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EDITORIAL
“O Ramo Secular do Instituto Religioso dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Adoração
Perpétua do Santíssimo Sacramento do Altar é uma Associação de fiéis cujos membros participam do
carisma e missão do Instituto, segundo sua própria vocação”. Assim começa o decreto de aprovação dos
estatutos do Ramo Secular ss.cc. dado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e para
as Sociedades de Vida Apostólica, em 29 de junho de 1993. O decreto termina com a afirmação: “Que os
membros do Ramo Secular, animados pelo mesmo espírito dos Irmãos e Irmãs do Instituto Religioso dos
Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento do Altar,
possam orientar suas vidas e cumprir sua missão particular no mundo em conformidade com estes
Estatutos, buscando, assim, a perfeição de seu estado”.
Assim começou o reconhecimento da Igreja institucional aos leigos que vem se associando a nossa
Congregação SS.CC., desde seu início, oferecendo, a aqueles que se sentem chamados a se
comprometerem de maneira mais profunda com nossa vocação e missão, uma estrutura canônica de
“pertença”. Agora, já se passaram mais de doze anos do início oficial deste “terceiro ramo” da árvore da
congregação.
Neste, que é o último número de Com-Union dos seis últimos anos, pudemos reunir as experiências
vividas por algumas de nossas irmãs e irmãos leigos de todo o mundo, comprometidos com o Ramo
Secular.
“O fato de ser leigo ss.cc., de conhecer seu carisma, nos faz refletir muito sobre nossa existência, sobre
nossa missão para com o próximo e sobre nossa responsabilidade na construção de um mundo mais
fraterno,” escreve Leonardo Rios, do Brasil. Como testemunhas do carisma ss.cc., muitos membros do
Ramo Secular compartilham conosco o chamado pessoal a sua vocação. Falam-nos das muitas maneiras
em que vivem o carisma em suas vidas de trabalho, de oração, de família e de participação nos diversos
apostolados ss.cc. Além disso, nos contam suas esperanças e sonhos para o futuro do Ramo Secular,
tanto em suas vidas particulares como para o mundo. Esperamos que seus testemunhos possam reviver
em nós a força e a vitalidade de nossa Vocação e Missão.
Após a longa lista de testemunhos pessoais, alguns coordenadores e líderes locais foram convidados a
narrar a história do desenvolvimento do Ramo Secular em seus setores ou comunidades. Aileen Kupihea,
coordenadora do setor Hawai, narra sua experiência em Picpus 2005. Com nossos irmãos e irmãs do
Ramo Secular, podemos agradecer a Deus por este dom, nosso Carisma ss.cc., que nos foi confiado e do
qual todos somos responsáveis. Que possamos compreender melhor e nos complementar para viver e
anunciar ao mundo de hoje as insondáveis riquezas do Amor de Deus.
Ao dedicar este número ao nosso Ramo Secular, damos voz a alguns membros dos outros dois ramos da
Congregação. Em suas cartas abertas, Jeanne Cadiou ss.cc. e Enrique Losada ss.cc. dão algumas
perspectivas gerais do desenvolvimento do Ramo Secular, cujo início coincidiu com seus mandatos como
Superiores Gerais. Fernando Geraldo da Silva ss.cc. e Lolín Traver ss.cc. compartilham sua experiência
enriquecedora como membros da Equipe de Leigos ss.cc., no Brasil e Vicente Hernández ss.cc. escreve
como um Irmão que “acompanha”, também do Brasil, o Ramo Secular. Para encerrar, Alphonse Fraboulet
ss.cc. compartilha as reflexões da Comissão Conjunta do Ramo Secular dos dois Governos Gerais e, nós,
oferecemos um pequeno resumo da vida de São Francisco de Regis, patrono do Ramo Secular.
Sem esquecer que neste ano de 2006 celebramos o 200° aniversário da chegada da estátua de Nossa
Senhora da Paz a Picpus, acrescentamos uma pequena seção dedicada a sua imagem. Primeiramente,
uma reflexão pessoal sobre a imagem de Nossa Senhora da Paz escrita pelo Bispo Larry Silva, de
Honolulu. Ele foi nomeado recentemente Bispo da Diocese, em junho de 2005. O território desta diocese
foi a primeira missão da Congregação e foi posto sob a proteção de Nossa Senhora da Paz. No segundo
artigo, a Irmã Marie-Chantal Chesnel ss.cc. nos fala sobre a imagem e a restauração do lugar onde está
posta na Capela de Picpus.
Finalmente, a equipe do Centro de Comunicações deseja expressar sua profunda gratidão aos Leigos
associados, aos amigos, as Irmãs e aos Irmãos que, generosamente, tem respondido aos nossos pedidos
nos últimos quatro anos – oito números de Com-Union. Sem sua disponibilidade para escrever, editar e
traduzir, como parte de nossa equipe ampliada, estes números não teriam sido publicados. Esperamos
que tenhamos cumprido a meta de nossos dois Governos Gerais de publicar uma revista conjunta nas
três línguas oficiais da Congregação, promovendo a reflexão e o intercâmbio de experiências dentro da
Congregação e, que, também, seja útil fora dela.

Centro de Comunicações dos Irmãos e Irmãs
Roma, maio de 2006
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Carta de Jeanne Cadiou

Queridos Irmãos, Irmãs e Leigos ss.cc.

aqueles que se comprometem com nossa missão
segundo sua própria vocação.
Encontrei muitos grupos de leigos e fiquei
impressionada ao descobrir uma extrema
variedade de situações econômicas e sociais, uma
grande diversidade de culturas e de mentalidades,
de preocupações ou simplesmente de ritmos de
vida. Nestes grupos encontrei antigas alunas,
professores
de
universidade,
agricultores,
enfermeiros, funcionários de empresas, mães e
pais de família, brancos, negros, jovens e adultos,
aposentados e estudantes.
Sempre estive convencida de que tanto a relação
Irmãos-Irmãs-Leigos, como o carisma “Sagrados
Corações” não é somente para a família ss.cc.,
mas, um “dom para toda a Igreja”. É por isso que
em toda parte, sempre gostei de lembrar aos
membros do Ramo Secular que, se eles
reconhecem e se é reconhecido neles o carisma
ss.cc., seu compromisso não é somente para eles,
mas, para Deus e seu projeto de amor para toda a
humanidade.
Nos encontros Irmãos-Irmãs-Leigos, me dei conta
de que avançamos lentamente, porém juntos, em
direção a uma comunhão de idéias e de ações
pastorais. Pouco a pouco se caminha no
compartilhar do carisma e da oração baseados em
uma valorização recíproca e na superação de
preconceitos de uns para com os outros.
Estou convencida de que várias de nossas
comunidades religiosas, graças aos leigos, se
abriram mais aos problemas do mundo em vez de
gastarem seu tempo e suas energias em assuntos
internos. E, principalmente, a grande contribuição
dos Leigos ss.cc. à vida religiosa ss.cc. é a
tradução do carisma com uma linguagem nova,
uma forma diferente que a enriquece e lhe abre
novos horizontes. Por toda parte, tenho sido
testemunha de que Irmãos, Irmãs e Leigos têm a

Os Secretários Gerais me escreveram uma carta
no final de janeiro pedindo-me para, neste número
de Com-Union, o último a ser publicado antes do
Capítulo Geral, compartilhar minha experiência
sobre o que vivi, conheci e escutei sobre o Ramo
Secular durante meus doze anos de serviço
“romano”. Eu me permiti alargar um pouco os
horizontes, espero que isto não os incomode.
Em primeiro lugar me vem a mente estas frases de
João Paulo II contidas na mensagem que ele dirigiu
ao Congresso Internacional de Vida Consagrada,
em novembro de 2004. Ele nos dizia: “Ao longo dos
séculos o amor aos irmãos, em especial aos mais
indefesos, aos jovens e crianças, aos que
perderam o sentido da vida e se sentem excluídos
por todos, tem impulsionado aos consagrados e
consagradas a uma entrega sem reservas. Sigam
entregando-se pelo mundo, sempre conscientes de
que a única medida do amor é amar sem medida.
Com este amor de predileção aos pequeninos,
contagiem a todos aqueles que encontrarem,
especialmente aos leigos, que lhes pedem para
compartilhar de seu carisma e de sua missão”.
Procurei fazer isso ao longo dos anos, porque
percebi por ocasião de minhas visitas, que existem,
no mundo inteiro, muitos leigos, amigos e amigas
da Congregação dos Sagrados Corações.
Estes “cidadãos do mundo” mantêm diversos tipos
de contato com nossa família religiosa. Existem os
que mantêm relações de amizade e vizinhança;
existem aqueles que colaboram em nossos
projetos, como os professores e empregados de
nossas escolas e agentes de pastorais com os
quais trabalhamos; há também aqueles que fazem
parte de nosso carisma, que oram conosco e se
aprofundam na espiritualidade ss.cc. e, ainda,
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a renovação da vida religiosa. Neste “intercâmbio
de dons” a família ss.cc. se modela com um novo

alegria de encontrarem-se para confraternizar e
para orar, para conhecerem-se melhor, para
compartilhar a vida, as alegrias e os fracassos e

rosto, tão belo e sem dúvida mais expressivo e
completo.
Gostaria aqui de convidar a todos aqueles que
querem alimentar relações com a Congregação,
respeitando os estados de vida e as vidas de
família, a criar ações e serviços, a intensificar sua
vida de oração e a fazer conhecer a ternura dos
Corações de Jesus e de Maria.

para ajudarem-se mutuamente a partir de uma
mesma vocação-missão. O desejo de encontros
entre leigos, religiosos e religiosas e o interesse em
compartilhar uma mesma responsabilidade frente a
missão e aos desafios lançados pelo mundo, é
uma experiência fecunda que creio, nos ajuda a
fortalecer nossa identidade carismática e favorece
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Carta de Enrique Losada

Queridos Irmãos e Irmãs, os editores de ComUnion, ao me solicitarem esta carta, me pediram
que respondesse nela a uma série de perguntas,
por isso vou me restringir a esse questionário.
Em primeiro lugar me pedem que avalie o Ramo
Secular. Não me deram critérios para fazer esta
avaliação, portanto, minha forma de fazê-la será
muito livre. Talvez o aspecto que mais me chame a
atenção na hora de avaliar o Ramo Secular é a
capacidade que tem nosso Carisma de iluminar e
inspirar compromissos leigos, ou falando com mais
propriedade, compromissos seculares, em tantas e
tão diversas partes do mundo. A história da
Congregação mostra que “desde suas origens a
Congregação teve um ramo secular...” (1), portanto,
deveríamos estar acostumados a reconhecer a
capacidade que o Carisma ss.cc. tem de suscitar
vocações próprias dentro da Igreja. Vocações a
profissão religiosa, vocações dentro da vida
secular,
vocações
femininas,
vocações
masculinas... O Ramo Secular em nosso tempo
herda uma tradição, mas, ao mesmo tempo,
encarna, hoje, uma maneira de viver as
conseqüências do Batismo, a partir de uma leitura
particular do Evangelho, que é fruto do dom dado
por Deus à Igreja através de Pierre Coudrin e de
Henriette Aymer de la Chevalerie. Forma particular
que se concretiza em contemplar, viver e anunciar
ao mundo o Amor de Deus encarnado em Jesus,
ao que Maria foi associada de forma singular.
Perguntam-me sobre como vejo o desenvolvimento
do Ramo Secular nos últimos doze anos, quer
dizer, neste tempo em que fui chamado a exercer o
serviço de autoridade geral. Minha eleição
aconteceu um ano depois da aprovação, pela
Santa Sé, dos Estatutos do Ramo Secular. Na
carta de apresentação dos Estatutos, os
Superiores Gerais do momento reconheciam que

um dos motivos que orientou sua elaboração era o
de oferecer “uma estrutura de pertença” a tantos
leigos que, estando em contato com a
Congregação em diversos lugares, “desejavam
compartilhar a riqueza e a inspiração de nosso
carisma em profunda comunhão conosco” (2).
Estou convencido de que uma das características
mais relevantes neste tempo em que me coube
exercer a liderança na comunidade SS.CC. foi,
sem
dúvida
alguma,
o
crescimento
e
desenvolvimento do Ramo Secular e, ao mesmo
tempo, o interesse que ele despertou entre os
Irmãos e Irmãs da Congregação. Certamente,
tenho que reconhecer que tanto um aspecto como
o outro tem valores diversos entre os Irmãos e que
nem todos concordam com a forma com que é
tratado este fenômeno. No entanto, ninguém
poderá negar que tanto um como outro estejam
presente. Neste sentido, se tenho que responder a
pergunta sobre os êxitos do Ramo Secular, eu diria
que esse desenvolvimento é em si mesmo seu
maior êxito. Quero dizer que essa “estrutura de
pertença” de que falava no início e que suscitou um
movimento secular significativo em torno da
Congregação, é seguramente seu maior êxito.
Com relação a pergunta sobre as dificuldades, eu
diria que elas também estão na mesma estrutura.
O fato do Ramo Secular ter um marco jurídico
regulado pelo Direito Canônico em termos de
“ordens terceiras”, tem conseqüências que nem
sempre se compreendem suficientemente e, que,
talvez produzam um certo desconforto entre seus
próprios membros e, também, entre os Irmãos e
Irmãs religiosos.
Por outro lado, pensar que a única forma possível
de vinculação secular com a Congregação seja o
Ramo Secular é um extremo que devemos evitar
sempre, para assim, encontrarmos o verdadeiro
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lugar deste ramo dentro da Congregação e sua
relação com a Missão ss.cc.
Assim, um dos desafios mais importantes que eu
vejo para o futuro do Ramo Secular, é o de buscar

me leva a dizer-lhes que o Carisma da
Congregação é um verdadeiro presente de Deus a

sua Igreja. Não creio que a única forma de viver
inspirando-se nele seja a profissão religiosa. Estou
convencido de que esse dom tem capacidade de
mobilizar energias humanas de forma muito
profunda para o bem da Igreja e da sociedade.
Vocês, Irmãos e Irmãs seculares, que se sentem
chamados a viver a partir dessa inspiração, vivam
com alegria e entusiasmo esse compromisso e
saibam que encontrarão sempre na Congregação
estímulo e ajuda.
Nem sempre é fácil a compreensão e a valorização
mútua entre diferentes vocações, no entanto, a
dificuldade não nos deve afastar, nem a um nem a
outros. Ânimo e adiante!
Que o Senhor nos abençoe a todos.

e encontrar caminhos mais adequados para viver,
a partir do Carisma da Congregação, a condição de
leigos, com todas as suas conseqüências, sendo
verdadeiramente úteis a Igreja e ao mundo.
Tenho certeza que nessa busca, o Ramo Secular
vai encontrar sempre o apoio fraterno dos
religiosos da Congregação.
Permitam-me, leitores de Com-Union, que a partir
destas linhas, me dirija agora, especialmente, aos
membros do Ramo Secular e a todos aqueles,
mulheres e homens, que estão se preparando para
fazer parte dele. Minha experiência de cinqüenta
anos de relação com a Congregação, dos quais
quase quarenta como membro professo religioso,

(1) Constituições – Art. 9 – Roma 1990
(2) Maria Pia Lafont ss.cc. & Patrick Bradley ss.cc. – Carta de apresentação dos Estatutos do Ramo Secular – Roma 1993
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TESTEMUNHOS
BRIAN APO
HONOLULU, (HI), EUA

Meu nome é Brian Apo, pertenço ao Ramo Secular

A mãe de Annie Poia, Keohokalole, foi afastada

em Honolulu, Hawai. Durante um bom tempo

junto com seu “kokua” (acompanhante), David

minha

da

Poaimoku. Annie Keoho, a avó de minha mãe, foi

benevolência do Carisma dos Sagrados Corações,

um dos muitos filhos nascidos deste casal que

no Hawai. Ambas, os Sagrados Corações e a

foram levados de Kalaupapa a Honolulu, onde

Ordem Terceira de São Francisco de Siracusa,

foram criados em um orfanato para crianças que

desempenharam papéis importantes em nossa

não

história

eram

Franciscanas. Ali se educou Annie Keoho. As

descendentes de pacientes leprosos que viviam em

Irmãs a prepararam para ser enfermeira e depois

Kalaupapa, Ilha de Molokai, no final do século XIX.

ela foi trabalhar no Hospital Maluhia (lugar

Minha relação com o Ramo Secular veio depois de

tranqüilo). Neste Hospital ela conheceu Ichisabur

ser

Sagrados

Nagata, conhecido como Masaji Enomoto. Eles se

Corações. Por ter crescido na Ilha de Maui, tive

casaram e constituíram família em Maui. Anne

contato com o carisma através de vários padres da

tinha um profundo respeito pelo Padre Damião, o

Congregação

que

sacerdote que cuidou física e espiritualmente dos

trabalhavam na área. Como voluntário no Centro

leprosos de Kalaupapa, entre eles sua mãe. Foi

Médico

pude

assim que ela falou a seus filhos sobre o amor do

compartilhar o amor de Jesus e de Maria,

Padre Damião para com Deus e de seu serviço

escutando, animando e apoiando pessoas que

para

sofrem física ou espiritualmente.

desenvolveram

Como tributo e com muito respeito aos membros

Damião. Mais tarde, todos eles, junto com muitos

da Congregação dos Sagrados Corações, gostaria

outros, contribuíram com doações para erguer uma

de compartilhar uma história tomada de nossa

estátua do Padre Damião no pátio da Igreja do

genealogia familiar.

Santo Rosário, em Paia, Maui. Esta estátua

“Desde 1866, os que sofriam do mal de Hansen

permanece ainda hoje, como tributo a um homem

eram isolados em Kalaupapa por dispositivo legal.

de Deus”.

família

tem

familiar.

membro

São

sido

Meus

da

dos

avós

Associação

Sagrados

Francisco,

em

testemunha

maternos

dos

Corações

Honolulu,
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tinham

com

lepra,

seus

dirigido

semelhantes.

pelas

Seus

Irmãs

filhos

um grande afeto pelo Padre

MARIA ELVIRA MARCINARI DA SILVA
CAMPINAS, (SP), BRASIL

Em minha adolescência, participei da Cruzada

de raça ou de cor. Uma união onde nos

Eucarística. Com as mudanças trazidas pelo

encontrávamos, não importando a distância, pois, o

Concilio Vaticano II, muitas coisas ficaram sem

Santíssimo é o mesmo no mundo inteiro.

sentido, já que deixamos de ter momentos de

Hoje sou ministra extraordinária da Eucaristia e

adoração ao Santíssimo, visitas e outras coisas

também trabalho com outras duas leigas em um

mais.

projeto de atenção a saúde popular, com plantas

Meu chamado, propriamente dito, começou com

medicinais,

um convite recebido diretamente do Padre Paulo

Campinas.

