádico como receber 
visitas, mas um ato constante e não olhando a quem. 

 
3. Os que saem investidos pela sigla ACI  
 
Tal como qualquer família tem a sua própria forma de receber e de se esmerar na hospitalidade, nós 

temos a nossa.  
Estou totalmente convencida que, com o nosso ADN, o ADN ACI, podemos pincelar, com um leque 

variado de cores, o atual quadro da hospitalidade no que respeita a mobilidade humana, um quadro 
infelizmente pintado até agora a cinzento escuro. Mais ainda, estou totalmente convencida de que não só 
podemos como estamos chamados e obrigados a fazê-lo. Está-nos nos genes. Estamos investidos com a 
esperança, que não conquistámos, mas que recebemos. 

Se não vejamos: 
25Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: «Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque 

escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, ó Pai, porque isso 
foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai; e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como 
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.» 

28«Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos. 29Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso 
espírito. 30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.» 

 
Uma passagem do Evangelho de S. Mateus (cap.11) que tão bem conhecemos!  
De acordo com a definição de ADN (molécula portadora de informação genética responsável pela 

transmissão das características hereditárias nos seres vivos), não temos opção se estamos abertos, ou não, 
a deixar entrar aqueles que, por sobrevivência (fruto de perseguição ou miséria) nos procuram ou precisam 
dum lugar seguro e promissor de vida nova e de futuro.  

O início da cadeia genética a que pertencemos é este Sagrado Coração de Jesus, um coração manso e 
humilde que, apesar de roto pela lança, pelos ódios deste mundo, persiste em se manter aberto, sem 
muros nem receios. “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos”. 

E se isso não bastasse, basta pensar que a molécula portadora de informação genética responsável pela 
transmissão das características hereditárias que temos é a Eucaristia. Vivemos num tempo onde faz falta 
ouvi-l’O dizer, uma e outra vez: “Isto é o meu corpo entregue por vós; isto é o cálice do meu sangue 
derramado… fazei isto em memória de mim”.  
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Stª Rafaela Mª dizia que não se habituava a comungar. Eu percebo-a e consigo intuir o alcance de 

sabedoria interna que existe nesta incapacidade de se acomodar à comunhão, apesar das inúmeras vezes 
que avanço na fila, distraída, sem me aperceber ao que vou, como se ainda não tivesse chegado à idade de 
razão. Vamos à mesa da Eucaristia para receber um alimento que impõe em nós uma dinâmica 
incontrolável de saída: entregar, derramar… largar, perder.... entregar o corpo, derramar o sangue… não 
conseguir viver de outra forma a não ser com o coração aberto. 

 
Não foi desta forma que D. Ildefonso, o pai de Stª Rafaela Mª, perdeu a vida? Não se entregou e se 

derramou até ao fim para salvar ‘estrangeiros’, adotando-os com o mesmo afeto que se nutre pelos 
membros da família, e isto apesar da enorme consequência de ‘sair’, de partir definitivamente da 
companhia de mulher e filhos?  

Esta molécula eucarística, responsável pela transmissão das características hereditárias do Seu Coração, 
faz-nos optar naturalmente por perder a vida, movidos pela Sua compaixão, para que os que não têm vida 
a possam recuperar. Não é esta é a base, simples e acessível a todos nós, para aquilo que chamamos 
reparação? Responder ao amor que recebemos com um amor derramado? Possuir uma sensibilidade 
profunda pelo que sofre, uma sensibilidade que automaticamente nos faz reagir e intervir, alterando o 
curso da nossa própria vida? Ter uma preocupação permanente por transformar o mal que gera esse 
sofrimento, comprometendo-nos definitivamente com a justiça no amor? 

D. Ildefonso não se protegeu, não abandonou os que considerava como seus, deixando uma marca 
profunda para o modo de proceder das suas duas filhas, Rafaela e Dolores. De facto, a razão para a 
prematura morte do pai, não tornou Rafaela e Dolores prudentes ou cautas, retrativas ou defensivas. Não 
as fechou em casa. Muito pelo contrário.  

Sabemos que saíam, ainda muito novas, a visitar e acompanhar todas as pessoas e famílias que se 
encontravam subjugadas por situações graves e dolorosas de vulnerabilidade em Pedro Abad. Ao serem 
chamadas à atenção pelos seus irmãos, carne da sua carne, que as acusavam de proceder de forma 
escandalosa por causa do seu estatuto social, mantiveram-se vinculadas ao modo de proceder do Coração 
de Cristo, que não se reduz a um número limitado de pessoas mas ao mundo inteiro. 

Simplesmente passaram a sair pela porta detrás. 
Ao saírem pela porta detrás, Rafaela e Dolores, não são só criativas e fiéis ao apelo recebido. Ao saírem 

pela porta detrás, Rafaela e Dolores identificam-se com aqueles que vão visitar. Se a razão que as levava a 
ir ao encontro de quem precisava fosse meramente assistencial, não creio que tivesse existido uma “porta 
detrás”. A “porta detrás” significa acompanhar fielmente porque se ama, porque há afeto, porque há 
compaixão. “Quando se vê a miséria de perto, enternece-se o coração”, dirá mais tarde a Madre do Sagrado 
Coração. O afeto reordena prioridades, reordena os valores e as poucas certezas que temos. 

Ao contrário da porta da frente, a porta detrás é mais rude e dá para uma rua certamente mais estreita, 
possivelmente sem muita entrada de luz, sem beleza, sem vida… é uma porta não tão cuidada… a porta 
detrás, ao contrário da porta da frente, é a porta de serviço, como se costuma dizer. Por ela entram e saem 
todos aqueles que o estatuto social exclui de entrar pela porta da frente. Por ela entram e saem os que 
servem e os que não querem ser vistos ou controlados. 

Rafaela e Dolores, ao saírem pela porta detrás, não estão unicamente a manter-se fiéis ao que se 
sentem chamadas a fazer. Estão também a ser levadas a assemelhar-se ao estatuto social dos que por ali 
entram e saem quotidianamente: os que não são dignatários (ou seja, aqueles cuja dignidade não é 
reconhecida publicamente);  os que não são vistos nem têm contacto com os senhores da casa; aqueles 
cujas vidas estão condenadas a caminhos estreitos, difíceis, duros, com pouca luz, com poucas 
oportunidades e com poucos momentos de festa. É, também, por essa porta que entram os ‘sujos’, os 
excluídos, representados simbolicamente por aqueles sapatos enlameados que proíbem a entrada pela 
porta da frente e, quantas vezes, nem pela porta detrás. 