Dekker (sacerdote da

Congregação, que se

Diante das dificuldades de ser leiga ss.cc., posso

dedicava a nossa formação em Campinas, em

dizer que as graças recebidas são maiores que as

1991).

dificuldades encontradas. Quando nos damos

Em princípio respondi ao convite por curiosidade e

conta da misericórdia de Deus em nossa vida,

fui. Mas, em seguida, no primeiro encontro,

nossa maneira de olhar se transforma, tanto na

compreendi que podia recuperar o que havia

vida pessoal como na vida comunitária e social.

perdido. Desse modo, na formação, fui aprendendo

A presença de Deus tem que fazer parte de nossa

coisas dos fundadores, do Padre Damião, do Padre

vida. Tenho a convicção de que, como leiga ss.cc.,

Eustáquio e do zelo que tinham pela Eucaristia e,

devo ser presença dessa misericórdia e zelar pela

em especial, pelo ser humano.

vida.

Em cada encontro ia me entusiasmando por tudo e

Meu sonho é que, em todas as situações da vida,

sentia que resgatava meus valores e seu sentido,

tenhamos a força necessária para superar as

principalmente, com a formação específica do

dificuldades, sempre com a graça de Deus. Como

“Carisma dos Sagrados Corações”.

fizeram os fundadores, José Maria Coudrin e

Conhecer a Congregação foi também um encontro

Henriqueta Aymer de la Chevalerie: estar e ser

com Irmãos, unidos em um só coração diante do

presença de Deus no lugar em que vivemos e, que,

Santíssimo, independente de diferenças pessoais,

mais pessoas possam conhecer e viver tudo isso.
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na

casa

da

Congregação,

em

ODETTE VÉJAR DE GAVILANES
QUITO, EQUADOR

Tinham se passado muitos anos desde o momento
em que ingressei na Comunidade dos Sagrados
Corações, quando alguém me comunicou que iria
se formar, no Equador, o Terceiro Ramo da
Comunidade, o Ramo Leigo.
Interessei-me e fui a reunião convocada pela
Madre Antonia García Del Valle, ss.cc., que, com
muita clareza, nos fez conhecer o que nos pedia o
Senhor: viver o Carisma Sagrados Corações era o
desafio.
Em minha mente e em meu coração surgiram
perguntas, medos e dúvidas. Comprometer-me era
muito sério, no entanto, achei que o Senhor me
tinha dado muito e que talvez eu pudesse dar um
novo sentido a minha vida, poderia ser útil aos
demais e, principalmente, reencontrar-me com Ele.
Os sentimentos de amor e entrega que as monjas
semearam em meu coração, desde a infância,
foram decisivos, neste momento, para que eu
dissesse “sim” ao Senhor.
Vieram à minha mente inúmeras recordações de
minha vida em comunidade, como aluna, como
mãe de família e, por último, como inspetora em
um Colégio de Rumipamba. Era o momento de
devolver tanto amor.
Foi assim que ingressei na comunidade de leigos
Padre Damião, nome escolhido pelo grupo pelo
exemplo que este maravilhoso sacerdote nos tinha
dado e ao qual queríamos seguir.

O caminho não tem sido fácil, como não é fácil
seguir o que o Senhor nos pede, mas temos tido
momentos maravilhosos. Compartilhar a presença
de Jesus no Sacrário teve um encanto especial,
voltar a recordar que o Jesus da Eucaristia, o
Cristo ressuscitado, está vivo por mim, que pulsa
de amor por todos nós esperando uma resposta.
A orientação da Madre Antonia García del Valle foi
fundamental;
fomos
absorvendo
e
nos
interiorizando cada vez mais. Da espiritualidade
Sagrados Corações aprendemos que devíamos ser
agentes de comunhão e que iríamos nos deparar
com muitas dificuldades, mas que o amor de Deus
nos sustentaria como assim vem acontecendo.
Em nossas reuniões reina a fraternidade. Os
homens de nosso grupo saem em missão a
cidades distantes da capital, sempre apoiados pelo
trabalho do grupo feminino, que, mesmo de longe,
os ajudam a alcançar nosso objetivo: evangelizar.
As visitas do Santíssimo as nossas famílias nos
enchem de um gozo espiritual profundo e temos
alcançado uma maior união.
Hoje o grupo está crescendo. Houve um momento
que acreditávamos que se enfraquecia, mas a fé e
o apoio das religiosas nos ajudaram a seguir
adiante.
Nosso sonho é formar uma comunidade forte para
contemplar o Senhor na oração, viver o amor em
atitude fraterna e anunciar este amor como missão.
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LEONARDO SALES RIOS E SILVANA TEREZA DE MORAES
BELO HORIZONTE, (MG), BRASIL

Leonardo

Silvana

O convite para fazer parte do Ramo Secular, eu o

Eu senti e sinto uma necessidade muito grande de

vi como uma grande oportunidade para ajudar as

contemplar,

pessoas mais necessitadas de fé, de amor e de

Evangelho.

paz. O fato de ser leigo ss.cc., de conhecer seu

Quando me convidaram para me comprometer

carisma, nos faz refletir muito sobre nossa

como

existência, sobre nossa missão para com o

respostas a todas as minhas expectativas. Ser

próximo e sobre

membro do Ramo Secular implica em que toda sua

nossa responsabilidade

na

viver

membro

do

e

anunciar

Ramo

Deus

Secular

e

seu

encontrei

construção de um mundo mais fraterno.

vida esteja moldada pelo Carisma ss.cc. Cada dia

No nosso dia-a-dia, por sermos leigos, podemos ir

minha vida se desenvolve mais a luz deste

a lugares onde os religiosos não podem chegar.

carisma: contemplar, viver e anunciar o Senhor

Podemos levar o Evangelho nos lares, no trabalho,

Jesus. Este carisma se manifesta em família,

ou seja, podemos levar a Palavra de Deus em

vivendo, adorando e amando; na catequese,

todos os lugares onde estivermos.

anunciando, vivendo e contemplando; no trabalho,

Espero que mais pessoas possam sentir este

servindo,

chamado de doação e compartilhar conosco

ajudando a que nossos irmãos sejam amados e

nossos compromissos. Também espero que os

respeitados pela sociedade.

leigos e os religiosos se relacionem cada vez mais

Meu sonho é trabalhar com os Padres, Irmãos,

e que alguns sacerdotes aceitem os leigos de

Irmãs e Leigos por uma vida e uma sociedade mais

maneira plena.

digna para todos, principalmente, para os menos

vivendo,

favorecidos.
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anunciando,

adorando

e

YVONNE DOWNEY
SRULEEN, IRLANDA

Meu nome é Yvonne Downey e pertenço a uma
paróquia situada a uns 14 km, ao sul da cidade de
Dublin. Nossa paróquia se chama Sruleen, que
traduzido do irlandês original significa “Pequena
Correnteza”. Há muitos anos, os Irmãos e Irmãs da
Congregação dos Sagrados Corações fundaram
esta paróquia e, nesse tempo, estive ativamente
envolvida na formação da nova paróquia, que está
dedicada aos Sagrados Corações de Jesus e de
Maria.
Trabalhando intimamente com os Irmãos e Irmãs
da Congregação fiquei conhecendo seu carisma
único. Sempre me senti atraída por seu carisma de
amor, compaixão e sua grande hospitalidade. Há
cinco anos, aproximadamente, me pediram que
pensasse na possibilidade de ser membro de um
novo grupo, agora conhecido como Associação de
Leigos ss.cc. Os dois primeiros anos foram de
formação, durante a qual conhecemos a história da
Congregação, o Bom Padre e a Boa Madre.
Guiados pelo Espírito Santo e apoiados pelo amor
e pelas orações dos Irmãos e Irmãs da
Congregação, há dois anos demos os primeiros
passos para sermos um grupo mais auto-suficiente,
escolhendo uma equipe, da qual faço parte,
formada por um presidente, um secretário e um
tesoureiro. Nestes dois últimos anos temos

continuado nosso itinerário ss.cc. e, em 19 de
novembro de 2005, junto com outros 10 membros,
fizemos nosso primeiro compromisso por um ano
na Associação de Leigos ss.cc.
Ser leigo ss.cc. representa uma parte importante
de minha vida. Minha vida de oração tomou um
significado novo e mais profundo. Os laços de
amor, interesse e amizade com os outros membros
que foram surgindo nestes anos constituem uma
grande fonte de apoio e companheirismo. Uma das
coisas de que mais gosto e espero impaciente é o
tempo que passamos juntos em adoração, uma vez
por semana. Estar unida em oração diária com os
companheiros leigos e com a Congregação no
mundo inteiro proporciona um grande sentido de
ser uma com os demais e com o Senhor.
Minhas esperanças e sonhos para o futuro do
grupo na Irlanda é que nossa Associação de
Leigos ss.cc. continue crescendo e, com a ajuda do
Espírito Santo esperamos convidar a outras
pessoas a vir, ver e testemunhar que o amor de
Deus está presente no mundo e se manifesta no
amor que compartilhamos e no interesse que
demonstramos uns pelos outros. Pedimos a vocês
que rezem por nós, ao mesmo tempo, que,
também nós, rezamos por nossos Irmãos e Irmãs
Leigos de todo o mundo.
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JOSIE DUMDUM
CHINO HILLS, (CA), EUA

Um pouco de minha história pessoal... Cheguei aos
EUA em 1975, das Filipinas onde eu ensinava em
uma universidade. Tenho bacharelado em
engenharia química e mestrado em química. Não
sou casada e não tenho filhos. Faço parte de uma
família de 5 irmãos. Apesar de já estar aposentada,
trabalho meio expediente em uma Escola
Comunitária para adultos como professora de
matemática e, também, meio expediente, como
Coordenadora Geral de Pastoral em nossa
Paróquia de São Paulo Apóstolo.
A forma como eu me aproximei do Ramo Secular é
uma história divertida que eu não planejei nem
esperei. Ninguém me convidou nem me pediu para
que me unisse ao Ramo Secular, como aconteceu
com os outros membros. Permitam-me começar
minha história compartilhando com vocês algo
sobre minha vida.
Um dia em nossa capela, quando estava orando
diante do Santíssimo Sacramento, me veio à mente
o pensamento de que, provavelmente, eu
necessitava pertencer a uma comunidade leiga. Eu
nunca havia pensado nisso antes, mas, ali estava
eu alimentando esse pensamento! Nesse momento
eu perguntei ao Senhor: “e Tu, que pensas sobre
isto? Eu pedia Sua opinião, se essa idéia era ou
não boa para mim. Uns meses antes eu havia me
aposentado, depois de trabalhar 25 anos como
pesquisadora em uma companhia petroleira. Era,
nessa época, uma voluntária em tempo integral,
coordenando, na paróquia, o Programa de
Renovação. Depois de me sentar, vi a minha direita
um folheto no qual estava escrito que a
Congregação dos SS.CC. estava organizando um
Ramo Secular e que as pessoas interessadas
podiam participar de uma reunião. Eu me voltei
para o Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor:
“tão rápido me respondes?” Não foi somente a
opinião do Senhor, mas, também, aquilo que eu
considerei como um “sim” definitivo, o que me
trouxe ao Ramo Secular.

Eu pertenço a Paróquia de São Paulo Apóstolo, em
Chino Hills, Califórnia. Uma paróquia relativamente
nova, fundada e atendida por sacerdotes dos ss.cc.
Nesta paróquia entrei em contato com a
Congregação pela primeira vez. Nunca tinha
ouvido falar deles nas Filipinas, onde eu cresci. Os
Padres Mike Maher, Ken McCabe, Pat O’Hagan e
os outros sacerdotes dos ss.cc. com quem entrei
em contato, tiveram e continuam tendo uma grande
influência em todos nós, membros da paróquia. Em
sua maneira de viver e servir à comunidade, eles
encarnam o amor de Cristo e de nossa Mãe
Bendita e são modelos que tentamos imitar. Por
isso, fazer parte do Ramo Secular foi para mim,
formalizar minha pertença à família paroquial.
Ser membro do Ramo Secular me levou às
orações diárias do Ofício Divino, a estar
constantemente consciente do amor de Cristo por
todos nós e a pensar em como posso ser um
instrumento para deixar claro aos outros esse
amor, em tudo aquilo que faço. É neste orar e
trabalhar com outros membros do Ramo Secular
que eu encontro um sentido de comunidade.
O grupo de voluntários no Programa de
Alimentação para os pobres e os sem teto, no
Centro de Maria, um ministério ss.cc., recolhe e
envia roupas usadas, livros, alimentos e
medicamentos às missões ss.cc., nas Filipinas.
Também
apóia
as
vocações
sacerdotais
colaborando na Casa ss.cc. de Discernimento,
dando ajuda financeira a jovens seminaristas.
Patrocina vários eventos para arrecadar fundos
(concertos, peças de teatro, venda de alimentos
caseiros) com o propósito de ter, no futuro, nosso
próprio centro e chegar a ser uma entidade autofinanciada.
Minha esperança é a de que o Ramo Secular
continue crescendo, não somente em número,
como também, em recursos, para estar a serviço
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da comunidade – servindo aos pobres, saindo em
missão como os Irmãos e Irmãs, evangelizando e

estendendo a palavra de Deus.

DIVINO TAVARES GOMES
CAMPINAS, (SP), BRASIL

Eu me senti chamado ao Ramo Secular quando vi
o testemunho de vida de alguns sacerdotes e
seminaristas, com os quais mantinha contato por
meio de encontros nos fins de semana, na
celebração da Eucaristia e participando na pastoral
da comunidade paroquial, onde se encontravam os
Postulantes.
A amizade foi crescendo e, junto com ela, foi
despertando em mim um desejo de “beber da
fonte” daquelas pessoas, uma gente simples,
carinhosa, acolhedora, atenta, etc. Seu estilo me
interpelava!
Em 1991, os padres e seminaristas me convidaram
para um encontro na casa dos Postulantes. Depois
vieram mais e mais convites... Era o começo de um
processo de formação para um grupo de mais de
trinta pessoas (das quais, dez fizeram seus
compromissos - hoje somos nove) no qual fomos
descobrindo o que era ser leigo ss.cc.
Posso dizer que a Adoração à maneira ss.cc. e sua
forma de viver a Eucaristia me atraíram para os
Corações de Jesus e de Maria. Foi uma graça de
Deus surgirem pessoas em minha vida que me
mostraram esse “caminho de liberdade” como os
Padres ss.cc. Sérgio Stein, Henrique Leijen, Waldir
Souza, Osvânio Humberto Mariano, Geraldo Abílio
Ribeiro, Paulo Dekker, Vicente Hernández Castelló,
Élcio R. Mota Félix, Eribaldo Santos, Fernando G.
da Silva, Walterson José Vargas e as Irmãs ss.cc.
Vera Regina dos Santos, Maria Dolores Traver,
Bernadete Maria Marafón, Valeria Gomes dos
Santos e outras. São pessoas muito queridas e
especiais para mim, já que participaram em nosso
processo de formação. Com elas descobri minha
vocação leiga ss.cc. O ser simpatizante e amigo
ss.cc. foi “dando lugar” ao vínculo de irmandade
com os Sagrados Corações. O primeiro
compromisso aconteceu em 1998!

O Carisma ss.cc. se manifesta em minha pessoa,
dando-me ânimo e força para continuar sendo
membro de uma Congregação que carrega as
“marcas da paixão de Cristo”. Somos adoradores
de alguém que se doou completamente, que
morreu porque amava os últimos da sociedade de
seu tempo e tudo por amor a seu Pai. Assim
somos! Isso é o que nos ensinaram nossos
fundadores! Isso é o que nos ensinaram com suas
vidas os beatos Damião e Eustáquio!
O Carisma ss.cc. se manifesta em minha vida
familiar. Sueli, minha esposa, que também é leiga
ss.cc. e eu temos dois filhos: Douglas, de 16 anos
e Evandro, de 12 anos. Procuramos viver a relação
matrimonial e familiar a partir do Carisma ss.cc.
Reconheço que não seria nada fácil educá-los sem
essa riqueza espiritual. Queremos ser essa
presença ss.cc. na vida das pessoas que nos
cercam, pois, “o que de graça recebestes, de graça
deveis dar”.
Manifesta, também, no trabalho que nos sustenta.
Sou metalúrgico. É impressionante como o ser
humano que se torna materialista é manipulado, se
torna escravo e na maioria das vezes sem sequer
dar-se conta, sem ter consciência do que é ser
livre. Nesses encontros e desencontros do
trabalho, nas ocasiões para falar ou no silêncio,
procuro mostrar, ou melhor, apresentar aos demais
que Deus é misericordioso. Em uma fábrica todo
mundo “sabe tudo”... mas, na hora de viver o que
se fala é que se comprova a limitação humana para
perceber Deus em sua vida. Quem trabalha na
indústria sabe que lá dentro não existe coração. Há
muitos casos de injustiças, armadilhas, arrogância,
chefes que gostam de humilhar as pessoas, etc.
Nessas circunstâncias é onde me sinto chamado a
ser presença ss.cc., seja escutando, falando,
procurando mostrar que sempre há uma saída,
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intercedendo... Aprendi com o Carisma ss.cc. a
levantar o coração ao Pai nesses momentos e darlhe graças, em silêncio, ao estilo ss.cc., por me
colocar nessas situações em que a solução não é
ter dinheiro, como muitos pensam.

sempre me vem me diz que a Congregação
tem
esta tarefa de nos propor algo que possamos

realizar juntos, para que sintamos cada vez mais a
força que somos quando estamos juntos. Isso nos
ajudará a sermos mais de Deus enquanto
Congregação
herdeira
do
terceiro
ramo.
Interessante! Desde o começo da Congregação
existiu uma associação de leigos. Por que caiu no
silêncio? Por que está ressurgindo? Com o
“esquecimento” ou com o “regresso” não estará
Deus querendo nos dizer algo que vai além da
criação de comunidades leigas espalhadas, que,
inclusive, às vezes provocam “discrepâncias” entre
os Irmãos quando se fala de Leigos ss.cc.?
Penso e sonho ter um dia lugares de missão ss.cc.
nos quais os três ramos estejam juntos, cada um
dando seu testemunho como pessoa consagrada
aos Sagrados Corações. Sei que às vezes sonho
demasiado... Mas, eu sou assim e tenho que
aceitar, em algumas ocasiões, como uma cruz.
E, falando de sonhos e esperanças, também
espero que um dia cheguemos a ter uma estrutura
própria, como diz nosso estatuto. Talvez seja
somente outro sonho! Imaginem um Encontro
Internacional no qual dialoguemos, com os Irmãos
e Irmãs, sobre como seria nosso futuro como
Ramo Secular dentro da Congregação SS.CC.,
traçando metas e objetivos. Em comum: os três
ramos!
Aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, toda
Honra e toda Glória, agora e para sempre! Amém.

Enfim, se manifesta na própria vivência em assumir
dentro da Igreja atividades e trabalhos pastorais
onde nos deparamos com as mais diferentes
necessidades e carências do povo.
Assim é como vivo e como quero “gastar a vida”:
Contemplando, Vivendo e Anunciando o Amor
Misericordioso de Deus, encarnado na pessoa de
Jesus e vivido por Maria Santíssima.
Tenho a esperança e o sonho de que um dia
possamos, realmente, viver de maneira comum a
missão ss.cc. Nossos estatutos dizem, claramente,
no Capítulo I – Natureza e Finalidade – artigo 3:
“Os membros das comunidades leigas dos SS.CC.
participam da missão da Congregação tal como se
expressa no Capítulo Primeiro das Constituições,
comum aos dois ramos de Irmãos e Irmãs...”
Penso que isso é ainda um sonho na
Congregação, embora devesse ser uma realidade.
Por isso sigo esperando e sonhando.
Sei que um dia nossa participação na vida da
Congregação será mais clara e intensa, dentro de
nossa condição leiga. Na Igreja de Jesus há lugar
para todos. Isso diz os documentos do Vaticano II a
todo o povo cristão Católico Apostólico Romano.
Na Congregação não tem porque ser diferente!
Sempre me pergunto: que queres de mim, Senhor?
Que queres de nós, Senhor? E a resposta que

Comunidade do Ramo Secular de Campinas (SP)
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GLORIA JAPIASSÚ
RIO DE JANEIRO, (RJ), BRASIL

Eis aqui o que sinto sobre ser leiga ss.cc.
Desde muito jovem, busco compreender a
realidade do mundo que nos cerca, procurando
estar atenta aos sinais que o Senhor me envia para
que eu possa me tornar um veículo da Sua vontade
e deixar que o Espírito Santo haja sobre mim para
levar esperança e paz por onde eu for.
Neste caminhar, tenho aprendido a observar o que
se passa ao meu redor e, muitas vezes, apenas
com um olhar ou um sorriso obtenho respostas que
aos olhos do mundo parecem impossíveis de se
compreender.
O Senhor tem me regalado com bênçãos muito
especiais, quer seja na minha vida familiar ou
profissional. Onde quer que de mim necessitem,
procuro estar e viver o que o Senhor me tem
ensinado. Hoje em dia sou capaz de reconhecer

que minha bagagem se encontra mais fortalecida,
pois o Carisma e a Espiritualidade ss.cc. me fazem
amadurecer e aprimorar o meu jeito de ser.
Depois de sentir o sabor do ser ss.cc., torna-se
difícil poder viver sem adorar o Senhor, sem vê-Lo
na face do irmão, sem anunciar a Boa Notícia, sem
procurar reparar nossos erros e nossas injustiças,
sem “escutar” o sim de Maria e procurar imitá-lo e,
muito menos ainda, sem contemplar a grandeza da
misericórdia que Ele nos dá no perdão e na beleza
da criação, que Ele nos concedeu com inteira
gratuidade.
No meu dia-a-dia e em meio ao mundo, é assim
que me sinto... Não consigo mais dissociar-me do
compromisso de assim viver e de comprometer-me
como uma leiga ss.cc.
Que Deus continue conduzindo-nos pela mão!
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Membros das Comunidades do Ramo Secular da Tijuca e Campo Grande (RJ)

BERIT HILDEGARD LEA
OSLO, NORUEGA

Olavo, falamos durante muito tempo e, pela
primeira vez, soube algo a respeito dos fundadores
da Congregação e de sua espiritualidade. O Padre
Olavo acreditou em mim e me sugeriu que entrasse
em contato com outro padre dos Sagrados
Corações, Arne Marco Kirsebom e lhe pedisse
orientação. Mas algo estava claro naquele
momento, não podia começar um grupo por minha
conta. Depois de algumas semanas, um dos
padres em Kristiansand me falou de três senhoras
que tinham vindo até ele, para perguntar-lhe se
existia um grupo de leigos ss.cc. Lembro-me,
perfeitamente, da primeira viagem de trem a
Kristiansand, aproximadamente 4 horas e meia,
para encontrar-me com pessoas totalmente
desconhecidas, que passariam a ser importantes
para mim. Estava com dúvidas, um pouco
assustada, ansiosa e, ao mesmo tempo, feliz. Mas
quando cheguei me senti como em casa. Com a
ajuda do Padre Arne começamos uma nova e

Desde que sou uma das fundadoras de um grupo
do Ramo Secular na Noruega, sempre me
pergunto por que não escolhi um dos grupos de
leigos já existentes. Mas, a resposta, penso, é bem
mais simples. Não fui eu que escolhi, isto foi
escolhido para mim. Deus nos chamou, a mim e a
outras três pessoas, para nos unirmos e formarmos
um novo ramo na árvore dos Sagrados Corações
na Noruega.
Quando compreendi que havia sido chamada a
esta vocação, decidi dedicar parte de meu tempo à
oração
pelas
pessoas
necessitadas
e,
regularmente, orava com a Liturgia das Horas. Meu
trabalho na Paróquia de São Olavo, em Oslo, me
fez ver como muita gente estava com problemas
em suas vidas e a importância da oração. Mas eu
sentia que Deus tinha outros planos para mim. O
pároco me aconselhou que conversasse com o
Padre Olavo Muller ss.cc. Quando conheci Padre
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emocionante viagem: organizar um novo grupo na
Noruega. Há dois anos, em outubro, fizemos
nossos primeiros compromissos e foi um dia de

pouco do meu tempo, escutá-las, confortá-las e
ajudá-las, quando posso, além de rezar por elas.
Sempre que posso me volto para estar em
adoração.
Espero que nosso pequeno grupo cresça e se
fortaleça. Meu sonho é o de fundar um grupo aqui
mesmo em Oslo. Se pudermos ter dois grupos
fortes e atuantes, tanto em Oslo como em
Kristiansand, poderemos atender a um número
maior de pessoas que necessitam de nosso
cuidado. Isto terá como resultado uma maior
compreensão do que estamos vivendo e do
verdadeiro significado do Evangelho.
Eu rezo também pelos padres e para que a
Congregação tenha mais vocações.
Nossa família Sagrados Corações na Noruega é
pequena. Porque somos poucos, acredito que seja
importante para nosso grupo manter contato com
membros do Ramo Secular de outros países,
primeiramente, com os da Europa e depois com
leigos de outras partes do mundo. Somos parte de
uma mesma família e junto com Irmãos e Irmãs,
parte de uma mesma árvore.

imensa alegria.
Como pode um grupo pequeno como o nosso viver
o carisma dos Sagrados Corações em sua vida
diária? Como somente eu moro em Oslo, esta era
uma pergunta importante para mim. Inclusive,
antes de fazer meus primeiros compromissos,
sentia que o tempo de adoração ao Santíssimo era
muito importante. Era importante para nossos
fundadores e é importante para todos nós. Eu sinto
que a adoração reparadora é um “trabalho” que a
Igreja nos pede para realizar. Quando vivemos
uma espiritualidade como esta, vemos o mundo
com outros olhos. Na Noruega, as pessoas têm
mais do que necessitam para suas vidas. Mas,
quando as conheço, percebo que existe gente
solitária, triste e deprimida, drogados vivendo nas
ruas, pessoas idosas sem alguém que as escute.
Dessa forma, viver o Carisma dos Sagrados
Corações significa, para mim, dar às pessoas um

ROBERT MARCONDES
FALL RIVER, (MA), EUA

Nasci em New Bedford, MA, em 1941. Cresci em
Acushnet, MA e estudei nestas duas cidades. Quis
ser arquiteto, mas, nessa época, a situação
financeira não me permitiu. Depois de freqüentar a
Escola Secundária trabalhei em uma fábrica e
descobri que essa não era a vida que eu desejava.
Embora fôssemos uma família católica, ir à Igreja
regularmente não era uma prioridade para mim.
Isso mudaria mais tarde. Estava decidido a
melhorar minha vida e, por isso, resolvi alistar-me e
aproveitar a oportunidade que o exército me
oferecia. A Força Aérea me proporcionaria uma
educação e uma disciplina necessárias para que
eu me tornasse uma pessoa de bem. Eu aprendi a
ter respeito pelos outros, pude conhecer outras
culturas e aprendi a respeitar seus estilos de vida e
suas tradições. Isto foi um presente que, mais
tarde, me ajudaria em meu crescimento religioso.
Alguém me enviou um pequeno folheto que eu
costumava ler em meu trabalho. Uma noite ouvi o
Espírito Santo que me chamava a renovar meu

Batismo. Nessa noite nasci de novo. Eu estava
buscando algo mais em minha vida de serviço a
Deus; já fazia parte da Liturgia e era Ministro da
Eucaristia em minha paróquia, mas isso não era
suficiente. Nós fiéis temos limitações naquilo que
podemos fazer nas paróquias. Quis ser diácono,
mas a Diocese me disse que eu já não tinha mais
idade para isto.
Nesse tempo, Shirley, minha esposa, estava
trabalhando como cozinheira e governanta na Casa
Provincial dos Sagrados Corações. Ela era Ministro
da Eucaristia e acompanhava ao Irmão Bill Keene
ss.cc. em suas visitas ao Hospital St. Luke. Ele lhe
falou sobre o Ramo Secular e sobre uma reunião
que aconteceria para apresentar novas pessoas
que pudessem estar interessadas em ingressar
nele. Ela me convenceu a acompanhá-la a esta
reunião. Nós tínhamos dúvidas, pois, poderia ser
simplesmente outro grupo de oração, mas fomos e
decidimos experimentar o que nos ofereciam.
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A renovação da participação leiga ss.cc.
na
missão da Igreja era a oportunidade que eu tinha
para suprir minha necessidade de um maior
engajamento. Participamos de várias reuniões e
fizemos nossos compromissos em 1999. Fui eleito
para a equipe de coordenação e, mais tarde, como
coordenador do grupo.
O Espírito Santo está me dirigindo nesta
coordenação. Não somos um grupo jovem e as
habilidades para liderança são poucas. Muitas
vezes me senti frustrado com os problemas de
interação entre as pessoas e culturas que quase
acabaram com o Ramo Secular daqui. Várias
vezes decidi renunciar, mas, os outros membros
me diziam que se eu saísse nosso grupo se
dissolveria.
A vida religiosa em geral está em perigo e eu sinto
que os leigos terão cada vez mais responsabilidade
na propagação da Igreja. O Carisma ss.cc. é um
serviço que eu posso realizar e ser, assim, útil à
missão da Igreja.
Eu passei os primeiros 20 anos de minha vida
crescendo, outros 20 anos a serviço de meu país,
os próximos 20 anos quero dedicá-los a serviço de
meu Deus.

Agora sou uma pessoa melhor, com mais
capacidade para mostrar o amor de Deus a outras
pessoas do meu círculo de relações. Sou um
exemplo naquilo que faço, aonde vou e no que eu
digo. Como quase dizem em “Star Trek”, eu vou
aonde nenhum religioso pode ir. Eu sou um portavoz dos ss.cc. em meu trabalho e em todo meu
caminho. Eu sou um representante do trabalho
feito pelos leigos quando cumpro minhas funções
como leigo ss.cc.
O futuro do Ramo Secular é um mistério, mas, se
pudermos nos adaptar às mudanças dos tempos,
chegarmos aos jovens e sermos mais presentes
entre os membros das paróquias, sobreviveremos.
Precisamos informar a outras pessoas sobre a
história da Congregação e lhes permitir, dessa
forma, a oportunidade de descobrirem que,
também elas, podem ter um compromisso mais
profundo em suas vidas religiosas e espirituais.
Espero poder fazer uma obra missionária em
alguma parte, ir onde algum Ramo Secular esteja
começando e ajudá-los a se estabelecerem. Já
percorri o caminho que eles iniciam e posso ajudálos a enfrentar os obstáculos que possam surgir.
Honra e Glória aos Sagrados Corações de Jesus e
de Maria!

TOMAS BANYAMO MBEKA
KINSHASA, R. D. do CONGO

Nascido de pais católicos, casados no religioso,
depois de meus estudos em escolas católicas, por
causa do ritmo de vida, afastei do meu
subconsciente a fé e as práticas cristãs, como que
a espera de encontrar algo melhor em outra parte.
Uma manhã do mês de outubro de 1980, passando
em frente ao Convento das Irmãs ss.cc., situado
exatamente atrás de minha casa e onde minha filha
Mélanie ia brincar com suas amigas, a Irmã Inês
(superiora) me chamou e me disse em tom de
brincadeira esta frase: “Papai de Mélanie, você
tem, como dizem em minha terra, um pé dentro,
outro fora, por quê?” Como uma bomba, esta
observação me desafiou e me fez retomar,
imediatamente, meu antigo caminho. Retomei a

oração, voltei a freqüentar a Igreja e me casei no
religioso em 1988.
A mesma Irmã, por meio de minha filha, me
convidou, em outro momento, a ler alguns livros do
Padre Mateo. Nossas relações se consolidaram
com o passar do tempo, até que ela me propôs
participar do nascimento de uma associação para
os amigos dos ss.cc., o que eu aceitei com muito
gosto.
O grupo se desenvolveu aos poucos, reforçado por
uma série de reuniões de formação. Esta imagem
de uma árvore que tem três ramos que é a
Congregação dos ss.cc. foi uma maravilha. Meu
interesse cresceu ainda mais, até que em 1997 fiz
compromissos por um ano, como membro do
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Ramo Secular da Congregação, junto com seis
outros membros, onde permaneço até hoje.
Como vem se concretizando em minha vida o
carisma dos ss.cc.?
- A oração, que se converteu em um estilo de vida
e que não se expressa em número de vezes, mas,
onde quer que eu esteja, dia após dia.

- Colaboração, incondicional, com os Irmãos e
Irmãs ss.cc. para ações como:
. organização, animação e voluntariado nas
colônias vocacionais para jovens do bairro,
financiadas pelas Irmãs e retiro semanal para
jovens em língua francesa;
. concepção, execução e finalização de todas as
gestões administrativas vinculadas à abertura de
uma escola primária no Centro Padre Damião, a
pedido dos Irmãos ss.cc.;
. reuniões de formação cristã, assim como o curso
de Bíblia, dados aos fiéis da paróquia.

- Uma maneira diferente de olhar os enfermos e
marginalizados de meu lugar, em particular, diante
daqueles que posso ajudar: um jogo de cadeiras
de jardim em vez de bancos para um casal sem
recurso; assumir os gastos escolares de uma aluna
que não tem pais; visitas a hospitais e doação de
alimentos aos enfermos; visitas às casas de idosos
e de enfermos; ajuda específica e de reintegração
aos marginalizados que se encontram em meu
caminho.

Tenho um sonho para o Ramo Secular: que seja
rapidamente um grupo de homens, mulheres e
jovens desejosos de servir e amar ao Senhor. É
necessário, no entanto, uma maior abertura ao
mundo para não vivermos em um meio fechado.

DELPHINE MOE
TAHITÍ, POLINESIA FRANCESA
Sou Delphine Moe, coordenadora da comunidade
leiga ss.cc. “Padre Eustáquio” da Polinésia
Francesa.
O chamado para me comprometer no Ramo
Secular aconteceu naturalmente, fruto de uma
relação muito estreita com a Congregação, já que
comecei meu processo de discernimento
vocacional junto aos Irmãos ss.cc., em Pirae e,
depois, o aprofundei ainda mais junto às Irmãs
ss.cc., na França, durante mais de um ano.
Na
França
vivi
uma
experiência
muito
enriquecedora, tanto espiritual quanto cultural. Isso
fez com que eu me abrisse a algo diferente e
descobrisse outra coisa além de minha pequena
ilha perdida no Sul do Pacífico: Tahití. Mas,
também, e principalmente, me permitiu ampliar
meu
campo
de
visão,
constatando
a
internacionalidade do Carisma ss.cc.
Dessa forma, além de tudo o que adquiri como
conhecimento e experiência de vida na
Congregação, aprendi, também, o valor da escuta,
da humildade, da tolerância e o mais importante: o
amor ao próximo. Crer, ainda e sempre, na
humanidade, esperar sem me cansar, me
reconhecer muito pequena... e amada por Deus.