Acredito que a nossa molécula eucarística, responsável pela transmissão das características hereditárias 
do Seu Coração, nos faz optar naturalmente, e por defeito, pela porta detrás como forma de entrar na vida. 

Recebemos de Stª Rafaela Mª e da Madre Pilar, esta porta detrás como porta principal para sairmos em 
busca daqueles que deveriam há muito ter começado a entrar pela porta da frente!  

 
O olhar de Stª Rafaela Mª e da Madre Pilar está marcado pelas periferias, pelas margens. Elas fizeram 

das periferias, sem sombra de dúvida, o centro. A molécula eucarística, responsável pela transmissão das 
características hereditárias do Coração de Cristo, fê-las ver ‘os descartáveis’ do seu tempo e optar por 
querer colocar, na centralidade apostólica do Instituto que começava, a entrega derramada na educação 
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das meninas pobres para dar-lhes acesso à porta principal, de forma a que pudessem ser sujeitos numa 
sociedade que as considerava meramente como objetos, meramente capazes de prestar serviços. 

Hoje, sobre quem é que se deteria o olhar de Stª Rafaela Mª e da Madre Pilar? Não me custa nada 
imaginá-las a sair incansavelmente pela porta detrás a oferecer hospitalidade desmedida aos estrangeiros 
que chegam desesperados e sem forças às nossas terras e ver em cada um deles o sangue derramado de 
todo um Deus! 

Por este lugar simbólico da porta detrás saíram os refugiados, deslocados e migrantes das suas terras. 
Nenhum destes milhões de pessoas saiu pela “porta da frente” da sua casa nem do seu país. A porta detrás 
foi, para todos eles, a porta pela qual tentaram escapar ou iludir os que os perseguiam.  Por diferentes 
razões, perseguição ou miséria atroz, a porta detrás foi a única saída com vida para a vida, que lhes abriu 
um caminho de esperança, apesar de estreito e com escassa luz.  

Se a Congregação, e com ela a Família ACI, começasse hoje, não seria uma prioridade dar resposta a 
este drama? Não deve ser, para todos os que estamos aqui, uma prioridade? 

Vivemos nas nossas terras, uma época em que só parecem existir portas da frente, difíceis de aceder 
porque parecem ser exclusivamente para dignatários. 

A nossa hospitalidade ACI para com os que estão no exílio ou no desterro – refugiados e imigrantes, está 
marcada geneticamente por esse entregar-nos e derramar-nos para encontrar e manter aberta a porta 
principal, para que possam entrar na nossa casa todos os que andam cansados e oprimidos e, finalmente, 
encontrar descanso para o seu espírito! 

Movidos por esta incrível molécula eucarística, responsável pela transmissão das características 
hereditárias do Seu Coração, somos chamados a oferecer, a todos estes nossos irmãos irmãs, uma 
hospitalidade ACI de alta qualidade. 

 
 

4. Porto seguro/Conclusão 
 
Finalmente, a conclusão!  
Eu procuro fazer regularmente a minha. Cabe a cada um fazer a sua.   
 
- VÍDEO IV -  
 
Obrigada. 
 

Ir. Irene Guia, aci 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

27 de fevereiro de 2019 

 

TRÁFICO HUMANO 

Elena Arce 
 

Boa Tarde a todos, obrigada por me convidarem para esta Assembleia Internacional da Família ACI. 
Encontro-me aqui com muitas pessoas conhecidas de quem gosto muito. De alguma maneira também eu 
me sinto Família ACI: como antiga aluna do colégio de Córdova, como mãe de alunas e porque me uno a 
muitas coisas trabalhadas e partilhadas. Assim, sinto-me em casa. 

Há um ano fui também convidada para uma sessão da Congregação Geral XX para tratar do mesmo 
tema; e em setembro do ano passado estive novamente com a Família ACI de Espanha partilhando tudo 
isto que hoje nos traz aqui. 

A Ir. Charo, nossa Geral, nas suas palavras de abertura da Assembleia disse: “Ao olharmos a 
realidade do nosso mundo toca-nos com força no coração a situação de mobilidade humana que sofrem 
mais de sessenta e oito milhões de pessoas. Desejamos implicar-nos com essa realidade e complicar-nos a 
vida para fazermos o pouco que possamos, mas tudo o que possamos... como o Bom samaritano”. 

Dois verbos implicar-nos e complicar-nos, e é a partir daí que vou falar-vos de TRÁFICO HUMANO, 
com alguns dados que podem ajudar-nos a refletir. 

Para o Papa Francisco o Tráfico de Pessoas é um crime; as vítimas existem. 

Os Estados têm um novo imperativo moral para combater o tráfico de pessoas, verdadeiro crime 
contra a humanidade. 

A colaboração entre Bispos e autoridades civis, cada um segundo a sua própria missão e natureza, 
com a finalidade de ir descobrindo as melhores práticas para a realização desta delicada tarefa, é um 
passo decisivo para se assegurar que a vontade dos governos chegue às vítimas de um modo direto e 
imediato, constante, eficaz e concreto. 

 

O que nos pede o Papa: 

• Libertar as vítimas das novas escravaturas. 

• Reabilitar as e os cativos e excluídos 

• Desmascarar os traficantes e os criadores de mercado. 

Em mais de uma ocasião, o Papa tem-se reunido em Santa Marta com os diferentes corpos de 
polícia, militares, etc., num grupo a que chamam Grupo de Santa Marta (http://sabtamartagroup.com/). 

 

Mas, o que é o tráfico de pessoas? É uma grave violação dos direitos humanos e um delito. Porque: 

• AÇÃO: Captação, transporte, acolhimento ou receção de pessoas. 

• MEIOS: Ameaça ou uso da força, ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de 
poder ou situação de vulnerabilidade, ou conhecimento, concessão ou receção de pagamentos 
ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra. 

• FINS: Exploração que incluirá, como mínimo, a exploração da prostituição alheia ou outras 
formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, a escravatura ou as práticas 
análogas à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos 
 

http://sabtamartagroup.com/
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27% das vítimas do tráfico humano para a exploração sexual ou laboral no mundo são menores de idade, 
segundo uma informação do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Delito (ONUDD).  80% são 
mulheres. 

As Nações Unidas dizem: “Às vezes, na urgência de cumprir outros objetivos, como a atuação contra os 
traficantes, os Estados centram o seu interesse nas vítimas pela informação que podem proporcionar ou 
pela sua utilidade para o sistema de justiça penal. Existe o perigo de que os Estados tratem as vítimas 
como simples peões na sua luta contra os traficantes e não como seres humanos que necessitam proteção 
e merecem respeito”. 
 

MULHERES AFRICANAS QUE CHEGAM À COSTA DO SUL DA EUROPA: 

• Procedentes da Nigéria e Camarões. 

• Processo de captação: conhecidos ou familiares, no lar da própria vítima. 

• Sistema de escravidão por dívidas: obriga-se as vítimas que são trazidas para a Europa a pagar 
quantidades exorbitantes aos traficantes que as transportam. 

• A grande maioria das mulheres e crianças da África Ocidental são submetidas à prostituição de rua. 

• https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-
into-prostitution-in-europe-at-crisis-level 

 
MULHERES AFRICANAS COM FILHOS: AS MAIS VULNERÁVEIS: 

• Imigrantes em situação irregular. 

• Com filhos pequenos a seu cargo.  

• Exploradas sexualmente para pagar enormes dívidas. 
 

O QUE ESTAMOS A FAZER? 

• Alojá-las em casas de acolhimento humanitário para imigrantes, juntamente com os seus filhos, de 
onde desaparecem passados uns dias. 

• Os serviços de proteção de menores retiram-lhes os filhos em muitas ocasiões. 

• É muito difícil que tenham acesso à proteção que se lhes oferece como vítimas de tráfico porque não se 
identificam como tais. 
 

Mas, que podemos fazer?  REPARAR  

• Oferecer-lhes um lugar seguro para que se restabeleçam depois da dura viagem junto dos seus filhos. 

• Acompanhá-las, enquanto descobrem a realidade que as espera. 

• Oferecer-lhes uma REDE diferente daquela que as trouxe: HOSPITALIDADE Vs. REDE DE TRAFICANTES. 
 

As setas mostram os fluxos que representam mais de 5% do 

total de vítimas detetadas nas subregiões de destino 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level
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“As feridas das vítimas de tráfico são também chagas de Cristo”, diz o Papa Francisco 
 
Muitas pessoas e grupos estão a implicar-se e a complicar-se com esta forma de fazer. Vou apresentar-vos 
um projeto que já está em marcha: 

 As mulheres subsaarianas que chegam de forma irregular a Espanha, grávidas ou acompanhadas 
dos seus filhos, formam uma população muito específica que, em grandes traços, apresenta as seguintes 
características quando chegam à costa: 

• A maior parte delas encontram-se em situação administrativa irregular. 

• Desconhecem o idioma e a sociedade de acolhimento. 

• Com frequência a sua viagem foi organizada e dirigida por terceiras pessoas. 

• E não têm redes de apoio sócio-familiares em Espanha. 

• A maioria afirma não ter pago nada por essa viagem, mas a experiência demonstra que quando 
chegam a Espanha têm importantes dívidas a pagar. 

• A partir do momento em que chegam, sente-se que têm um potente controlo externo sobre elas. 

• Bem como um ensinamento sobre o modo como devem comportar-se, as respostas que devem dar e 
o que devem fazer em cada momento. 

• Além disso, costumam mostrar um importante grau de deterioração e desconforto. 

• Bem como uma aparente rejeição da ajuda que poderiam receber desde as diferentes instituições. 
 

Nesta rejeição encontra-se a rejeição à proteção a que teriam direito no período de restabelecimento e 
reflexão... Perguntarão porquê? Vejamos… 
 
Segundo o Defensor del Pueblo (Provedor de Justiça), para que o período seja efetivo deve ser formado por 
duas etapas: uma primeira “onde a vítima se há de restabelecer, sentir-se segura, recuperar-se física e 
psicologicamente, de todo o sofrimento padecido e, só quando esta primeira fase tenha terminado com 
êxito, e sempre com o devido acompanhamento e aconselhamento de uma entidade especializada, poderá 
passar-se à segunda fase do procedimento na qual a vítima deverá ser devidamente informada da 
possibilidade de cooperar com as autoridades competentes”. (Defensor del Pueblo, 2012). 

No entanto, uma interpretação incorreta da lei faz com que o restabelecimento e a reflexão sejam 
oferecidos em simultâneo e a poucas horas da sua chegada à costa, e isto não permite o restabelecimento e 
converte a reflexão numa decisão quase imediata de colaborar ou não com as autoridades competentes na 
perseguição do delito. 

Como resultado só aquelas que se auto-reconhecem como vítimas e decidem cooperar com as autoridades 
recebem a proteção e assistência adequadas. As restantes, que são a imensa maioria, são encaminhadas 
para centros não especializados que abandonam ao fim de poucos dias caindo nas mãos das máfias e 
tornando-se invisíveis para as autoridades, tanto elas como os seus filhos. 
Isto é, durante a viagem que estas famílias empreendem a caminho da Europa, para além de fazerem um 
caminho que as leva de um lugar a outro, atravessam um percurso de injustiças, violência e abusos que só 
conseguem agravar a sua situação de vulnerabilidade. Uma vez que chegam a Espanha as carências do 
sistema de proteção perpetuam esta vulnerabilidade, elevando muito o risco de ser exploradas pelas redes 
de tráfico de seres humanos que atuam tanto no nosso país como no resto da Europa. 

 
Esta situação precisa de uma resposta urgente. 
Nasce assim o projeto Ödos. Situado em Córdova entre as localidades de Montill, La Rambla e Montalbán. 
Ödos protege estas famílias, independentemente de se reconhecerem como vítimas e independentemente 
de colaborarem ou não com as autoridades. Porque o tráfico, mais do que um delito é uma grave violação 
dos direitos humanos e uma das mais cruéis manifestações de violência contra a mulher. 