Quanto ao futuro, o vejo com serenidade e sem
precipitação, sem preconceitos ou impaciências,
tendo tempo para conhecer melhor as pessoas.
Trata-se de se encantar com o doce sabor da
ressurreição, via inevitável para alcançar a paz em
sua própria história. Definitivamente, me parece
que a vida passa pela grande reconciliação consigo
mesmo, templo do Espírito Santo.
Nossa comunidade está composta por seis
membros, dos quais, cinco fizeram seus
compromissos em 6 de novembro de 2005.
Reunimos duas vezes por mês, algumas vezes em
Faa’, outras em Pirae. Nossa perseverança nos fez
existir, agora, oficialmente, não sem algumas
dificuldades, uma vez que a história do grupo
começou, oficiosamente, em 9 de março de 2002.
Nossos
encontros
são
intercâmbios
enriquecedores através da oração, do compartilhar
do Evangelho e das experiências vividas por cada
um, na linha da vocação ss.cc. que é nosso ponto
de partida.
De nosso lugar privilegiado no mundo, graças a
nossa experiência de vida, contribuímos para
irradiar e divulgar ainda mais o Carisma ss.cc.
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Comunidade “Padre Eustáquio” – Polinésia Francesa
Delphine Moe - 3ª a esquerda

FANCH MORVANNOU
BREST, FRANÇA
Tenho 74 anos. A primeira vista, posso parecer
uma “vocação tardia” para a Fraternidade Secular
dos Sagrados Corações, a qual pertenço desde
1999. Mas, em 1943, quando cheguei ao colégio
apostólico de Sarzeau, para me preparar para ser,
a princípio, religioso-missionário da Congregação,
eu era algo assim como uma “vocação prematura”.
Os anos, inclusive as décadas, se passaram e é
possível que se possa falar de sorte. Devo crer que
fui marcado, definitivamente, pelo carisma de
Picpus, a ponto de viver, aos 68 anos de idade,
uma autêntica “volta às origens”. Dos dons do
Senhor não nos arrependemos...
Os exemplos recebidos dos padres, dos Irmãos
“conversos”, dos Irmãos estudantes e dos
“donados” com os quais vivi cerca de 10 anos
deram seus frutos. E insisto: humildade, doçura,
simplicidade, abnegação, serenidade... foi tudo o
que tive, diante de mim, durante 10 anos; além do
amor fraterno, da adoração ao Santíssimo
Sacramento, do zelo missionário e de figuras
luminosas: Padre Damião, os Mártires da Comuna,
Padre Mateo, e outros. Tais frutos só podem vir de
uma boa árvore, na qual eu quis me inserir.
Ao meu reconhecimento pelos anos 1943-1954, se
agrega o fato de ter sido aceito como membro da
Fraternidade Secular.

Muitas vezes pensei nos missionários da
Congregação, sozinhos em uma ilha durante
meses. Eu, como leigo ss.cc., também estou só em
minha cidade e em minha Diocese. Embora seja
uma situação que eu lamente, isto não me impede,
creio eu, de viver, plenamente, o carisma ss.cc. O
sacerdote de minha paróquia me deu a chave do
oratório, para que eu possa fazer minha adoração
diária pela manhã. O “contemplar” do Carisma
ss.cc. se vivi aí, de uma maneira privilegiada.
Espero também, apesar de minha fragilidade,
transmitir um pouco, o amor e a misericórdia do
Coração de Jesus ao meu redor. Primeiramente,
em minha família, como esposo, pai e avô;
também, nas atividades paroquiais (liturgia e
funerais) e em algumas atividades de redação,
tanto religiosa como não.
O carisma de uma congregação, sem perder sua
originalidade, se enriquece graças a novos
esforços, como os carismas do Bem-aventurado
Carlos de Foucauld e de Magdalena Delbrêl,
grandes e bonitas figuras da Igreja que não
pertencem somente aos grupos mais ligados a
elas.
Esperanças e sonhos para o futuro dos Leigos
ss.cc. na Bretaña? Esperanças loucas, sim, e
sonhos ainda mais loucos, certamente. Quando o
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podemos nos levantar por nosso Deus?”. Que
generosidades como esta possam se multiplicar,
onde floresciam antigamente! Que por todos os
lados surjam vocações ss.cc., especialmente
membros da Fraternidade Secular, já que as
famílias são o primeiro berço de vocações
autenticamente cristãs.

Padre Mateo veio, há cerca de 100 anos, a SaintPol-de-Léon para falar da adoração noturna nas
casas, uma mãe de família ficou com o turno das 2
da manhã, uma das horas mais duras da noite. O
padre comentou com ela e a senhora lhe
respondeu: “nós levantamos à noite para ver
nossos filhos ou cuidar dos animais, por que não

Fraternidade Secular SS.CC. (Paris-Bretaña) - Fanch Morvannou a direita

AUGUSTO CÉSAR E MARIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ
PINDAMONHANGABA, (SP), BRASIL

Faz 12 anos que nos casamos e temos dois filhos:
Heron (9 anos) e Heitor (7 anos). Somos membros
da Sociedade de São Vicente de Paulo, agentes da
pastoral do batismo em nossa paróquia e
candidatos em etapa de formação para o Ramo
Secular ss.cc.
Nosso primeiro contato com a “Espiritualidade
ss.cc.” foi através da adoração eucarística (uma
vez por mês), em meados de 1996. A partir de
agosto de 2001, iniciamos nossa caminhada de
formação e preparação para os compromissos.
Nossa comunidade de Pindamonhangaba (São
José Operário) se reúne duas vezes por mês: às
primeiras sextas-feiras, para a celebração
eucarística e aos primeiros sábados, para a

adoração eucarística, seguida, normalmente, de
estudo.
Procuramos no nosso trabalho de ajuda à famílias
carentes testemunhar e vivenciar a Espiritualidade
ss.cc., levando a mensagem da Boa Nova de
Jesus Cristo, ensinando o quanto o Pai nos ama e
nos quer felizes.
Também no nosso dia-a-dia buscamos passar aos
colegas de trabalho, vizinhos, familiares e amigos,
um pouco da nossa vivência, apresentando
esperanças por um mundo melhor e confiança no
amor que Deus tem por todos.
O encontro com o Senhor na adoração nos anima
para a caminhada e nos fortalece para as
dificuldades que se apresentam.
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Nosso desejo é que todos os membros da
comunidade de Pindamonhangaba possam chegar

aos compromissos e que alcancemos realizar um
gesto concreto.

Comunidade do Ramo Secular de Pindamonhangaba (SP)

Oração do Ramo Secular da Alemanha
Senhor Jesus Cristo,
Tu tens um coração semelhante ao nosso,
Tu vês nossa miséria, conheces nossas
preocupações,
E sabes de nosso ardente desejo de viver, de
felicidade, de alegria e de saúde.
Por tua palavra e por tua ação
Tu nos dás aquilo que necessitamos para viver:
Aos pobres, lhes dás pão,
Aos aflitos, alegria,
Aos solitários, uma casa própria e um refúgio,
Aos abandonados, auxílio e sustento,
Aos decepcionados com a vida, esperança e
confiança,
Aos que buscam, orientação e segurança,
Aos desesperados, força e ânimo,
Aos enfermos, uma presença de amor que consola,
Aos que morrem, a união permanente com Deus.
Dá-nos sempre a grandeza e a profundidade de teu
Coração,

Para que todos aqueles com os quais nos
encontrarmos
Sintam-se compreendidos, acolhidos e amados.
Faz de nós teus tua boca,
Para expressar palavras de bondade e de
reconciliação;
Faz de nós teus ouvidos,
Para escutar, quando ninguém quer escutar;
Faz de nós tuas mãos,
Para compartilhar sem buscar receber.
Faz de nós teus pés,
Para ir onde reina o desamparo e a desolação;
Faz de nós teu coração vulnerável por amor,
Para curar todas nossas feridas humanas.
Como filhos de teu Pai,
Queremos estar unidos a todos por um amor
mútuo,
E testemunhar pela unidade de nossas
comunidades
Que tu estás vivo entre nós.
Amém.
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Membros das Comunidades do Ramo Secular do Brasil: Campinas e Pindamonhangaba (SP), Tijuca e Campo Grande (RJ),
participando da Renovação de Compromissos – novembro/2003.

ARLETE FONSECA PÔSSA E GERALDO MAGNO PÔSSA
BELO HORIZONTE, (MG), BRASIL

Arlete
Sou casada há 32 anos com
Geraldo Magno. Temos 4 filhos
e dois netos. Sou feliz porque
faço meu marido feliz.
O chamado ao Ramo Secular
foi motivado pela convivência
com os sacerdotes ss.cc., pelo
fogo do Espírito Santo, pelo
exemplo, obediência e carinho
de muitos padres e pelo
Coração de Jesus e de Maria.
Fizemos nossos compromissos em 23 de
novembro de 2003 e a renovação em 14 de
novembro de 2005.
Na adoração sinto como se tivesse comungado o
Corpo de Cristo. Tento viver e concretizar, em cada
dia de minha vida, o carisma da Congregação –

contemplar, viver e anunciar o
amor de Deus – na UNIBIOTICA,
no encontro de casais, no grupo
de pintura de tecidos, nos
encontros de leigos e levando a
Comunhão aos enfermos.
Minha esperança é a de viver
como Jesus viveu: levar ao
mundo a Palavra de Deus para
que todos os homens se amem.
Agora que nossos filhos são
adultos podemos cumprir melhor nossa missão: ir a
todos e levar o conhecimento e a experiência da
bondade de Deus. Sempre digo aos meus filhos e
a todos que conhecemos que não podemos fazer
nada sem Deus: é com Ele e em Seu nome que
fazemos tudo.
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Geraldo
Meu nome é Geraldo Magno,
sou casado com Arlete há 32
anos, temos 4 filhos e dois
netos.
Iniciei
minha
vida
de
comunidade
em
1984,
participando de encontro de
casais em 3 Igrejas: Rainha da
Paz, Piedade e Nossa Senhora
da Esperança. Meu grande
sonho era o de formar, por meio
dos casais e suas famílias,
comunidades segundo o exemplo da Igreja
Primitiva: tendo tudo em comum.
Vivi minha vida buscando um encontro pessoal
com Deus na pessoa de Jesus Cristo, através da
oração pessoal, da adoração e do anúncio do
Evangelho, principalmente, aos casais, mostrando
que com Ele em nosso casamento, podemos ser
felizes.
Sinto-me chamado ao Ramo Secular para a
concretização de meu grande sonho: viver como
membro da Congregação dos SS.CC., que tem
como um de seus fundamentos formar famílias
religiosas. Congregação esta, que aprendi a amar

através do carisma de tantos
sacerdotes e religiosos que
deixaram sinais de muito amor:
Padre Damião, Padre Eustáquio,
Padre Cornélio, Padre Jair,
Padre Félix e tantos outros que
continuam vivendo entre nós.
Desde 2001 tento viver o
carisma da Congregação no diaa-dia de minha vida. Contemplo
a questão da dependência
química na Fazenda Recanto de
Cana com o Padre Osvaldo. Vivo interiormente a
vida de jovens dependentes na luta contra as
drogas, anuncio o amor de Deus como o grande
caminho para a sobriedade.
Em 23 de novembro de 2003 fiz compromissos no
Ramo Secular da Congregação e, em 14 de
novembro de 2005 os renovei.
Minha grande esperança e sonho é que o Ramo
Secular no Brasil possa ser aceito por todos os
membros da Congregação, sacerdotes, religiosos e
religiosas e, assim, sejamos uma grande família
para a qual também se possa dizer: “Olhem como
eles se amam”.

CRISTINA OLIVARES E CARLOS VALLE
MADRI, ESPANHA

Do centro de comunicações nos pediram que
compartilhássemos com vocês nossa experiência
como membros do Ramo Secular, em Madri.
Esta experiência parte da necessidade de vivermos
comprometidos com nossa fé, em comunidade. A
consciência de querermos ser sujeitos, atores da
história e do serviço ao Reino, nos levou a buscar
uma comunidade que correspondesse a essas

expectativas. Ao conhecermos a Congregação, seu
carisma e sua espiritualidade nos encantaram e
começamos nossa caminhada junto a ela, em
grupo de jovens.
Desde namorados, primeiro com religiosas e
depois com religiosos, fizemos nossa caminhada
de formação, primeiramente sozinhos, para depois
nos unirmos ao grupo que deu origem à
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comunidade atual. A partir desse processo, de
acordo com nosso projeto pessoal e de casal,
fomos configurando nossa vida de seguidores de
Jesus, a partir das opções que acreditávamos que
o carisma e a espiritualidade ss.cc. nos pediam e,
que, pouco a pouco, íamos fazendo nossas.
Isto quisemos expressar em nosso casamento, que
celebramos com nossas famílias e com a família
ss.cc., que pouco a pouco, sentíamos nossa. Ali,
junto aos símbolos da liturgia do matrimônio,
assinamos e entregamos a nossa acompanhante,
Consuelo del Saz, ss.cc., nosso projeto de casal.
Nossa família, além de igreja doméstica, é
também, uma comunidade doméstica ss.cc., onde
queremos viver os valores de família, de abertura
às necessidades do mundo, de solidariedade, de
internacionalidade e de amor a Deus, a partir da
simplicidade de nosso lar.
Procuramos compartilhar nosso tempo em algum
tipo de compromisso social ou pastoral e nosso
dinheiro em obras ss.cc. no Paraguai e no Congo,
com os quais temos uma relação e um carinho
especiais. Fazemos isto em comunidade, a partir
de um projeto comunitário.
Também em nosso trabalho o Carisma ss.cc. vai
configurando nossas atitudes. Somos professores
de música em colégios públicos de Madrid. No
nosso relacionamento com os colegas, com os
alunos e suas famílias; na publicação de livros ou
nas composições de música; no exercício de
tarefas entendidas como serviço; sempre
procuramos transmitir os valores que a

contemplação do amor reparador de Deus nos
aponta. Nosso trabalho também nos permite
investir parte de nossas férias em projetos da
Congregação.
Os desafios e as esperanças para o futuro se
centram em: seguir aprofundando as relações
fraternas com a comunidade e fazer com que
nossos filhos se sintam parte dela (como filhos,
sem obrigá-los a nada); ir afiançando uma missão
comum dentro da comunidade de forma que ela se
abra para fora; aprofundar nossa comunhão
fraterna com os Irmãos e Irmãs religiosos baseada
na igualdade e na autonomia; aprofundar na
reflexão e convergência das realidades das
diferentes comunidades do Ramo Secular,
sentindo-nos como irmãos dentro da mesma
Congregação. Entendemos que esta dinâmica, em
razão da realidade de cada comunidade do Ramo
Secular, não pode ser de caráter piramidal ou
vertical, mas, de forma comunitária e horizontal,
exatamente como se articulavam as primeiras
comunidades cristãs, cada uma adaptada às suas
necessidades e culturas, porém, dentro de uma
consciência clara de pertença e de vivência de
experiências comuns.
Com isto sintetizamos nossa vida e nossas
expectativas dentro da Congregação.
De nosso lar um abraço fraterno aos ss.cc.

REPORTAGENS
O RAMO SECULAR NOS PAÍSES BAIXOS
Um pequeno grupo que busca o Sagrado no nosso mundo
PETER BERKIEN, Holanda
Todos tínhamos o desejo de
expressar nossa relação com
os Irmãos e Irmãs, com uma
entrega
mais
oficial
à
Congregação.
Em 1999, dois de nós, Lieve e
Peter, chegaram a ser membros
associados da Província dos
Irmãos, na Holanda. Nos anos
seguintes, após uma profunda
experiência e reflexão, nos
convertemos no Ramo Secular dos Países Baixos.
Peter, Paul e Trinette se juntaram a nós em 2003 e
2004.

Antecedentes
Em nosso país a Congregação
existe nos dois grupos de Irmãos
e Irmãs, já com uma certa idade
e, também, no Ramo Secular.
Somos cinco membros. Nossas
origens são diversas. Dois
estudaram
teologia
na
universidade
fundada
pelos
Irmãos ss.cc.; um estudou na
Escola Apostólica Damião e os outros dois são um
casal. Somos amigos de um dos Irmãos ss.cc. e
fomos nos engajando, cada vez mais, na vida da
comunidade.
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reunimos muito freqüentemente. Talvez por isso
sejamos muito conscientes de que não estamos
sós.
Participamos, também, da vida da Província
holandesa dos Irmãos e das Irmãs. Alguns de
nosso grupo participam da vida da comunidade
local (celebrações, festas, funerais, atividades
recreativas, etc). Como grupo somos convidados a
todos os eventos e festividades da Província. Um
outro de nosso grupo está comprometido com o
projeto “Damiaan Vandaag” de Lovaina e escreve
na revista “Mensen Onderweg” da Província
flamenca. Temos, também, algum contato com o
Ramo Secular de outros países, especialmente da
Alemanha e França. Apesar da distância, nos
organizamos para participar de suas reuniões uma
vez por ano.

Nosso grupo
Vivemos no sul e no este dos Países Baixos, em
diferentes povoados e cidades. Por isso, não nos
reunimos muito freqüentemente. Reunimos quatro
vezes ao ano, para refletir, orar e conviver. Cada
encontro é preparado por um membro do grupo.
As vezes temos um tema específico (por exemplo,
a vida da Boa Madre), outras vezes refletimos
sobre temas da Congregação (Missão, Adoração,
Eucaristia) e, em outros encontros refletimos sobre
temas relevantes de nossa sociedade.
Compartilhar as experiências de nosso dia-a-dia é
também muito importante porque é em nossa vida
diária que vivemos nossa missão como membros
do Ramo Secular.

“Secular” significa no mundo
Não vemos o mundo como um lugar escuro que
necessita ser iluminado pela nossa fé. Vemos o
mundo como um lugar onde todos nós vivemos.
Em nosso trabalho encontramos pessoas, as
escutamos e elas, também, nos escutam. Nossos
trabalhos são vários: na paróquia, em uma clínica
ou em uma empresa. Ali compartilhamos nosso
dia-a-dia e experimentamos as mesmas coisas
boas e más que as outras pessoas. Para nós é
muito importante experimentarmos este mundo
secular; é o ponto de partida para nossas vidas
como membros do Ramo Secular.

Os Sagrados Corações de Jesus e de
Maria são um símbolo de amor e fé
Vivendo no mundo, mas, sendo um ramo da
Congregação, procuramos ser pessoas fiéis e
cristãs. Aqui está o coração de nossas vidas, de
nossas atividades e de nossa oração.
De uma forma ou outra, experimentamos, vivemos,
compartilhamos e damos amor. Não como uma
simples palavra, muitas vezes usada e desgastada.
É, verdadeiramente, o que recebemos no mundo,
em nossa oração e na Eucaristia. É o que
procuramos compartilhar, dar e desfrutar. Isto nos
estimula a ter uma visão diferente do nosso mundo,
a nos preocuparmos com as pessoas, a trabalhar
pela humanidade e pela justiça, a expressar nossa
fé nas pessoas e a viver nossa fé em Deus.