O projeto no seu conjunto está formado por dez entidades espanholas: a Universidade Pontifícia de 
Comillas, a Universidade Loyola de Andaluzia, a Fundação Emet Arco Iris, as Irmãs Hospitaleiras, as Escravas 
do Sagrado Coração de Jesus, o Serviço Jesuíta a Migrantes, o Projeto de Solidariedade de 
Responsabilidades, a Cáritas espanhola, a Villa Teresita e o Save the Children. 
Colaboram também entidades públicas como a Câmara Municipal de Montilla, que contratou uma 
psicóloga e uma trabalhadora social exclusivas para o Projeto Ödos para trabalharem o risco dos menores. 

 
Elena Arce 
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27 de fevereiro de 2019 

 
PROJETO DE MOBILIDADE HUMANA 

- Congregação Geral XX - 
 

APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MOBILIDADE HUMANA 
Ir. María José Tuñon, aci 

 
A dinâmica gerada na Congregação Geral XIX, com o seu decreto de missão e impulsionamento que teve 
como consequência o questionarmo-nos cada vez perante o grito  
La dinámica generada desde la Congregación General XIX, con su decreto de misión y el empuje que supuso 
el dejarnos cada vez más interpelar por el grito “la tierra y los pobres nos pueden esperar más”, el 
momento en el que vivimos donde tantos migrantes, hombres y mujeres tienen que salir de sus países 
por tantas causas políticas, religiosas, sociales… motivó que de las distintas Provincias llegaran múltiples 
peticiones, a través de los Postulados, ¡algo hay que hacer! ¡queremos implicarnos y complicarnos! 
 
“Aportemos nuestro poco a lo mucho de todas, para que, trabajando en red, podamos en cada lugar 
sensibilizar, prevenir, acoger, apoyar, orar y comprometernos con las personas que sufren la terrible 
situación de Movilidad Humana, que con tanto dolor vive hoy nuestro mundo, especialmente mujeres y 
niñas/os. 
 
Para ello, la CG XX propuso a todas las Esclavas, miembros de la Familia ACI y laicos que colaboran con 
nosotras, este proyecto que queremos realizar desde la misericordia del Corazón de Cristo. 
 
De ahí que ya seguro conocéis y hasta colaboráis en las distintas Provincias… y las exposiciones del día de 
hoy, nos han dejado con esa pregunta en el corazón, que los fieles de Jerusalén le dijeron a Pedro, 
“¡hermanos! ¿qué tenemos que hacer nosotros?…  
 
Desde su nacimiento siempre quisimos que el Proyecto tuviera “forma de espiral… para hacer todo lo que 
podamos… y “atentas” a dar siempre un paso más…y a complicarnos con otros-as. 
 
Qué detectamos y percibimos como Equipo Dinamizador, ¿cómo vamos “caminando? Podríamos decir con 
fuerza e ilusión que todas las Provincias se han puesto en marcha en las distintas áreas a las que el Proyecto 
nos invitaba: sensibilización, prevención, acogida, contacto, voluntariado, aportes económicos y oración.   
 
Quizás ya algunos-as habéis podido conocer a través del Boletín, que desde septiembre ya se puso en 
marcha, ¡y al que podéis suscribiros, los que no lo estáis!, para recibirlo directamente a vuestro correo, de 
manera muy sencilla entrando en la página web de la congregación… Proyectos nuevos, experiencia de 
colaboración con otros, y sobre todo el esfuerzo de muchas Comunidades que con ayuda de vosotros 
mismos, o con otras Congregaciones, u organizaciones se han implicado, por ejemplo aquí en España, el 
proyecto O2, del que nos podía decir tanta cosas Elena…Proyecto de atención y acogida, que me atrevo a 
decir, “proyecto de fondo” en múltiples aspectos y que requiere mucha colaboración en sus distintas fases, 
desde la llegada de estas mujeres víctimas de tanto dolor acumulado, a una primera acogidas y 
acompañamiento en el que están nuestra comunidad de Córdoba, Pedro Abad…con miembros de la Familia 
ACI, Profesores, laicos amigos, junto con otras congregaciones e instituciones, un núcleo de solidaridad, 
que se extiende una vez pasado ese primer momento, y su marcha a otros lugares de España, en este 
momentos tenemos dos de estas mujeres con sus niñas conviviendo en nuestra Comunidad de San 
Sebastián y Bilbao, donde siguen su proceso de formación e integración, experiencias que de igual manera 
son posibles por el compromiso de trabajo conjunto con la Familia ACI… pero así también podría destacar 
las distintas acogidas y experiencia de acompañamiento, que se  vienen realizando en las Comunidades de 
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Portugal, o  las Comunidades de Argentina donde prácticamente en todas las Comunidades (en la 
actualidad cinco comunidades) y  las de ITALIA … 
 
Junto con la fuerte apuesta por el trabajo en conjunto con el Servicio de Refugiado Jesuita, organización 
que como esta mañana mismo hemos escuchado, es una de las grandes organizaciones comprometidas en 
este mundo de la movilidad humana. 
 
Muchas grandes y “pequeñas” historias podríamos reseñar y siempre nos quedaríamos “cortas”… en el 
esfuerzo y empeño generoso de “devolver” dignidad a las mujeres, que bonito trabajo el de nuestras 
hermanas  en India, en ese proyecto de ayuda y acompañamiento a aproximadamente 40 mujeres, 
procedentes de la emigración rural, que llegan a Mumbai. Todas ellas son de religión hindú y tienen a sus 
hijos pequeños escolarizados en la guardería que las hermanas crearon en el colegio de Mumbai para 
apoyarlas y que puedan trabajar… o las Comunidades de África, en la prevención y acompañamientos con 
chicas de la calle.  
 
Otros campos también se han abierto y por seguir con una mirada “universal”, como tanto quería santa 
Rafaela, el trabajo de nuestras hermanas en Japón con los migrantes encarcelados o su compromiso con el 
cuidado de la tierra, tan ligado como sabemos a la vida y futuro de los más pobres. 
 
 Área importante, en que todavía nos queda por dar pasos, es necesario hacer más visible nuestra 
participación publica, aprovechar las ocasiones en que podamos expresar y denunciar estas situaciones, 
aquí en España ya se viene estableciendo la existencia de los “Círculos del Silencio”, en muchas ciudades…o 
sencillamente dando publicidad en los medios de comunicación a todas estas situaciones injustas… 
tenemos el deber de informarnos y romper los “rumores” y unirse a quienes generan pensamiento 
positivo. 
 
¡Qué importante seguir dando pasos en el área de la sensibilización de nuestros apostolados educativos, 
nuestros grupos, acompañamientos a jóvenes y adultos… ayudando a formar conciencias hospitalarias y 
fraternas, a “saber”  con la sabiduría del corazón, conjugar los cuatros grande verbos que el Papa Francisco 
no deja de recordarnos: acoger, proteger, promover e integrar. 
 
Una buena inyección ha sido poder ver, como nuestras hermanas de la Provincia de EE.UU.  han 
acompañado y reclamado los derechos de la “caravana de centro-americanos”  Y como  nuestras hermanas 
de Colombia y otros laicos-as acogen a tantos venezolanos, en estos momentos de tanto dolor y 
desesperanza al paso por sus países…En ocasiones es importante “prestar” nuestra voz, para que los “sin 
voz” griten…y la acogida, ya sea una proclama y un compromiso a su derecho a buscar un futuro mejor. 
 
 
Y me gustaría terminar recordando la fuerza de la oración, no solo por invitaros a estar atentos a las 
distintas Jornadas eclesiales que se proponen y que pueden ser un medio de contagio y sensibilización,  
porque Santa Rafaela Mª diría, <todo lo que puedas y si no con oraciones>…seguro conocéis : 
 
¡LLAMADA A LA CREATIVIDAD Y NO TENER MIEDO!: 
 
 < Durante tres meses, una pequeña iglesia protestante en La Haya ha estado llevando a cabo servicios 
religiosos las 24 horas del día para proteger a una familia de refugiados armenios de la deportación. Por ley, 
a los agentes de policía en los Países Bajos no se les permite acceder a lugares de culto durante los servicios 
religiosos. Por lo tanto, los reverendos de todo el país se han turnado junto con grupos de fieles para 
celebrar servicios en la Iglesia Bethel y evitar así que los funcionarios arresten a la familia Tamrazyan, que 
ha estado en los Países Bajos durante nueve años. Con fecha 31 de enero, les ha sido concedida la 
residencia, no solo a ellos, si no llegar a una solución con otras familias similares> 
 
 
Os invito a levantarnos y abriendo el corazón, hagamos un minuto de silencio, por tantos y tantas que 
sencillamente pierden la vida por apostar y “salir” a la búsqueda de un mundo mejor y fraterno. 
 

Ir. María José Tuñón, aci 
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2 de março de 2019 

PALAVRAS DE ENCERRAMENTO 

IRMÃ ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN – SUPERIORA GERAL 

 

Queridos amigos da Família ACI e Irmãs Escravas do Sagrado Coração. Estes dias em que partilhámos tantas 
experiências juntos aumentaram os laços de amizade entre todos nós e ajudaram-nos a desfrutar da 
riqueza da Família ACI nas diferentes partes do mundo. 

Tem um significado muito especial terminar esta Assembleia aqui em Córdova, nesta igreja onde Santa 
Rafaela ofereceu a sua vida ao Senhor para viver amando-O. Para ela, esta igreja estava associada a muitos 
acontecimentos familiares por viverem nos arredores muitos parentes e amigos. Esta vida familiar que a 
marcaria sempre e que ela desejava que impregnasse a vida e as obras do Instituto. 

Hoje, dia dois de março, é uma data que ela considerava o dia mais importante da sua vida. Numa carta a 
Mª de la Cruz diz “no 1º (de março) nasci, no 2º fui batizada: o dia mais importante da nossa vida porque 
nele fui inscrita no livro da vida. Peça que indigna não seja, nem apagada, e nem sequer obscurecida esta 
inscrição para que, quando chegar ao céu, tenha entrada imediata, pois quem resiste estar separada da 
vista de Deus!” 

Ao longo destes dias conhecemos os seus primeiros passos em Madrid, a vida das primeiras Escravas. A sua 
alegria, o seu desejo de viver profundamente entregues a Cristo. Desejo que impulsionava às Irmãs, a “pôr 
Cristo à adoração de todos os povos para que todos O conheçam e O amem.” 

Escutando a Irmã Nurya Martínez-Gayol desfrutámos aprofundando a dimensão apostólica da adoração e 
acolhemos agradecidos a riqueza do nosso carisma eucarístico-reparador que partilhamos com alegria. É 
para todos nós um grande desafio seguir contagiando a força apostólica da adoração. 

Com a Irmã Inés Oleaga contemplámos admirados a maravilha da Criação e sensibilizámo-nos diante da 
realidade de que tudo no nosso mundo está interligado, que o passo que eu não der ninguém mais o dará 
por mim, e que necessitamos uma conversão ecológica integral. O cuidado da nossa casa comum é um 
chamamento que não nos deixa indiferentes porque este cuidado nasce da nossa experiência de criaturas 
amadas nas mãos do Pai, criador de tudo. 

Elena Arce, a Irmã Irene Guia, os testemunhos de “Ellas lo bordan”, os nossos amigos de Atalaya, India, 
Panamá e Argentina, e ainda Ramón, fizeram vibrar os nossos corações diante de tantas situações de 
injustiça que sofrem os nossos irmãos e irmãs de tantos países. Mas, ao mesmo tempo, deixaram o nosso 
coração cheio de esperança, porque existem mulheres que podem sobreviver ao horror, porque em rede 
podemos criar espaços de fraternidade e futuro, porque a maior dor pode ser acolhida na fé, perdoando e 
fazendo de nós pessoas mais humanas e felizes. 

Sentimo-nos movidos a implicar-nos e a complicarmos a vida para que, como possamos, outros consigam 
ter condições de vida mais justas, haja leis mais inclusivas e nos nossos grupos da Família ACI cresçamos no 
compromisso em favor daquelas pessoas que se encontram em situação de mobilidade. 

 

Ao longo destes dias o lema da Assembleia: 

“Família ACI em saída 

• Cuidando da casa comum 

• Atendendo os mais desfavorecidos” 

 marcou-nos um horizonte de ação para os próximos anos. 
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• Quereis crescer desde a vossa vocação de leigos; nas contribuições de todos os grupos da 
Família ACI percebe-se um maior desejo de crescer naquilo que é próprio de nós, na nossa 
identidade. 