Um ramo é parte de uma árvore
Como grupo somos uma parte da Congregação.
Primeiro vivemos isto entre nós. Reunimos para
orar, refletir, comer juntos, etc. Sabemos que
somos um grupo pequeno e, que, não nos
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RAMO SECULAR SS.CC. DE USA-OESTE
RAQUEL RODRÍGUEZ CANO, USA-OESTE
30

Meu nome é Raquel Rodríguez Cano. Tenho dois
filhos, quatro netas e um neto. Nasci em Laredo,
Texas. Jesus me chamou para servi-lo e quando
me aposentei, em 1971, consagrei minha vida a
Ele.
Cuidei de minhas duas primeiras netas durante,
aproximadamente, um ano e meio e logo depois fui
trabalhar com o Padre Michael Barry ss.cc., no
Centro de Renovação Carismática, na Diocese de
São Bernardino. Meu caminho com Nosso Senhor
progrediu muito rapidamente, já que recebi todos
os ensinamentos que o Padre Barry dava em todos
os lugares onde eu o acompanhei, como, também,
na preparação para a liderança em grupos de
Oração que recebi de primeira mão. Louvado seja
Deus!
Tenho a oportunidade de dirigir retiros para os
leitores de minha paróquia, já que fui nomeada
como coordenadora do grupo de liturgia pelo meu
Pároco.
Em algumas ocasiões os Ministros Extraordinários
da Eucaristia se unem a nosso grupo. O Padre
Barry nos acompanha com sua orientação
espiritual e ensinamentos.
Desde outubro de 2005, nós começamos o que eu
chamo “A hora dos Corações”, porque esta hora
está organizada pelo Ramo Secular. Todas as
quartas-feiras, as 3:00 horas, nos reunimos, umas
18 a 24 pessoas, para a Adoração, durante uma
hora, diante do Santíssimo Sacramento do Altar.
Durante esse tempo nós oramos pelas
necessidades locais, nacionais e mundiais; pelas
famílias; pelo Ramo Secular local e ao redor do
mundo; pelos Religiosos dos Sagrados Corações;
pelas vocações... Seguimos a Adoração que o
Padre Barry ensinou ao Ramo Secular (15 minutos
de louvor e adoração, 15 minutos de ação de
graças, 15 minutos de reparação e 15 minutos de
súplicas). Entre a adoração e a ação de graças,
oramos com a canção “Transforma Nossos
Corações”; no final cantamos a “Salve Regina” e
consagramos nossas famílias aos Sagrados
Corações.
Nós do Ramo Secular, fazemos parte da “North
América-Pacific Leadership Conference”, uma

conferência
desenvolvida
pela
ESIC
da
Congregação SS.CC. Começamos em fevereiro de
1999, em Palos Verdes, Califórnia. As pessoas
presentes nesta reunião foram os Padres Michael
Barry ss.cc., Pat Crowley ss.cc., o Diácono Steve e
eu, da Califórnia; o Padre Richard Lifrak ss.cc.,
Dora e Jim Gomes, de Massachusetts; o Padre
Paul McLeod ss.cc., Ann Marie Tamanaha ss.cc.,
Regina Mary Jenkins ss.cc., o Padre Clyde
Guerreiro ss.cc, do Hawai, o Padre David Reid
ss.cc., da Província USA-Este e Aileen Kupihea, do
Hawai. Durante esse tempo a ESIC esteve
refletindo sobre o Ramo Secular e sobre como eles
imaginavam sua existência.
Discutiu-se muito nessa reunião e a “North
América-Pacific Leadership Conference” nasceu.
Durante a reunião elegemos um coordenador
nacional (Aileen Kupihea, do Hawai), um cocoordenador (Guy Saumure, do Canadá) e
coordenadores para Califórnia (Raquel R. Cano) e
para Massachusetts (Dora Gomes).
Foi assim que o Ramo Secular começou nos
Estados Unidos. Também, nessa época, na
Califórnia, o Padre Barry e eu promovemos
reuniões mensais para informar as pessoas sobre
a Congregação e sobre a possibilidade de
pertencerem ao Ramo Secular.
Em 2006 teremos nossa Conferência de
Coordenadores, no Canadá, organizada por Guy
Saumure, nosso coordenador nacional.
Revisaremos nosso plano qüinqüenal e o plano de
formação para todas as áreas. Hoje, 9 de fevereiro
de 2006, por unanimidade, fui eleita coordenadora
nacional do Ramo Secular.
Nós experimentamos uma grande alegria com o
fato de estarmos unidos aos religiosos ss.cc., o que
nos proporciona o sentimento de pertencermos a

uma comunidade que está servido ao Senhor. Nas
orações comuns e na Adoração ao Santíssimo
Sacramento nos unimos a eles.
Nós também estamos felizes com nossa
caminhada e com o crescimento espiritual que
estamos experimentando. Temos progredido
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bastante. Nossos membros na Califórnia estão
muito motivados e sentem prazer em fazer parte da
comunidade.
Temos oito áreas. A formação se realiza em três
dessas áreas e o Padre Barry é responsável pela
maior parte desta formação. Os padres Pat
O’Hagan ss.cc. e Ken McCabe ss.cc. são
responsáveis pela formação do Ramo Secular em
Chino Hills. A Irmã Dolorine Pires ss.cc. veio do
Hawai para colaborar com nossa formação. A Irmã
Dolores Pavao ss.cc. e o Padre David Reid ss.cc.,
de Massachussetts deram algumas palestras em
nossas conferências nacionais. O Padre Barry foi a
todas as conferências nacionais, menos em 2001,
no Hawai. Ele também faz reuniões de formação
durante essas conferências. Todos confiamos em
sua capacidade, conhecimento e conselho. O
Padre Stan Kolasa ss.cc., coordenador anterior do
Ramo Secular da Província Este, faz palestras para
nós quando está na Califórnia.
Na Califórnia éramos sete membros até 2002.
Durante esse tempo nossa oração era “A Oração
de Jabés”, “Estendendo nosso território”:
“Abençoa-me, aumenta meu território, protege-me

Oramos para que o Senhor estendesse nossas
fronteiras e Ele o fez. Atualmente somos 56
membros e candidatos. No Novo México, temos
uns 5 possíveis candidatos que se reúnem uma
vez por mês, desde outubro de 2005 Em Sun City
(minha paróquia), temos um grupo de 29 pessoas
que participam da Adoração ao Santíssimo
Sacramento, uma hora por semana.
Esperamos ansiosamente notícias do Capítulo
Geral. Nosso profundo desejo é que se envie um
membro do Ramo Secular ao Capítulo Geral, para
estar presente durante a reunião conjunta dos
Irmãos e Irmãs, quando forem tratar do Ramo
Secular.
Que Nosso Senhor continue nos fortalecendo para
estender nossos territórios e a aprofundar, cada
vez mais, no amor dos Sagrados Corações de
Jesus e de Maria!
Que nosso Carisma seja conhecido em todo o
mundo, para que todos possam saber que a Boa
Obra que Ele começou em nossos fundadores,
Pierre Coudrin e Henriette Aymer, continua se
completando em cada um de nós, Irmãos e Irmãs
(religiosos e leigos) quando seguimos este
caminho de amor! E como sempre, lembremos!
Que tudo quanto respire, louve ao Senhor!
Aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria,
Honra e Glória!

afasta de mim a desgraça e põe fim a minha
aflição”! (Crônicas 4,9-10).

O RAMO SECULAR – GRUPO NORTE
ANNAGRET ZEYEN, ALEMANHA
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Somos o “Grupo Norte” do Ramo Secular, na
Alemanha. Costumamos nos encontrar uma vez
por mês em uma das casas dos Irmãos ss.cc.
Vivemos em diferentes cidades (Düsseldorf,
Gelsenkirchen, Laer e Werne) e trabalhamos em
diferentes profissões (enfermeira, agente da
alfândega, ajudante paroquial, agente de pastoral).
Temos entre 43 e 61 anos. Nosso acompanhante
espiritual, o Padre Gabriel Simon ss.cc., durante
muitos encontros aprofundou conosco a história e a
espiritualidade ss.cc. Ele é o acompanhante
espiritual dos dois grupos do Ramo Secular que
existem na Alemanha.
Dois de nós já conheciam os Irmãos ss.cc. desde a
infância, acompanhando seus familiares em
peregrinações a Arnstein. Dessa maneira eles
cresceram com a espiritualidade ss.cc. Outra de
nós participou de retiros em Arnstein, onde
encontrou os outros dois membros.
Por participarem e colaborarem nas peregrinações
de jovens, nos encontros europeus de jovens e,
mais tarde, ao ajudarem nas peregrinações a
Arnstein, estas três pessoas aprofundaram seu
contato com a Congregação. Desse modo foi se
formando uma comunidade do Ramo Secular, a
“Comunidade de Arnstein”. Esta comunidade se
desenvolveu a partir de contatos pessoais e de
amizade com os Irmãos e Irmãs ss.cc. Com o
tempo, um desejo de compromisso nasceu. Isso
coincidiu com a solicitação de Roma em saber se
havia interessados em constituir o Ramo Secular
na Alemanha.
Uma quarta pessoa, que havia encontrado, há
muito tempo, um dos Irmãos ss.cc., em Taizé, se
uniu aos “experientes de Arnstein” e conviveu com
o grupo, durante dois anos, estudando os
Estatutos.
Foi assim que nossa comunidade cresceu e nosso
primeiro compromisso aconteceu no domingo de
Ramos, em 1999.
No nosso dia-a-dia, rezamos o Ofício das Horas
(laudes, vésperas e completas) e uma oração

comum; assim estamos vinculados à Congregação
e entre nós.
Freqüentamos, durante a semana, a Eucaristia e
fazemos Adoração, principalmente, às sextas-feiras
do Sagrado Coração de Jesus.
Vivendo em cidades diferentes não temos um
projeto em comum, mas, tentamos viver
plenamente o Carisma ss.cc. em todos os âmbitos,
onde vivemos e trabalhamos: nas pastorais da
paróquia, no ecumenismo, em grupos de iniciativa
para a paz, no projeto “um mundo para todos”,
direção e canto em um coral, secretariado
paroquial, Ministério da Eucaristia, ensino de
religião em escolas primárias, nos círculos
familiares, catequese, trabalhos domésticos,
acompanhamento espiritual para mulheres, e, além
disso, colaboramos sempre nas peregrinações.
Buscamos nos alimentar espiritualmente nos retiros
comuns, nas jornadas, nas festas da Congregação
e em peregrinações aos lugares históricos da
Congregação.
Mantemos, também, contatos internacionais,
principalmente, com membros do Ramo Secular na
França, Noruega, nos Países Baixos e no Congo,
onde
ajudamos
a
manter
financeira
e
espiritualmente o “Centro Padre Damião”.
Compartilhamos regularmente com as Irmãs e
Irmãos ss.cc. e com outros membros do Ramo
Secular.
No que se refere aos nossos sonhos e esperanças,
desejaríamos ser mais numerosos, despertar nos
irmãos uma maior consciência da especificidade do
Ramo Secular, desenvolver a autonomia e a
interconexão mundial do Ramo Secular e,
principalmente, enriquecer a vida da Igreja com
uma espiritualidade de um coração autêntico, digna
de fé.

CRÔNICAS
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EXPERIÊNCIA DO RAMO SECULAR SS.CC. – PERU
DELIA AMADO RODRÍGUEZ, PERU

História – Antecedentes

orientava e acompanhava muito de perto em todo
esse processo. Cada comunidade, a partir de sua
própria experiência, fez chegar a Roma suas
conclusões sobre o assunto.
Logo depois surgiu a iniciativa de Juan Luis para
formar uma comissão transitória com integrantes
das duas comunidades, para facilitar o processo e
o procedimento a ser seguido para com os futuros
leigos da Congregação.
A proposta original foi a de que os leigos das
comunidades Héctor de Cárdenas (formada por
volta de 1973) e Plaza de Francia (constituída em
1985), deixassem suas comunidades de origem
para se iniciarem no projeto do Ramo Secular
ss.cc. Esta proposta não foi aceita pelos membros
da comunidade de Héctor de Cárdenas. Quando o
Estatuto chegou de Roma, foi adaptado às
comunidades já existentes. Ficou estabelecido que
para pertencer ao Ramo Secular, no Peru, seria
preciso ser membro e ter o aval de uma
Comunidade Leiga ss.cc., reconhecida pela
Coordenação Geral do Ramo Secular.

Nos anos 70, a Congregação dos Sagrados
Corações, em resposta as novas orientações da
Igreja, priorizou a opção pelos pobres e jovens.
Na Província do Peru as iniciativas para a criação
de grupos jovens, a formação de seus agentes de
pastorais e de equipes de catequistas, etc.,
marcaram um protagonismo interessante de muitos
leigos que se vinculavam com os Irmãos e Irmãs
da Congregação de diferentes formas. Com eles
iniciamos todo um processo de vida.
Os documentos da Igreja, Vaticano II, Medellín,
Puebla e Santo Domingo, nos orientavam em
nossa identidade como filhos de Deus batizados e
na necessidade de nos prepararmos para fazer
presente o Reino de Deus em nossa realidade.
Desta maneira, nos diferentes trabalhos paroquiais
e educativos da Congregação se iniciou a
organização de vários grupos.
Entre os anos 80 e 90, as grandes mudanças
sociais e políticas de nosso país (ditadura,
terrorismo, recuperação da democracia, etc.),
marcaram enormemente o ritmo de nossas vidas.
Os numerosos grupos juvenis da paróquia foram se
reestruturando como pequenos grupos de reflexão,
formação e para compartilhar a vida (comunidades
juvenis de vida ss.cc.). Assim surgiram as
comunidades leigas ss.cc. Héctor de Cárdenas e
Plaza Francia (jovens com realidades e
necessidades muito diferentes).
Depois de alguns anos, chegou, às duas
comunidades, uma solicitação de Roma para a
elaboração dos estatutos do Ramo Secular.
Tratava-se de recolher o que pensavam e sentiam
os leigos presentes na Congregação; sobre seu
papel e vivência da Espiritualidade ss.cc., na qual
nos formávamos.
Era uma leitura atualizada do que havia
sido
a Associação dos ss.cc.
(leigos reconhecidos
oficialmente pela Congregação, desde seu início).
Juan Luis Schuester ss.cc., responsável nesta
época pela pastoral juvenil e vocacional, nos

Nascimento do Ramo Secular no Peru
Uma vez criados os Estatutos para o Setor Peru e
feito o planejamento de como iria ser o primeiro
grupo com compromissos, em 23 de novembro de
1996, durante a Eucaristia, fomos acolhidos pelos
Superiores Provinciais daquela época, Juan Luis
Schuester ss.cc. e Marcela de Taboada ss.cc.,
como os primeiros Leigos ss.cc., na presença de
Irmãos e Irmãs, integrantes das duas comunidades
e familiares. Fizemos os compromissos segundo a
fórmula determinada pela comunidade transitória.
No ano seguinte se incorporaram como membros
do Ramo Secular, a Comunidade Leiga ss.cc., de
Belén, vinculada as Irmãs desde o começo dos
anos 80, em sua maioria senhoras, ex-alunas dos
colégios ss.cc. de Arequipa e Lima.

Como são nossas Comunidades?
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pouco tempo que tens para dar a teu lar, distribuao com qualidade e responsabilidade”.
Nessa etapa de nossas vidas, o acompanhamento
às comunidades pode se organizar priorizando
necessidades e coordenando o tempo.
No ano passado a coordenação existente e a
comissão de formação organizaram um seminário
para acompanhantes do Ramo Secular, com a
intenção de recolher elementos de como assumir
esta responsabilidade, onde estão os temores,
como se definem as funções, etc. Foi interessante,
mediante algumas dinâmicas de ajuda, rever o que
estamos vivendo em nosso itinerário: tomar
consciência da diversidade de nossas realidades
(zonas urbana e rural, experiências distintas de
formação); como entender o processo do grupo
nestas realidades, com a proposta do ramo; qual é
o perfil do leigo ss.cc.; a função do acompanhante;
como está nosso projeto de vida; qual o espírito de
nossas comunidades, etc., elementos que levaram
tempo para serem encaminhados e esclarecerem o
panorama.

Em nosso setor, apesar das particularidades de
cada Comunidade Leiga ss.cc. (algumas com
reuniões semanais,outras mensais; algumas
integradas a uma grande comunidade, jovens e
adultos, outras se reduziram no processo de
formação; umas com um enfoque maior na
espiritualidade, outras na vida própria de leigo), a
dinâmica de encontro é muito parecida: oração e
Adoração comum, um espaço para compartilhar
como nos sentimos e como estamos, um tema para
reflexão e informes.
A rica experiência adquirida durante mais de duas
décadas como comunidades leigas e uma década
como Ramo Secular nos impôs a necessidade de
fortalecer uma estrutura que articulasse os
elementos comuns de nossa identidade: vida
comunitária permanente; integração em um projeto
comunitário; fazer revisões de vida (fé e vida:
nossa experiência com Deus, ética profissional,
paternidade responsável, cidadania, etc.); motivar a
responsabilidade de criar novas Comunidades
Leigas ss.cc., com um plano de formação inicial
(adaptado a cada realidade); mais encontros entre
os membros do Ramo Secular; manter os espaços
e tarefas comuns com os Irmãos e Irmãs, levando
em conta os estatutos e o regulamento interno.

Organização
Neste ano completamos dez anos de experiência
como Ramo Secular ss.cc. Somos 25 membros
das três comunidades (não foram adiante as
comunidades do sul: Arequipa e Ayavir, por falta de
acompanhamento e outros fatores que teremos
que analisar). Existe uma Comunidade Leiga ss.cc.
no período de iniciação no Ramo Secular. Temos
sido animados por quatro coordenadores (eleitos a
cada dois anos, em assembléia). Segundo os
Estatutos e nosso Regulamento Interno, a instância
maior de decisão são as assembléias (no início e
no meio do ano) e uma comissão de formação
permanente, cuja função é propor e trabalhar os
temas para a formação inicial e permanente de
seus membros.