• Contagiar a riqueza da eucaristia e partilhá-la com todos os que nos rodeiam. 

• Desejamos estabelecer redes entre nós que nos facilitem a comunicação, a partilha de recursos 
e mais que nada, a vida. 

• Desejamos buscar formas de financiamento que nos permitam crescer em autonomia. 

• Queremos implicar-nos e complicar a vida no cuidado da casa comum e trabalhando em rede 
ver qual deve ser o nosso contributo para as situações de mobilidade humana. 

 

 

Perante todos estes desejos, com a mesma esperança e alegria com que vos dei as Boas-vindas em Madrid, 
envio-vos à missão. 

Uma missão que não pode ficar reduzida ao nosso grupo, mas que nos convida a viver em saída para 
situações e pessoas que necessitam esperança, dignidade e fraternidade. 

Antes de terminar a minha saudação, desejo agradecer aos membros da Comissão Internacional que 
prepararam esta Assembleia com tanto carinho e dedicação. Sem eles não a poderíamos ter tido. Obrigado 
especialmente à Ir. Maria que acompanhou a Comissão sempre com muito carinho. Quero agradecer às 
Irmãs de Madrid, Pedro Abad e Córdova que nos acolheram com tanta alegria e nos facilitaram tudo para 
que pudéssemos desfrutar deste tempo. Obrigado à Isabel pelo seu generoso contributo para que todos 
pudéssemos entender-nos. Obrigado a cada um de vós por ter contribuído cada um com o seu melhor.  

Obrigado de coração. 

 

Ir. Rosario Fernández-Villarán aci 

Superiora Geral 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

2 de março de 2019 

PALAVRAS DE ENCERRAMENTO 

 ESTHER PÉREZ - COMISSÃO INTERNACIONAL DA FAMÍLIA ACI 

 
 

Querida Irmã Geral Rosario, Irmãs e leigos participantes, hoje concluímos a III Assembleia Internacional. 

Passámos uma semana intensa na qual se percebeu, desde o primeiro momento, um ambiente cordial, de 

união e universalidade. 

Ao longo destes dias foi-se solidificando a nossa identidade como Família ACI, com uma motivação, através 

das conferências e orações, a sermos uma Família em saída, dispostos a adorar, a acolher e a ajudar os mais 

desfavorecidos, a estarmos atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta e, o mais importante, a 

comprometermo-nos na ação como leigos. 

Todos estamos conscientes da emoção que sentimos depois de tudo o que vivemos e partilhámos. O nosso 

coração sente-se vivo e cheio de vontade de expressar e comunicar todos os desafios a que nos 

propusemos. 

Agora é o momento de fazer memória agradecida por tanto bem recebido, transmitir os temas 

apresentados na Assembleia e, o mais importante, concretizar, pouco a pouco, os aspetos válidos e 

necessários nos nossos grupos, para fortalecer a vida de cada um, desde dentro e para fora. 

Eu dizia no primeiro dia que só com o coração e desde o coração é que se sentem de verdade as coisas. 

Pusestes o vosso coração em tudo o que se viveu durante estes dias e tenho a certeza de que ainda palpita 

de emoção como no primeiro dia, ou mais anda. 

É momento de concluir, de agradecer. Obrigado à Irmã Geral por apoiar sempre a Família ACI e acreditar 

nos leigos como parte muito importante do apostolado. 

Obrigado à Comissão Internacional por toda a dedicação, ilusão e esperança depositada na Família ACI e 

nesta Assembleia. 

Obrigado a todas as Irmãs e leigos que formastes parte das conferências, contribuindo com toda a 

informação necessária aos temas propostos, e OBRIGADO, com maiúscula, a todos vós, leigos participantes, 

por serem tão naturais e simples, por darem, não o cem por cento, mas duzentos por cento. 

Estabeleceram-se laços de união entre 19 países, sentiu-se alegria, reflexão, atitude de trabalho e 

cooperação...tudo isto impregnado de um “algo” especial, que não é nada mais do que o nosso carisma, o 

carisma que as nossas Fundadoras nos deixaram em herança e que, certamente, perdurará por muito, 

muito tempo. 

Novamente obrigado e... Feliz dia da Família ACI! 

 

Esther Pérez  

Comissão Internacional da Família ACI 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESAFIOS PARA A FAMÍLIA ACI 
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III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                        Família para o mundo. 

 

 

DESAFIOS PARA A FAMÍLIA ACI 

 

Com tudo o que temos vivido nestes últimos anos como Família ACI, e depois de termos participado na 
Congregação Geral XX das Escravas do Sagrado Coração de Jesus e na III Assembleia Internacional da 
Família ACI, olhamos para trás e só podemos agradecer: o crescimento, os frutos, tanto caminho feito em 
conjunto. Temos agora o desejo de dar continuidade e aprofundar tudo o que vivemos nestes encontros.  

Desejamos ir mais fundo na nossa espiritualidade que nasceu com Santa Rafaela Maria e as primeiras 
Escravas e deu origem, por ação do Espírito Santo, a uma Família de Leigos que querem ser dom do Espírito 
para o mundo. 

Desejamos também viver em saída, como nos pede o Papa Francisco e nos recorda o lema da Assembleia, 
cuidando da Casa Comum e atendendo os mais desfavorecidos. 

Deixamos aqui algumas ideias e pistas que desejamos possam ser orientadoras de uma reflexão em todos 
os grupos da Família ACI, de todo o mundo. 

 
 

1 -  PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA ACI NA CONGREGAÇÃO GERAL XX (fevereiro 2017) 

“A novidade desta Congregação Geral foi a participação de alguns membros da Comissão 
Internacional da Família ACI: Esther Pérez, Cecilia Portugal, Catarina Gião, Pilar Guzmán aci e 
Dora Vázquez aci. Foi uma alegria para nós ser testemunhas do amor da Família ACI pelo 
carisma e por Santa Rafaela Maria, com que carinho falaram dela! 

No trabalho sobre o lema da Congregação Geral: “No Coração dAquele a quem trespassaram, 
contemplamos a Misericórdia”, escutámos juntas os contributos de várias pessoas que 
iluminaram o tema e nos abriram a um horizonte de maior compromisso. Foi muito rico 
partilhar, cada uma a partir da sua própria vocação, as convicções, chamamentos e desejos que 
surgiram desta escuta. Como fruto deste trabalho os membros da Comissão apresentaram as 
linhas a seguir na Família ACI e na relação com as Escravas. Percebi nelas como se tornou mais 
forte o desejo de viver em chave de misericórdia, tanto no âmbito pessoal e profissional como no 
seu compromisso a dar resposta às necessidades do mundo de hoje. 

Roma, 18 de maio de 2017 
Irmã Rosario Fernández–Villarán aci - Superiora Geral 

 

• A Família ACI está centrada na Reparação do Coração de Jesus. Desejos de crescer na relação com 
Jesus.  

• Identificação dos leigos com a missão e carisma das Escravas, através da proximidade com as Irmãs. 
Carinho pelo carisma. Desejo de imprimir o selo do carisma em todas as suas atividades. Empenho 
em viver a espiritualidade Eucarística nas suas dimensões de celebração, adoração e vida.   

• Desejo de colaborar e secundar as propostas do Instituto. Convicção de que a inserção dos leigos na 
missão educativa partilhada com as Irmãs exige formação no carisma. Voluntariado. 

• Chamada a viver a partir da chave da Misericórdia. Refletir na vida critérios e relações reparadoras. 
Curar feridas, mediar conflitos, ser pessoas de alegria, esperança, ternura, serenidade, gratuidade e 
gratidão. Ser compreensivos, não julgar nem condenar. Perdoar-nos a nós mesmos e aos outros. Ser 
ponte de misericórdia. Viver relações integradoras desde a cultra do encontro. Levar a cabo obras de 
misericórdia. Complementaridade entre as distintas gerações da Família ACI.  
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• Importância da presença e do acompanhamento das Irmãs. Desejos de que todas as Irmãs 
conheçam, valorizem, animem e transmitam a Família ACI. Sede de maior formação e 
acompanhamento. 

• Necessidade de formação integral, no carisma, na espiritualidade, no discernimento. Não nos 
ficarmos na teoria. 

• Chamada a aprofundar e revitalizar o sentido de pertença à Família ACI.  

• Consciência da sua forte identidade laical. Constatação de como a adoração e a oração fortalecem a 
sua identidade. 

• "Atitude de saída". Não ser indiferentes aos clamores do mundo de hoje. Vinculação à igreja local 
através de serviços apostólicos. 

• Cuidado da Casa Comum, Laudato Si. Reflexão, conscientização e compromissos concretos. 

 
Congregação Geral X, Participação da Família ACI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 -  III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA ACI (fevereiro/março 2019) 

Entrando mais no que fomos vivendo, descobrimos novas matizes e níveis de aprofundamento que nos 
impulsionam ainda a mais, no mesmo sentido e direção: desde dentro e para fora, escutando novos 
chamamentos e caminhos de atuação. 
 
 

DESDE DENTRO 

 
1. IDENTIDADE/CARISMA: vida de Santa Rafaela Maria e Adoração Apostólica 

- viver a Adoração como uma Escola de vida 

- experimentar na Adoração que a Eucaristia é o “coração pulsante” que me dinamiza e leva a sair de 
mim, levando-me aos outros, ao mundo, à natureza… e depois me atrai novamente a ela. 

- reconhecer a oferta de graça que recebo na Adoração e que não posso reter; que ao recebê-la 
tenho de convertê-la em ação. 
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PARA FORA 
 

2. CUIDADO DA CASA COMUM  (JPIC – Justiça, Paz e Integridade da Criação – Estar neste Mundo como 
num Grande Templo) 

 
TUDO o que foi criado tem o seu valor e a sua beleza 

… prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista.  LS 215 
 
Não existe a NEUTRALIDADE… 

… comprar é sempre um ato moral… LS 206 
 
REPARAÇÃO  

a. Responder ao mal à força de bem… 
b. Colaborar com Ele na Reconciliação …  

… das pessoas entre si e com Deus, e que a Criação posta ao serviço da humanidade seja 
reflexo da Gloria Divina. C. 2 

 
Tudo está ligado 
O que eu não fizer ninguém fará por mim 
Há que dar um passo mais … o que o mundo necessita. 

 
 
Do trabalho dos grupos sobre o Cuidado da Casa Comum, na Assembleia, chegámos às seguintes 
conclusões: 
 
A EUCARISTIA é o centro vital do universo e das nossas vidas e por isso comprometemo-nos a:  

• ser custódias da Criação 

• recuperar o descanso contemplativo e o sentido festivo  

• promover o sentido apostólico da adoração que nos coloca em saída e se concretiza em 
apostolados concretos, em cada lugar 

• ser agradecidos com a Criação sempre, e mais concretamente sempre que dela recebemos o nosso 
alimento  

 
 
Tudo está interligado, a justiça, a paz e a Criação, e por isso comprometemo-nos a: 

• tomar consciência do sofrimento do mundo e tomá-lo como próprio 

• ter uma maior proximidade e escutar os mais desfavorecidos pelo sistema dominante, que são 
quem mais sofre a deterioração da criação, e procurar conhecer as consequências dos nosso atos 
sobre eles 

• mudar o nosso estilo de vida com pequenas coisas, passo a passo numa dinâmica de Magis: 
consumo, reciclagem, uso da água … 

 
 
Formamos com todos os seres do Universo uma preciosa comunhão universal e por isso comprometemo-
nos a: 

• educar o coração a partir do coração de Deus, que define o nosso modo de nos relacionarmos 

• escutar-nos a nós mesmos, à comunidade, ao mundo, refletir e formar-nos, e procurar caminhos de 
reparação com atividades concretas que curem e que sejam testemunho 

• criar espaços de descanso construtivo e sustentável que façam crescer laços comunitários 
 
 
E para nos ajudar a dar cada dia um passo mais, comprometemo-nos a: 

- Fazer uma vez por semana o Exame Ecológico e a partilhá-lo nos grupos da Família ACI, para ir 
realizando o nosso compromisso em ações concretas. 
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EXAME ECOLÓGICO: 
 
“Devo ter presente em todas a minhas ações que estou neste mundo como num grande templo” 
 

1. AGRADEÇO… o mundo como um dom recebido do amor do Pai.  

a. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu desmesurado carinho 
por nós 

i. Recebi a vida, o sol, luz, água, energia, alimento, ar para respirar… 
b. Todos os seres do universo estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de 

família universal, uma sublime comunhão que nos move a um respeito sagrado, carinhoso e 
humilde 

i. Criaturas com o seu valor e beleza, mais ainda que nos são úteis 
ii. Irmãos e irmãs com os quais me liguei 

 
2. PEÇO LUZ PARA VER COM O OLHAR DE DEUS... essa atitude do coração, que vive tudo com serena 

atenção, que sabe estar plenamente presente sem estar a pensar no que vem depois, que se 
entrega a cada momento como dom divino que deve ser plenamente vivido. 
 