O acompanhante da comunidade, a partir
de nossa experiência, desempenha um papel
importante tanto a nível espiritual como no
acompanhamento pessoal e de grupo. Destaco,
aqui, algumas de suas principais características:
disponibilidade para a escuta; zelo para que não se
desvie o processo da comunidade; orienta os
projetos pessoais, de casal e familiares para o
projeto comum; interesse na formação
dos
membros
da
comunidade;
facilita
o
aprofundamento de experiências; motiva as
revisões de vida, quando necessário e tem relação
direta com a Coordenação Geral, entre outras.
Em nosso setor, por necessidade, alguns membros
do Ramo Secular também assumem este papel e,
no nosso ponto de vista, as duas contribuições
(leiga e religiosa) se complementam, pelas
características que definem suas próprias
identidades: os leigos, mais presentes no mundo
que os absorve e os religiosos, a partir de suas
experiências humana, teológica, espiritual e
institucional (vocação, missão e propostas). Cada
um com seu ritmo próprio, mas condicionados a
vários fatores. Assinalo dois fatores comuns: a falta
de tempo e o fato de nos dispersarmos facilmente,
motivados pelo nosso individualismo.
Nessas situações, teríamos que olhar novamente e
recordar o exemplo de Jesus e de Maria. A meta

Serviços compartilhados com Irmãos e
Irmãs. Enviamos dois representantes para a
comissão da Pastoral Juvenil e Vocacional, outros
para a equipe do boletim das Províncias e,
também, para comissões temporais criadas para
preparar celebrações e outras atividades.
Programa-se uma reunião por ano, de informação
e planejamento entre os Governos Provinciais e a
Coordenação do Ramo Secular e, sempre que
necessário, outras reuniões de coordenação entre
os Superiores Provinciais e o Coordenador.
Alguns Provinciais (Irmãos e Irmãs) nos convidam
para suas assembléias e os leigos também
convidam, sempre, os Superiores Provinciais ou
seus representantes para suas assembléias, assim
como outros Irmãos e Irmãs responsáveis pelas
áreas onde trabalham juntos.

era uma só: ESCUTAR E CUMPRIR A VONTADE
DE DEUS.
Essa mesma queixa repetimos constantemente em
nossas casas e sempre há alguém que nos diz: “o

Acompanhantes do Ramo Secular
Os
Governos
Provinciais
enviam
um
acompanhante para apoiar o Ramo Secular. Juan
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Luis Schuester foi o primeiro, José Serrand o
seguinte e José Kuwae foi indicado para este ano,
junto com o Padre José. Por parte das Irmãs
vieram Candelária Nuñez e Graciela Zúñiga, mas,
não puderam continuar. Temos a esperança de,
novamente, podermos contar com a participação
de alguma Irmã.

de Picpus 2005 e a iniciativas pessoais dos
próprios leigos. Estas são especialmente
preparadas para nos conhecermos (Quem somos?
Onde estamos? Que fazemos? Como nos
projetamos?) e nos permitem trocar experiências,
aprender com nossos erros, enriquecer nossos
horizontes, criar laços de fraternidade, facilitar
coordenações, assumir novos desafios e,
principalmente, nos fazem tomar consciência de
que temos que desenvolver este projeto em coresponsabilidade com Religiosos e Religiosas,
integrados numa só família.

As Comunicações
Temos um
boletim
informativo que sai
regularmente
e
é
responsabilidade
da
coordenação. Recolhe notícias de nossas
comunidades, pautas e informes das propostas da
coordenação, das comissões, de nossa relação
com os Irmãos, Irmãs e com outros setores do
Ramo Secular.
Contamos com um espaço no boletim das
Províncias do Peru e, também, com um espaço na
página da Web, onde se encontram alguns de
nossos artigos e a apresentação do nosso grupo.
Ajudamos na tradução do boletim informativo do
Ramo Secular da França, para que possa ser
distribuído nos lugares de língua hispânica e
colaboramos de outras maneiras, quando nos
solicitam.

A relação do Ramo Secular com a Igreja
local é mínima, existem poucos leigos
organizados. No ano passado a Conferência de
Religiosos do Peru abriu um espaço para os
membros associados nas Congregações, da qual
participamos. Esperamos que permaneça no
futuro.

A economia no setor se mantém graças a
doações voluntárias de seus membros, que cobrem
gastos de materiais, locais e alimentação, nos
diferentes encontros que temos: jornadas e
assembléias. Para cobrir gastos de viagens
(Encontros
Continentais,
Seminários
de
Acompanhantes) se realizam atividades para
angariar fundos e, recebemos também, algumas
doações.
Termino dando graças a Deus por nos ter
chamado, Leigos e Religiosos, para fazermos parte
desta família e dando graças a nossos fundadores
que acreditaram na reparação do coração humano
para a transformação do mundo e da Igreja.
Contemplemos com fé a realidade na qual nos
cabe viver hoje. Vivamos plenamente os
ensinamentos de Jesus, Maria, Pedro Coudrin e
Enriqueta Aymer, entregues e confiantes ao Amor
de Deus. Reconheçamos o valor de Anunciar este
Amor, com nosso próprio exemplo, fortalecendo
nossas comunidades, reparando nossas faltas,
vivendo a fraternidade, orando como filhos de Deus
e atendendo as necessidades de nosso país e da
Igreja.

As iniciativas dos Governos Gerais
Os seminários para acompanhantes do Ramo
Secular e os encontros continentais nos permitem
reconhecer a internacionalidade desta família
religiosa. O interesse que demonstram os
Governos Gerais e as consultas que realizam
sobre o Ramo Secular ss.cc., nos animam e
fortalecem, especialmente porque temos a
oportunidade de revisar o que temos vivido.
Nos últimos tempos está se incrementando a
relação com os leigos de outros países (Bolívia,
Brasil, Chile, Paraguai, Espanha, EUA, Hawai e
França) graças aos encontros continentais (o
primeiro no Peru e o segundo no Paraguai); às
comunicações por meio dos boletins das diferentes
Províncias que difundem suas notícias; à reunião
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A EXPERIÊNCIA DE PICPUS 2005
AILEEN KUPIHEA, HAWAI

Glória a Deus por esta oportunidade única que
recebi na vida através das Irmãs da Província do
Pacífico, que acreditaram em mim.
Na abertura da reunião de Picpus 2005, os
quarenta participantes caminharam ao redor da
sala de conferência vendo quatorze cartões que
continham frases sobre a vida de Jesus. Cada um
de nós escolheu uma com a qual identificava sua
própria espiritualidade. Eu escolhi a do Deserto
(Jesus cheio do Espírito Santo, ao voltar do Jordão
sendo conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto,
onde foi tentado pelo demônio durante quarenta
dias).
Compartilhei com os membros de nosso
maravilhoso grupo de língua inglesa que eu estava
experimentando a necessidade de entrar em um
processo de reconversão, pois, sentia que meu
caminho se fazia mais duro à medida que seguia
os passos do Senhor. Compartilhei que meu
Carisma ss.cc. estava sendo provado, a cada dia,
em meus pensamentos, atitudes, opiniões e ações.
Admiti que é muito fácil ser displicente na
promessa de consagração aos Sagrados Corações
e que, às vezes, me sinto indigna, mas sei que o
Senhor me ama incondicionalmente. Estava
convencida de que ao final das três semanas da
experiência de Picpus, iria sair de meu deserto
como uma pessoa transformada dos Sagrados
Corações, porque só minha presença neste
seminário já era uma resposta as minhas orações.
Enquanto desfrutávamos dos lugares históricos em
Picpus, me deu muita satisfação entrar em contato
com a Escola Francesa de Espiritualidade,
apresentada em uma conferência por Keith
Beaumont, um sacerdote jesuíta. Gostei, de
maneira especial, dos pontos que ele compartilhou
sobre espiritualidade, porque ajudaram, a nós,
membros do Ramo Secular, a discutir e esclarecer
qual era realmente o significado da palavra
espiritualidade, em contraste com o que as
pessoas pensam sobre ela em nossos tempos. Ele

explicou que as palavras espiritual e espiritualidade
são usadas de diversas maneiras na atualidade:
como religião/religiosos unidos a uma instituição;
como busca de sentido espiritual, sem buscar uma
vida religiosa; como vida interior, interioridade, uma
vida bem pensada; mas, não no verdadeiro sentido
espiritual ou espiritualidade.
Acredito que os Leigos ss.cc. anseiam
compreender o “verdadeiro sentido do espírito” e a
espiritualidade ss.cc. O padre Beaumont explicou
que esta é uma função do Espírito Santo, é a vida
de Deus comunicada a nós através do Espírito
Santo (Espírito do Pai, do Filho, do Espírito).
Os
Leigos
ss.cc.
precisam
saber
que
“espiritualidade” é a experiência do Espírito em
nós, um ensinamento que nasce de nossa própria
experiência e, que, esse ensinamento nos é dado
para que possamos ajudar a outras pessoas a
fazerem essa mesma experiência no Espírito.
A mensagem profunda, real e concreta que percebi
foi a da função do Espírito Santo, que permite que
tudo aconteça; necessitamos invocar o Espírito
Santo. Ser cristão significa viver esta experiência
interior e exteriormente, uma vida de entrega,
permitindo que o Espírito viva em nós e nos
transforme; recebendo o Espírito para viver e
trabalhar sob sua orientação; vivendo uma vida
interior que nos permita amar nosso próximo com a
capacidade de amá-lo cada vez mais, a cada dia.
Depois de termos o contexto histórico da fundação
da Congregação, fizemos uma peregrinação a
Poitiers e visitamos a Motte d’Usseau. Começamos
o dia na praça da cidade e depois caminhamos em
direção à Mansão, na colina. Raquel Cano (USAOeste) e eu estávamos admiradas ao ver os
campos de girassóis, tão grandes e com tantas
flores olhando o sol ao mesmo tempo, lembrando a
todos nós dos SS.CC., seu Carisma e sua
Missão. O ambiente era de reverência, nesse
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momento nos encontramos com os outros que já
estavam reunidos ao redor de uma árvore que nos
dava sua sombra. Meus preciosos cinco minutos
no Granero foram uma experiência de humildade e
este simples poema descreve como me senti:

dá também entre os religiosos e religiosas e me faz
pensar no quanto eu preciso ajudar meus
companheiros a entender a importância de
aprender sobre a vida dos Fundadores e sobre as
origens da Congregação. Qual seria o perfil de uma
Aymer hawaiana? Que estaria fazendo, hoje, um
Coudrin hawaiano?
Ao final das três semanas, eu ressurgi como uma
pessoa renovada com a ajuda de frases
provocadoras que nos foram apresentadas pelo
Padre Richard McNally ss.cc. e pela Irmã Paloma
Aguirre ss.cc. durante nosso retiro: “Se não houve
transformação, teremos perdido tempo. O Senhor
estabelece o tempo e permanece paciente e fiel.
Ele nos levará tão longe quanto queira. Reflitamos
de onde viemos e para onde iremos. Deixemos que
haja um momento para optarmos. Assim, se o
mundo pode ser transformado, o Senhor está
pedindo nosso compromisso. Nem tudo está claro,
nem tudo está definido, mas o Senhor conta
conosco para realizar Sua Missão”.
Além de tudo isso, minha renovação, também, foi
influenciada pelos muitos trabalhos que a
Congregação realiza junto aos pobres, aflitos,
abatidos e me fez refletir sobre “como” meus
companheiros podem responder melhor a opção
pelos menos favorecidos.
A equipe Picpus dirigida pelo Padre Bernard
Couronne ss.cc. foi brilhante. A experiência bem
organizada, verdadeiramente, me fez aprofundar
em minha opção pelos Sagrados Corações como
membro do Ramo Secular.
Em meu processo de discernimento, percebo que
continuo necessitando da Regra de Vida ss.cc. que
inclui a simplicidade, o espírito de família, a
contemplação e a consagração aos Sagrados
Corações de Jesus e de Maria, para me ajudar a
proclamar e a viver o amor redentor de Deus de
uma nova maneira, como leigo.
Honra e Glória!

Quem sou eu para queixar-me por estar
desconfortável?
Quem sou eu para dizer que me sinto confinada?
Quem sou eu para pedir mais espaço?
Quando nosso Bom Padre foi capaz de sobreviver?
Quem sou eu para resmungar por tanto sol?
Quem sou eu para evitar fazer muito exercício?
Quem sou eu para dizer que falas muito?
Quando nosso Bom Padre fez esse sacrifício?
Em cinco minutos me reduzi a nada,
Enquanto imagino a pobre existência de Pierre.
Alguém louva a Deus por estes dons
Do amor a Deus do Bom Padre e sua visão
profética!
Esta visita ao Granero me ajudou a entender a
convicção profunda de nosso Fundador, sua
coragem e sua determinação e que qualquer coisa
que eu tenha é apenas uma fração da intensidade
que ele viveu.
Apreciei muito as discussões tão cheias de vida
dos Religiosos e Religiosas ss.cc., que se
perguntavam como é possível para a Congregação
interpretar o espírito do Fundador em diferentes
culturas.
Alguns dos participantes comentavam
que nós precisamos descobrir o rosto de nossos
Fundadores hoje, para imitar o Bom Padre e a Boa
Madre em nosso tempo, mas como? Concordo que
precisamos dar importância aos escritos, para
descobrir o espírito que está presente em nossos
documentos e, depois, refletir sobre o que poderia
ser a resposta dos Fundadores, hoje, em nosso
próprio país.
Foi emocionante saber que esse tipo de diálogo se
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COMUNIDADE DO RAMO SECULAR SS.CC. – MADRID
YOLANDA CAMARGO, ESPANHA

Estabelecer uma data para os primeiros passos do
Ramo Secular na Espanha é difícil. Se formos mais
específicos, poderemos mencionar como ponto de
partida o ano de 2000, data em que fizeram seus
compromissos
os
primeiros
membros
da
comunidade. Portanto, o Ramo Secular nasceu na
Espanha quase com o novo milênio (os
compromissos foram em novembro), ressurgindo
200 anos depois dos primeiros votos de nossos
fundadores.
Previamente, houve outros grupos e várias
experiências, mas, esse foi o momento chave e o
impulso definitivo para dar forma à comunidade
que agora somos, mais de vinte membros (quatro
em formação e o restante com compromissos
feitos, um deles em Lisboa).
Ao longo destes cinco anos a comunidade foi se
transformando e crescendo. A argamassa continua
sendo a mesma, nossa fé e a identificação com a
missão da Congregação, ainda que nossa estrutura
e funcionamento se vá adequando às diferentes
situações da vida dos membros.
Também nossa situação mudou na Congregação.
Ainda que reste caminho por percorrer, já não
somos mais aquele grupo indefinido que começou
a freqüentar os encontros da Congregação. O
esforço realizado tanto por nós, Ramo Secular,
como pelos religiosos e religiosas, teve como
resultado um maior conhecimento e,
como
conseqüência, uma maior união.

presente e também um risco. Que seguir Jesus é
viver o Evangelho em nossa vida e nos sentirmos
responsáveis pelo sofrimento e pela injustiça em
que vivem tantas pessoas. Ver, a partir de nossa
família e trabalho cotidianos, a realidade que nos
rodeia com os olhos de Deus. Construir uma Igreja
aberta e tolerante, fraterna e simples. Nós
construímos igreja e “fazemos Congregação” a
partir da nossa vida de família, de casal, de
trabalho, de lazer... Vivemos cada um em nossa
casa e Deus na casa de todos. Mas, formamos
uma comunidade, temos tempo para nos reunirmos
para compartilhar a vida e a fé, para celebrar a
Eucaristia ou orar, para refletir, comer e rirmos
juntos.
Fazemos o que podemos para por nosso grão de
areia em tarefas voluntárias de serviço aos mais
desfavorecidos
(desempregados,
imigrantes,
crianças, afetados pelo HIV...) e, também, em
colégios e paróquias dos religiosos e religiosas.
E fazemos com prazer! Ser secular Sagrados
Corações é uma maneira de ir pela vida seguindo
Jesus com o coração na mão. E isso vale a pena.
E tem futuro, eu os asseguro...”.

Uma definição de um Secular ss.cc.

- Fomentar a vida comunitária e inter-comunitária,

Mas, o que entendemos por ser um Secular ss.cc.?
Um dos membros de nossa comunidade explica,
de maneira clara, a partir da página da web da
Congregação, na Espanha (www.sscc.es): “Ser
secular Sagrados Corações é viver no mundo com
os pés na terra, como todo ser humano. Viver
convencido de que Deus nos ama com loucura.
Viver com alegria. Saber que seguir Jesus é um

que ajude cada um a crescer em sua Vocação
ss.cc.;

Isto é, nem mais nem menos, nosso caminhar
diário, que se reflete em nosso projeto comunitário
para o qual destacamos três objetivos principais:

- Viver e compartilhar o Amor de Deus manifestado
em Jesus, a partir do Carisma e Missão ss.cc.;

-

Desenvolver nossa missão para transformar a
realidade social à luz do Evangelho e do Carisma
ss.cc. , em solidariedade com os mais pobres.

39

Na prática, a comunidade está dividida em dois
grupos que se reúnem cada quinze dias para
realizar reuniões de formação, oração e para
compartilhar a vida. Além disso, a comunidade se
reúne um sábado por mês para celebrar a
Eucaristia ou fazer um momento de Adoração,
como um ágape fraterno com uma comunidade de
Religiosos ou Religiosas.
Organizamos, também, nossas convivências nas
casas que os Religiosos e Religiosas tem para este
fim, o que nos permite estreitar o vínculo com
essas comunidades (em geral, religiosos e
religiosas idosos) através das celebrações.
Estes momentos de encontro são, sem dúvida,
vitais para irmos nos reconhecendo como Irmãos e
Irmãs de uma mesma Congregação. Por essa
razão, em nossa comunidade, damos prioridade
em compartilhar mesa fraterna, sempre que
tenhamos oportunidade, com cada uma das
comunidades religiosas de nossa província.
Vivendo em Madrid temos sorte, porque podemos
acessar um grande número de comunidades e
conhecer, em primeira mão, qual é sua maneira
particular de trabalhar pelo reino.

significado que este termo tem em castelhano de
colaboração e apoio a uma tarefa e, estamos
convencidos de que será mais uma via para
compartilhar com religiosos, religiosas e leigos uma
tarefa comum.
Confiamos, além disso, que esta iniciativa nos
ajude a ficarmos mais próximos das comunidades
do Ramo Secular ss.cc. de outros países.
Queremos nos aproximar dessas comunidades e
trabalharmos juntos nesta e em outras iniciativas
que apareçam.
Outra ferramenta importante de conhecimento e
comunicação com os outros ramos é a participação
no boletim dos religiosos da Espanha, um
instrumento para divulgar nossas atividades e que
nos permite saber o que acontece nas outras
comunidades.