3. EXAMINO COM CARINHO 

a. A minha relação de agradecimento e carinho comigo mesmo, como os outros, com Deus e 
com a Criação. 

i. Que lugar tem ocupado a Eucaristia na minha vida esta semana, a celebração, o 
descanso contemplativo, a adoração apostólica…? 

ii. Estive consciente do vínculo do amor ou esqueci-o e quebrei-o com facilidade? Em 
que momento? 

iii. Descobri e contemplei alguma coisa bela? 
 

b. A minha relação de respeito e cuidado com as coisas 
i. Fui cuidadoso com a água e a atmosfera, reduzindo o uso e aproveitando os 

transportes públicos?  
ii. Comprei só o necessário? Escolhi o mais barato ou o mais sustentável? O que eu 

quero ou o que o mundo necessita?  
iii. Reciclei o papel, o plástico, o lixo orgânico, o vidro …? 
iv. Reutilizei alguma coisa? 

 
c. O espaço que me rodeia, a minha família, o meu local de trabalho, a minha sociedade… 

i. Fui testemunho do que acredito dando bom exemplo? 
ii. Realizei alguma ação ou disse alguma coisa a favor do cuidado da casa comum? 

iii. Fui agente de mudança? 
 

4. PEÇO A GRAÇA DA CONVERSÃO PARA A JUSTIÇA ECOLÓGICA E RECONCILIAÇÃO. 

a. Onde fui insuficiente no cuidado da criação e dos meus irmãos? 
b. Como procuro uma conversão do coração? 

 
5. PEÇO A GRAÇA DA RECONCILIAÇÃO DA MINHA RELAÇÃO COM DEUS, COM A CRIAÇÃO E COM A 

HUMANIDADE, E PARA SER SOLIDÁRIO ATRAVÉS DAS MINHAS AÇÕES 

a. Como posso reparar a minha relação com a criação e tomar decisões consistentes com o 
meu desejo de cuidar da criação pondo a Eucaristia no centro? 
 

6. OFEREÇO UMA ORAÇÃO FINAL PELA TERRA E PELOS VULNERÁVEIS DA NOSSA SOCIEDADE. 
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3 - ATENDER OS MAIS DESFAVORECIDOS: refugiados  (Projeto da Mobilidade Humana) 
 
Ao escutar com o coração “o grito” dos nossos irmãos refugiados, deslocados e imigrantes, encontrámos no 
Projeto de Mobilidade Humana da Congregação, uma possibilidade de nos juntarmos às Irmãs Escravas no 
seu desejo de responder a este drama do nosso tempo.  
 
O Projeto da Mobilidade Humana (CG XX) convida-nos a: 

 
… em cada lugar sensibilizar, prevenir, acolher, apoiar, rezar, e comprometer-se com as pessoas que 
sofrem esta dolorosa situação de mobilidade humana que afeta sobretudo a mulheres e crianças. 
 

ACOLHER  ---   PROTEGER  ---  PROMOVER  ---   INTEGRAR (verbos do Papa Francisco) 
 
O que fazer concretamente para nos mobilizarmos, individualmente e como Família ACI, para a 

hospitalidade e acolhimento? 
 
Boletim  http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/ 

 
 

 

4 – OUTROS DESAFIOS 
 
 TRABALHO CONJUNTO/MISSÃO PARTILHADA  FAMÍLIA ACI-ESCRAVAS 

- que sugestões para concretizar o trabalho conjunto/missão partilhada da Família ACI com as Escravas? 
 

 FINANCIAMENTO 
- como fazer para que a Família ACI seja autónoma financeiramente nos âmbitos local, 

nacional/provincial internacional (participação em encontros locais, nacionais, provinciais, materiais, 
organização e participação nas Assembleias Internacionais, website,…) ? 

 
 
 
 
 

http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/
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5 – COMO CONCLUSÃO, FICAMO-NOS COM AS SEGUINTES PISTAS 
 
  Para trabalhar com a Família ACI de cada país: 

 
A. IDENTIDADE: 

Somos: 
-  uma família de Leigos/as com caráter universal 
- pessoas e grupos que partilham o carisma de Santa Rafaela Maria 
- solidários com o mundo que sofre e queremos reconstruí-lo  

 
 

Desejamos: 
- aprofundar o nosso conhecimento de Santa Rafaela Maria e da sua espiritualidade 
- receber o seu carisma Eucarístico-Reparador como dom do Espírito 
- Descobrir  o amor de Deus e  viver a Reparação como resposta a esse Amor 

 
E cada um terá de ver o “como” fazê-lo. EM oração, podemos preguntar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. TRABALHO CONJUNTO / MISSÃO PARTILHADA  FAMÍLIA ACI-ESCRAVAS 

- que sugestões para concretizar o trabalho conjunto/missão partilhada da Família ACI com as Escravas? 
- participando na Adoração com sentido apostólico? 
- cuidando da Casa Comum? 
- atendendo os mais desfavorecidos? 
- noutros serviços e apostolados? 

 
 

C.  FINANCIAMENTO 

- como fazer para que a Família ACI seja autónoma financeiramente nos âmbitos local, 
nacional/provincial e internacional (participação em encontros locais, nacionais, provinciais, materiais 
… organização e participação nas Assembleias Internacionais, website,…) ? 

 

 
Que o Senhor nos ajude a dar esse passo mais no seu seguimento e compromisso pelo 
Reino. Qua assim seja… 

OBRIGADO! 