O contato com outras comunidades do
Ramo Secular
Vamos tratar neste tópico das comunidades
espanholas e das outras comunidades existentes
fora da Espanha. Começamos pelas relações com
as mais distantes. Até hoje, a comunicação com
outras comunidades do Ramo Secular tem sido
bastante limitada. As diferenças de idioma, cultura
ou situação do grupo geram barreiras complicadas
de romper. Ainda assim, temos participado com
interesse dos encontros internacionais que tem
acontecido e mantemos algum intercâmbio com as
comunidades da Europa e da América Latina.
Em nossa comunidade temos um encarregado
para as comunicações internacionais, mas,
normalmente, não sabermos como articular essa
comunicação.
Temos trocado cartas e e-mails sobre o
funcionamento,
andamento,
processo
das
comunidades,
celebrações
(compromissos,
casamentos,
batizados,
assembléias,
convivências), etc. De forma mais direta e corrente,
mantemos contato com as comunidades do Peru,
da França e do oeste dos USA.
Aproveitando, também, o fato de que um de nossos
membros trabalhou vários anos na casa provincial
de
Madri,
podemos
compartilhar,
com
profundidade, nossa história com alguns padres
que acompanham o Ramo Secular (ou
interessados) do Peru, Paraguai, Congo,
Moçambique,
Brasil,
Argentina,
Alemanha,
Portugal, França... Vários deles levaram consigo
nosso Plano de Formação Inicial e outros
documentos que utilizamos nestes anos, para que
os entregasse às comunidades seculares de seus
países.
Quanto à relação com as comunidades da
Península Ibérica, mantemos contato com a
comunidade de Sevilha e com grupos em formação
de Lisboa e Torrelavega. Com a comunidade de
Sevilha trabalhamos para definir nosso Plano de
Formação Inicial e o Regulamento do Ramo

Um projeto em comum
Como membros de uma Congregação rica como
poucas em estados de vida (religiosos, religiosas,
sacerdotes e seculares) um de nossos objetivos
era encontrar uma tarefa na qual pudessem
participar membros dos três ramos. Assim, surgiu a
colaboração em Hinneni, um processo de
discernimento na fé direcionado a jovens entre 18 e
24 anos que já vai para sua terceira edição.
Nestes encontros, um religioso, uma religiosa e um
leigo se encarregam de animar os momentos de
oração, reflexão, encontro e partilha, para ir
trabalhando,
pessoal
e
em
grupo,
o
amadurecimento na fé, e, também, mostrar a esses
jovens a riqueza de nossa Congregação e a
variedade de estados de vida na qual um cristão
pode viver sua fé.
Esta experiência nos anima a continuar buscando
um projeto comum. No último encontro demos
várias voltas ao assunto e, finalmente, acreditamos
ter encontrado o caminho.
Temos nos configurado como uma associação com
o objetivo de colaborar com as diversas obras da
Congregação no mundo. Cada membro da
comunidade, de acordo com sua disponibilidade,
trabalhará neste projeto executando diferentes
tarefas.
Não se trata, apenas, de conseguir dinheiro, pois
isto já fazemos, sustentando bolsas de estudo e
restaurantes infantis no Paraguai, mas,
de
conhecer, animar, engajar-nos e viver a coresponsabilidade nos projetos para com os mais
desfavorecidos que são realizados pelos religiosos
e religiosas de nossa Congregação. Nós o temos
chamado “serviço de procura” por causa
do
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Secular na Espanha.
Outra iniciativa que colocamos em andamento, há
três anos, foi a Assembléia de Comunidades do
Ramo Secular da Península Ibérica. Acontece
habitualmente na primavera e, para esta
assembléia, convidamos todos os membros das
diferentes comunidades, grupos em formação ou
pessoas interessadas no Ramo Secular de Sevilha,
Lisboa, Torrelavega e Barcelona.
Até o momento, podemos falar do quanto tem sido
positivo os resultados desses encontros que temos
mantido, uma vez que, nos tem ajudado a trabalhar
a figura do leigo, seu ser e estar no mundo e em

nossos compromissos de vida e de fé. Já temos
programado para o próximo ano, esta assembléia
peninsular, que acontecerá em Madrid, nos dias 1
e 2 de abril.
Eis aqui um resumo rápido de nossa caminhada
nestes cinco anos. Se olharmos para trás veremos
como
crescemos
em
conhecimento
e
entendimento, aprofundando nosso caráter leigo,
criando comunhão e nos comprometendo, tanto a
nível pessoal como em comunidade, em tarefas
que buscam a dignidade do irmão mais
necessitado.
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REFLEXÃO
EQUIPE DE LEIGOS SS.CC. DO BRASIL
FERNANDO GERALDO DA SILVA ss.cc. e LOLÍN TRAVER ss.cc. – BRASIL

Desde seu nascimento, o ser
humano interage com o meio em
que se encontra e realiza diversas
ações
próprias
de
seu
desenvolvimento.
Nesse
processo, se percebe uma
atração pelo mistério. Deus é
esse mistério e o ser humano se
descobre um ser transcendente.
A relação com Deus se dá
através de seu amor para com
todos,
expressado,
principalmente, por seu filho
Jesus Cristo. Deus chama a todos para viver o
dinamismo do amor. Uma experiência fascinante
onde não existem fronteiras. Amar é ir além das
fronteiras. Sempre mais adiante.
Nesta perspectiva, a Congregação dos Sagrados
Corações tem como objetivo ajudar a cada um a
entrar na dinâmica do amor. Como sinal de Deus
no mundo, a Congregação dos Sagrados Corações
é uma porta que faz com que homens e mulheres
de boa vontade cheguem a vislumbrar Cristo,
caminho, verdade e vida.
Necessita-se de ajuda disponível para dar
continuidade ao projeto do Pai. Amar sem esperar
nada em troca. Amar porque Deus amou a todos
primeiro. O sonho de Deus para o mundo passa
pelo verbo amar; assim a vida será plena. O Pai
quer que todos tenham vida e vida em abundância
– dizia Jesus – para que todos se realizem
plenamente.
O bonito de tudo isso é fazer esse trabalho com a
ajuda de nossos irmãos leigos. São pessoas que
se identificam com nosso Carisma de Contemplar,
Viver e Anunciar ao mundo a misericórdia de Deus
manifestada em seu filho Jesus Cristo. Deste
modo, a evangelização se faz de acordo com o que
o Senhor pede ao leigo, que realize sua vocação
desde seu Batismo, a partir de sua condição leiga.
O Leigo ss.cc. conhece seu lugar na Igreja.
Assume seu compromisso de acordo com sua
organização familiar. Sua vida é diferente da vida
do religioso ou da religiosa. O leigo tem toda uma
organização que inclui família, trabalho..., mas,
nem por isso deixa de atender ao chamado de
Deus em sua vida.
Sabendo que a vida do leigo se realiza de forma
diferente, procuramos organizar nossas reuniões
de acordo com seu tempo. Trabalha-se com uma

formação
específica
para
ajudá-lo em sua vocação leiga.
Trabalhamos com documentos
da Igreja e com textos
importantes de nossa história
e carisma. Não faltam a
oração pessoal, a Adoração
em
comunidade,
o
compartilhar em família e a
alegria de ser Sagrados
Corações.
Nós dois, que fazemos parte
da Equipe de Leigos ss.cc. do
Brasil, visitamos cada comunidade pelo menos
uma vez ao ano: Campinas, onde há um grupo de
leigos consagrados; Patrocínio; Rio de Janeiro
(Tijuca
e
Campo
Grande);
Formosa
e
Pindamonhangaba. Como responsáveis diretos
pela comunidade de Belo Horizonte, o encontro é
geralmente, semanal.
Podemos resumir nosso serviço agradecendo a
Deus por este trabalho, que é para cada um de nós
uma experiência que nos enriquece a cada dia.
Apesar de tudo isso, não faltam os desafios. Creio
que toda caminhada existencial está feita de
penitência, lamentação e ação de graças. E é o
Espírito de Deus, aquele que nos guia sempre em
direção a terra prometida.
Como Irmãs, Irmãos e Leigos buscamos solucionar
as dificuldades que nos apresentam. Dentro dos
desafios não falta o sonho de fazer com que a
comunidade leiga aumente em número. Todos são
acolhidos e orientados para que conheçam sua
vocação leiga e a assumam com profunda alegria.
Um momento bonito foi o segundo encontro
nacional de Leigos ss.cc. de 2005. Nesse encontro
estavam leigos de alguns estados do Brasil onde a
Congregação está presente. Participaram quarenta
leigos, alguns postulantes e Irmãs ss.cc. Houve um
compartilhar interessante e um desejo de avançar
mais. Avançar em direção a águas mais profundas.
Neste sentido, Deus chama todos para serem bons
administradores da graça (1P 4,10-11). Transmitir o
ensinamento de Cristo (Mt 28,20 / 1Tm 6,20 / 2Tm
1,14).

Fazer-se discípulo = batizar, ensinar (Jo 20,21 / Mt
28,18-20). “Ide, fazei discípulos (se fazem com
testemunho) batizando (abrir portas, integrar) e
ensinando (a doutrina). A pergunta dos seguidores:
Onde vives? / A resposta: vem e verás. (Integra-te
e ensina a doutrina)”.
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REPORTAGEM
“ACOMPANHANTE” E COORDENADOR
VICENTE HERNÁNDEZ ss.cc. – BRASIL

Escrevo na qualidade de “acompanhante” do Ramo
Secular e por estar coordenando a equipe de
irmãos e irmãs, a nível nacional, aqui no Brasil.
São 7 as comunidades do
Ramo Secular
existentes neste imenso país, a maioria delas se
encontra no estágio de iniciação e formação.
Constituímos a equipe Maria Dolores Traver ss.cc.,
Fernando Geraldo da Silva ss.cc. e eu. Nossa
missão principal no “acompanhar” (nível nacional) a
vida destas comunidades é a de ajudá-las a
descobrirem nossa vocação ss.cc. e sentirem-se
chamados a ela como leigos e leigas cristãos, a de
organizarem sua vida como comunidade do Ramo
Secular ss.cc. e a de proporcionar-lhes uma
formação para um maior conhecimento e vivência
de nosso carisma: vocação e missão ss.cc.
Nossas comunidades do Ramo Secular encontramse localizadas nas cidades de Campinas e
Pindamonhangaba (São Paulo), Belo Horizonte e
Patrocínio (Minas Gerais), Formosa (Goiás) e na
cidade do Rio de Janeiro, nos bairros da Tijuca e
Campo Grande. Quatro das sete comunidades são
acompanhadas mais de perto pela presença de um
Irmão ou Irmã.
A primeira comunidade existente no Brasil e a mais
experiente e organizada de todas é a de Campinas,
com dez membros com compromisso desde o ano
de 1998 e 2003 e uma candidata em formação. A
comunidade de Belo Horizonte é formada por
quatro membros com compromisso (2003) e uma
candidata em formação. A de Patrocínio com três
membros com compromisso (2003) e nove
candidatos em formação. As quatro restantes
(chamadas
também
“comunidades”)
estão
formadas somente por candidatos e candidatas em
formação: Pindamonhangaba (8), Formosa (18),
Tijuca-RJ (20) e Campo Grande-RJ (14). Alguns
destes membros, com mais de três anos de

caminhada, já sentem o desejo de assumirem “o
compromisso inicial”, possivelmente, neste mesmo
ano de 2006.
Reforçando todo este amplo “acompanhamento”,
nossa Equipe de Irmãos e Irmãs está presente em
cada comunidade, através das “Jornadas de
Convivência e Formação do Ramo Secular”,
passando por cada uma delas, assim como com
“Retiros de Espiritualidade” em alguma delas. Para
o presente ano de 2006, pretendemos realizar três
Jornadas em cada comunidade, além do Retiro
Espiritual, a nível nacional.
Nossas Jornadas começaram contemplando temas
de reflexão e estudo sobre “A vocação batismal”,
“Vocação e Missão dos cristãos leigos e leigas na
Igreja e no mundo”, passando para o conhecimento
de nossa “História da fundação e de nossas raízes
SS.CC.” e “o específico leigo ss.cc.”, assim como
os “Estatutos do Ramo Secular”. Nos dois últimos
anos centramo-nos mais na “Espiritualidade
SS.CC.” e nos “Valores de nosso Carisma”,
propriamente dito e de “como levar à prática esta
identidade e especificidade no leigo ss.cc.”
Muito tem nos ajudado em toda esta atividade de
“acompanhamento” (espiritualidade, formação,
organização...)
os
Encontros
Nacionais,
programadas de dois em dois anos. Em novembro
de 2005 realizamos o 2° Encontro Nacional do
Ramo Secular, em Igarapé (MG), com a
participação de 35 leigos (consagrados ou não).
Assim como está previsto – intercalando ano sim,
ano não – o Retiro Espiritual, também a nível
nacional. No próximo mês de novembro de 2006 se
realizará em Campinas (SP).
Tanto os Encontros Nacionais como os Retiros são
uma boa oportunidade para que alguns membros
possam emitir (ou renovar seus compromissos,
sem excluir que se possa fazer também, na própria
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comunidade
paroquial
ou
local,
segundo
conveniência.
Caminhando para uma maior organização e
coordenação nacional, assumida futuramente pelos
próprios leigos e, tendo em conta este imenso país,
quatro leigos são escolhidos em Assembléia de
Encontro Nacional para unirem-se à Equipe de
Irmãos e Irmãs acompanhantes, onde juntos e
através de duas reuniões anuais vamos delineando
nosso “caminhar Ramo Secular SSCC”.
Ainda não temos um Projeto de formação
propriamente dito. Precisamos dele e muito.
Porém, vamos caminhando e, atentos, fazemos
uso da riqueza que encontramos em livros, artigos,
estudos, etc. sobre nosso “ser sagrados corações”.
Temos elaborado quatro Cadernos de Formação
que chegaram a cada participante.
Percebemos forte entusiasmo na maioria das 7
comunidades do Ramo Secular e o ir
“identificando-se com o ser ss.cc.” A maioria dos
membros (com compromisso ou não) participam da
pastoral paroquial, atividades apostólicas ou de
serviço caritativo a enfermos, aos pequenos e
pobres da sociedade. Com a preparação da
beatificação do Padre Eustáquio, algumas
comunidades estão comprometidas com a
propagação e divulgação da sua pessoa e do seu
testemunho de vida e de como ele viveu
especificamente o “carisma ss.cc.”
Os maiores desafios que encontramos são: as
distâncias
e
a
pouca
presença
no
acompanhamento de irmãos e irmãs (ou ausência
desta presença onde havia antes). Necessitamos
de mais ”material específico” para a formação dos

nossos leigos.
Vamos conseguindo, também e aos poucos, um
melhor entendimento do “ser leigo ss.cc.”, um olhar
menos de devoção e mais de comprometido, como
cristão, com a “nossa espiritualidade, vocação e
missão específica ss.cc.” no Povo de Deus. Dá
alegria perceber que nossos leigos e leigas
desejam compartilhar a riqueza e inspiração do
nosso carisma (evidentemente com o apoio de uma
estrutura de “pertença”) que lhes permita viver em
comunhão mais estreita conosco, irmãos e irmãs.
É verdade que ainda nos falta muito, tendo em
conta a realidade da nossa presença (irmãos e
irmãs) no Brasil, para estabelecer laços mais fortes
entre os três Ramos e chegar a participar da
“missão conjunta” da Congregação.
O Ramo Secular SS.CC. do Brasil esteve também
presente nos dois Encontros Latino-Americanos do
Ramo Secular já realizados. O terceiro está
previsto para a Semana Santa de 2007, na Bolívia.
É um caminho longo, mas de alegria esperançosa,
pois, tudo indica que se trata de um movimento do
Espírito, não só em nossa Família religiosa como
em toda a Igreja. Não há dúvida que o mesmo
“associativismo leigo” em Institutos e Famílias
Religiosas é uma forma eloqüente de vida cristã e
uma expressão específica do carisma da
Congregação.
Creio que o meu “aporte” venha a ser completado
com maior riqueza pelo aporte de meus irmãos
acompanhantes, Maria Dolores (Lolín) e Fernando,
assim como pelos membros do Ramo Secular do
Brasil que se dispuseram a colaborar.

2° Encontro Nacional de Leigos SS.CC.
Igarapé (MG) - 2005
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Comunidade Ramo Secular de
Patrocínio (MG)

Comunidade Ramo Secular de
Campo Grande (RJ)
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Renovação de Compromissos – 2005
Belo Horizonte e Patrocínio (MG) e Ferraz de Vasconcelos (SP)

Nossa missão nos obriga a uma
atividade evangelizadora.
Esta nos faz entrar no dinamismo
interior do Amor de Cristo,
por seu Pai e pelo mundo,
especialmente por aqueles que são pobres,
atormentados, marginalizados e
os que não conhecem a Boa Nova.
(Const. 6)

2° Encontro Nacional de Leigos SS.CC.
Igarapé (MG) - 2005

Comunidade Ramo Secular de Formosa (GO)

46

RETIRO NACIONAL DO RAMO SECULAR SS.CC. DO BRASIL

CASA DE BETÂNIA
Campinas, SP
novembro / 2006

47

ALGUNS MOMENTOS DURANTE O RETIRO

Palestras

Vicente Hernández ss.cc.
“Acompanhante” e coordenador

Um momento de Adoração...

Confraternização
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COMUNIDADES PARTICIPANTES

Pindamonhangaba (SP)

Campinas (SP)

Patrocínio (MG)

Tijuca (RJ)
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Campo Grande (RJ)

PRIMEIROS COMPROMISSOS
E RENOVAÇÃO
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OS

GOVERNOS GERAIS
O RAMO SECULAR SS.CC.
ALPHONSE FRABOULET ss.cc. – ROMA

com a Congregação, desde sua origem. Ela não é
uma obra, mas, um ramo da Congregação, no
exterior da casa religiosa e com sua extensão no
mundo”.
Por volta de 1814, o Bom Padre fala de 900
pessoas que mantém contato, direta ou
indiretamente, com a Congregação. Já que, nessa
época, se estimava que éramos, apenas, 200
religiosos, Irmãos e Irmãs, havia, então, mais de
700 “associados”, quer dizer, quase cem para cada
uma das casas existentes.
No início da Congregação, por discrição e,
principalmente, por causa das perseguições
policiais da época, se fala de uma “grande
corrente”. Nesta frase impressionante do Bom
Padre, escrevendo em 1802, de Mende, segunda
casa da Congregação que se abre:”Teremos aqui
muitas pessoas para o exterior e para a grande
corrente, mas, dificilmente, para o resto!”, o Bom
Padre pensava, já nessa época, que se encontraria
muito mais candidatos para o Ramo Secular do
que para a vida religiosa.
Encontramos novamente a audácia e a intuição de
nossas origens, citando o texto da visão do Bom
Padre, quando se escondia no celeiro da Motte
d”Usseau: “Eu vi o que somos atualmente. Pareceme que éramos como uma legião, que formávamos
um grupo de missionários que devia difundir o
Evangelho por toda parte...Este desejo de formar
uma sociedade que levasse por toda parte a fé,
não me deixou nunca!” O Bom Padre já entrevia
que seríamos assim, um grupo de pessoas bem
diversificadas, constituídas em sociedade, cujo fim
comum seria anunciar, por toda parte, o Evangelho
do Amor de Deus, segundo um estado de vida
diferente e com uma disponibilidade variável.

Em um mundo secularizado e desiludido, como
apresentar o Ramo Secular de nossa Congregação
dos Sagrados Corações sem que pareça
anacrônico, antigo, insólito, ultrapassado? Mas, se
sabe que o Espírito de Deus sopra onde quer,
como quer e quando quer! De fato, há vários anos,
em muitas comunidades religiosas, se comprova
um grande movimento de leigos que desejam viver
uma maior comunhão espiritual e uma colaboração
efetiva com sua missão no mundo. Esta
“associação-compartilhada de leigos” com estas
congregações religiosas começou desde a época
da fundação destes Institutos religiosos, algumas
vezes, inclusive, antes deles. Esta “associação”
tomou acentos e orientações diferentes. Segundo
os tempos e as circunstâncias se insistiu na
comunhão espiritual, como uma busca a uma maior
solidariedade e colaboração na missão. Desta
maneira, nasceram “Associações de leigos”,
chamadas ou reconhecidas diversamente pela
autoridade
eclesiástica:
Ordens
Terceiras,
Fraternidade Secular ou “Associação Exterior”
como foi o caso de nossa Congregação dos
Sagrados Corações.
Atualmente, temos o costume de falar de “Ramo
Secular”, pensando em nossa Congregação, que
compreende dois ramos religiosos, Irmãos e Irmãs.
Nossa convicção é bem clara: Irmãos e Irmãs,
religiosos e leigos, fazem parte da mesma
fundação, tendo as mesmas raízes e a mesma
seiva
que
nutre
nossos
compromissos.
Compartilhamos o mesmo espírito de família,
desde as origens de nossa fundação e o Papa nos
reconheceu como tal, desde 1817!
No tempo em que falávamos, ainda, de Associação
Exterior, um co-irmão que havia estudado a
questão escrevia: “A Associação Exterior faz corpo
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Ainda hoje, na proximidade e em solidariedade
com nossas comunidades religiosas de Irmãos e
Irmãs, estamos surpresos de ver florescer
novamente uma grande variedade de vocações
leigas que querem compartilhar a riqueza espiritual
de nosso carisma ss.cc. e de nosso zelo
missionário. Com o dinamismo de seu batismo,
estas pessoas leigas querem se comprometer,
pessoalmente e conosco, para contemplar, viver e
anunciar ao mundo o Amor reparador de Deus.
As pessoas ou os grupos de leigos que se formam
no perfil de nossas comunidades através do
mundo, são efetivamente muito variados e
diversificados, segundo as culturas e as
necessidades da Igreja, mas, encontramos por
toda parte, o mesmo amor fervoroso para celebrar
e viver a Eucaristia, o mesmo zelo para anunciar e
concretizar este Amor reparador. Alguns o fazem
tomando parte concreta em nossa missão atual,
outros se inspiram no nosso espírito e prosseguem
seu compromisso social no mundo e outros
oferecem uma parte de seu tempo (algumas horas,
meses ou anos) para compartilhar concretamente
nossa vida de missão... As iniciativas são múltiplas
e as necessidades imensas! É sinal que nosso
carisma ss.cc. não tem fronteiras, porque o Amor
salvador não tem limites! Nosso carisma ss.cc. não
é propriedade exclusiva de ninguém, a todos foi
dado gratuitamente e oferecido para o serviço e
para a vida do mundo. Tanto melhor se ele é
apreciado, compartilhado, completado, prolongado
e valorizado por uma grande corrente que
prolonga, desenvolve e amplia nossa Vocação e
Missão ss.cc. no mundo. Eis aí um belo desafio
que estamos a caminho de redescobrir e salvar
juntos hoje.
Diante do florescimento de grupos de leigos na
propagação de nossas comunidades religiosas
ss.cc., os Capítulos Gerais de 2000 de Irmãos e
Irmãs quiseram estimular e impulsionar o
desenvolvimento do Ramo Secular ligado a nossa
Congregação. Mas, reconheceram, também, que
seria conveniente esclarecer a identidade e a
pertença destes diferentes grupos de Leigos ss.cc.,
respeitando sua originalidade. Os Capítulos
propuseram, também, a organização de seminários
para tentar esclarecer estas questões.
Uma comissão “ad hoc”, nomeada pelos Governos
Gerais e composta de Irmãos e Irmãs, realizou um
grande trabalho para preparar e realizar estes
seminários, destinados, primeiramente, aos Irmãos
e Irmãs acompanhantes, mas, também, abertos
aos interessados.
Foram realizados três seminários: o 1° em Picpus,
em julho de 2003; o 2° em Santiago do Chile, em

novembro de 2003 e o 3° em Honolulu, em julho de
2004. Os temas abordados se referiram,
principalmente, a: o lugar e o papel dos leigos na
vida da Igreja, a partir do Vaticano II; panorama
dos diversos grupos de leigos ligados às
congregações religiosas; história do Ramo Secular
no seio de nossa família religiosa; questionamentos
de identidade e de pertença ss.cc.; orientações
comuns para a formação dos candidatos ao Ramo
Secular; elaboração dos Estatutos do Ramo
Secular, etc.
Cada um desses seminários reuniu umas trinta
pessoas, Irmãos e Irmãs acompanhantes ou
interessados no Ramo Secular e, também,
representantes de Leigos ss.cc., coordenadores
dessas fraternidades de Leigos ss.cc. Para todos
foi uma bela ocasião de celebrar em ação de
graças às maravilhas que o Senhor faz por nós.
Estamos persuadidos que esta experiência de
fraternidade é muito promissora para o futuro da
Congregação. Aí descobrimos a riqueza e a
pertença de nosso carisma ss.cc. no mundo de
hoje; reconhecemos seu valor profético para os
desafios atuais e sentimos também que somos
profundamente complementares, quero dizer, que
somente juntos somos completos!
Batizados todos no Amor Trino, Irmãos e Irmãs em
Jesus Cristo, Religiosos e Leigos reconhecidos e
comprometidos na Igreja, estamos chamados e
convidados a trazer de volta e a reviver juntos,
hoje, todas as dimensões do Amor reparador do
Coração de Jesus, ao que Maria, com seu coração
de mãe, foi associada de uma maneira particular.
Isto é o que queremos expressar, plenamente, com
nosso compromisso pessoal e nossa consagração
aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.
Atualmente, segundo os números que nos chegam,
o Ramo Secular compreenderia cerca de 300
membros através do mundo. Estes membros,
depois de uma preparação apropriada e um sério
discernimento, se comprometem, segundo seu
estado de vida de leigos, com uma promessa
pessoal, no seio de nossa grande Família dos
Sagrados Corações. É necessário acrescentar, no
entanto, um bom número de candidatos que, ainda,
estão se preparando.
Agradecemos de maneira especial e animamos
fortemente a todos os nossos Irmãos e Irmãs,
religiosos e religiosas de nossas comunidades que
aceitam acolher, sustentar e acompanhar estas
pessoas e suas fraternidades de Leigos ss.cc.
Conscientes de sua responsabilidade, procuram se
formar, eles próprios, para orientarem seus irmãos
e irmãs leigos no caminho de sua Vocação e
Missão ss.cc.
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SANTO

PATRONO

SÃO JOÃO FRANCISCO REGIS
PATRONO DO RAMO SECULAR SS.CC.

São João Francisco
Regis foi escolhido
como patrono do
Ramo Secular dos
Sagrados Corações
de Picpus. Quem é
este homem que a
história
descreve
como jovial, doce
como seu sotaque
do sul da França,
forte como suas
costas e sua alta
estatura e de um
ardor
que
a
contemplação
de
Cristo
soube
transformar em não
violência?
João
Francisco
nasceu em 31 de
Janeiro de 1597, na
aldeia de Lalouvesc
(Ardèche) em uma família de fidalgos rurais. Seus
primeiros anos transcorrem como os de um menino
deste lugar de Midi. Sua mãe muito piedosa o
ajuda a ter claro em sua consciência e a amar
Jesus com todo seu coração; não somente com
palavras, mas, com esforço e sacrifícios diários,
preparando-o, assim, para corresponder ao que o
Senhor esperava dele.
Aos 15 anos, João Francisco entra no colégio de
Béziers, no departamento vizinho de Gard, uma
instituição orientada pelos padres Jesuítas. Tendo
como Patrono São Francisco Xavier, pensa nas
missões longínquas... Mas, sabe também que pode
ser missionário, pela oração, ali mesmo onde se
encontra.
Pertencerá
a
Congregação
da
Santíssima Virgem de seu estabelecimento. Pela
visita aos pobres e enfermos se associa aos
Penitentes Azuis de São Jerônimo. E, por seu
apostolado, estando alojado com outros estudantes
e conhecendo os males da dissipação, se organiza
com seus companheiros para estabelecer
momentos de oração em comum e momentos de
silêncio. Organiza, também, a leitura durante as
refeições.
Educado, pois, pelos Jesuítas de Béziers, pede
imediatamente, para ingressar na Companhia de
Jesus para fazer o noviciado, que começa em

1616, em Toulouse. Veste
o hábito e começa os
estudos teológicos. Cheio
de abnegação encurta os
estudos de teologia para
responder,
o
mais
rapidamente possível, a
carência
de
vocações
sacerdotais. Se ordenará
sacerdote em 1630.
Passa a reconfortar os
enfermos do hospital de
Santiago de Toulouse e a
ensinar
gramática
e
catecismo em Auch, Billón,
Cahors, Tournon, Le Puy,
Pamiers, ensinando a seus
alunos o amor à cruz.
Todos observavam que,
mesmo no inverno, apesar
do
intenso
frio
de
Cévennes, João Francisco
tinha as mãos fora de seus
bolsos. Falava-se dele como de um “anjo do
colégio”. Por ocasião da peste e da fome de 1631,
entregou-se ao perigoso trabalho de enfermeiro,
sem se preocupar com os perigos que corria.
Mais tarde pede para ir para o Canadá, mas, por
vontade de seus superiores, sua terra de missão e
martírio, será Vivarais. A humildade é obediência e
o Padre Regis viverá o voto de sua profissão
religiosa.
Chega a ser um grande pregador. As multidões se
deslocavam para ouvi-lo. Fala com simplicidade,
sem efeitos de oratória. Seu ensinamento era o
catecismo, sabendo captar a atenção, instruir e
interessar seus ouvintes por meio de perguntas,
intercaladas com canções. Uma espécie de
“método ativo” como diríamos hoje. Havia nele
tanto ardor que penetrava nos corações e os
convertia.
Seu pai, como bom membro da Liga, havia
combatido contra os hugonotes. Seu filho, porque
Cristo preencheu sua alma de apóstolo, leva a
cabo conversões, inclusive, entre pessoas que de
início não estavam dispostas a isso.
“Quem vai
reprová-los, lhe responderá um dia um protestante,
se o propões com tão bons modos!” confessa...
Sabe-se que São João Maria Vianney, dispensado
do seminário, por não possuir muitos recursos
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intelectuais, peregrinou a pé a La Luvesc para
rezar no túmulo de São João Francisco de Regis.
em cabana pregando o Evangelho e regularizando
muitas situações matrimoniais, para levar as almas
ao amor de Cristo e à fidelidade a sua Palavra.
Esta vida, ainda que breve, ilustrará com
resplendor a força de seu total abandono a
Providência, preconizada por Santo Inácio de
Loyola, o fundador de sua ordem. Verdade
manifestada pelo próprio Cristo: “Sem mim nada
podeis fazer”.
O corpo do Santo, protegido das profanações da
Revolução, foi reconhecido pelo Monsenhor de
Chabot, em 1802 e trasladado solenemente à
Igreja de Lalouvesc. Nesta ocasião, o Padre
Coudrin ss.cc., Vigário Geral do Monsenhor de
Chabot, pregou diante de uma multidão de mais de
12.000 peregrinos e levou sobre seus ombros,
junto com o Administrador da Diocese, as
preciosas relíquias do Santo, que ele próprio
colocou no túmulo.
“Andarilho de Deus, entusiasta da esperança,
viajante sem bagagem, peregrino da caridade”.
Assim o descrevia o poeta Jean Debruyne, em um
espetáculo que lhe dedicou, por ocasião das
celebrações do quarto centenário de seu
nascimento, festas que tiveram lugar em Puy, de
13 a 15 de junho de 1997. Comemoração que o
próprio Papa João Paulo II quis recordar evocando
“a caridade sem limites” e o “mais alto grau de
disponibilidade a ação da Providência” deste
humilde servo e missionário. “Este jesuíta,
prossegue o Papa, a quem se deve a pacificação
de um povo ensangüentado pelas guerras
religiosas, pode ser um modelo para pacificar os
corações e as sociedades, missão essencial no
final do século XX”, escrevia ao Monsenhor Jean
Bonfils, Bispo de Viviers.
São João Francisco de Regis foi canonizado em
1737. Seu túmulo em Lalouvesc, atrai,
constantemente, multidões de peregrinos e turistas.
A Igreja celebra sua festa em 16 de junho, mas seu
culto se limita à região onde o Santo exerceu seu
ministério: Hueta Loira, Vivarais, l’Ardèche e
Cévennes. Como patrono do Ramo Secular dos
Sagrados Corações é muito respeitado pela
Congregação em todas as partes, pois, foi
escolhido pelo próprio fundador, o Padre José
Maria Coudrin, que professava por ele uma grande
admiração e devoção especial.
Invoquemo-lo com freqüência. Saberá sempre nos
aconselhar e nos reconfortar.
São João Francisco de Regis, roga por nossas
famílias e por cada um dos membros do Ramo
Secular dos Sagrados Corações de Jesus e de
Maria que se colocam sob sua proteção!

Não se pode afirmar que foi ali, junto ao túmulo
deste apóstolo de Vivarais, que permanecia
durante dias inteiros atendendo confissões, apesar
de estar doente, esquecendo-se de comer o pouco
alimento que havia mendigado a porta das
cabanas e que comia ao final do dia, que o futuro
padre de Ars se tornou um apaixonado pelo
confessionário que nós conhecemos hoje.
São João Francisco passou para a história,
principalmente, por seu trabalho social na cidade
de Puy, em Velay, onde se entregou a um
autêntico combate a pobreza. Nesta cidade se
refugiavam as pobres vítimas das guerras e
penúrias, na França de Luis XII e de Richelieu.
Além do desemprego e da miséria, a cidade estava
gangrenada pelo vício e pela prostituição.
Será o protetor das jovens desencaminhadas,
fundando o Refúgio de Puy onde as reúne e as
pacifica. Claro que o demônio e seus cúmplices
não o deixaram em paz, mas ele soube pagar o
preço máximo para superar todos os obstáculos.
Só Deus sabe das disciplinas que o Padre Regis se
impunha para salvar essas pobres vítimas: três
horas de sono por noite, dormindo sobre tábuas;
extrema simplicidade à mesa, nada de carne, peixe
ou vinho... Quando falava com as jovens as tratava
com toda cortesia e educação, como se fossem
rainhas. Francisco soube por em prática as
palavras do Mestre: “Aprendei de mim que sou
manso e humilde de coração”. Sem, por isso,
passar por bobo ou acomodado. Conta-se que um
dia vendo, na rua, duas mulheres se insultando,
pegou um punhado de barro e o lançou em suas
bocas, como se fosse uma bola. O resultado foi
imediato. As mulheres não só se calaram - não
poderiam fazer outra coisa - mas, milagre, fizeramse amigas.
O Padre Regis procurava, em todos os lugares,
deter a violência, construir a paz e apaziguar as
famílias. Também tinha o carisma de iluminar as
consciências e de mobilizar tudo o que estava ao
seu alcance em favor dos mais pobres, criando
uma multiplicidade de micro-realizações como os
refeitórios beneficentes.
Francisco de Regis não deixou de percorrer as
altas terras de Velay e os vales do Haute Vivarais,
nos quais deixou a marca de sua forte
personalidade e da eficácia de sua ação. Faleceu
em 31 de dezembro de 1640, aos 43 anos de
idade, na cidade de Lalouvesc (Ardèche), durante
uma missão que estava pregando. A enfermidade o
levou em cinco dias, já muito enfraquecido
pelos
jejuns, pelas pregações, por suas idas e vindas
através da neve e dos bosques, indo de cabana

(Horizons Blancs, n° 180 – julho de 2004)
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NOSSA

SENHORA

DA

PAZ

REFLEXÕES SOBRE A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA PAZ
REVERENDO MONSENHOR LARRY SILVA – BISPO DE HONOLULU
Sobre minha cabeça, escuto música, sobre minha cabeça.
Sobre minha cabeça, escuto música, sobre minha cabeça.
Sobre minha cabeça, escuto música, sobre minha cabeça, escuto música.
Em algum lugar deve haver um Deus.
(Cântico espiritual afro-americano)

Na praça ao lado da Catedral de Nossa Senhora
da Paz, em Honolulu, Hawai, há uma estátua de
tamanho natural da Padroeira da Catedral e da
Diocese de Honolulu. É natural que esta imagem
especial de Nossa Senhora saúde aos paroquianos
e visitantes da Catedral, desde o tempo em que os
missionários dos Sagrados Corações trouxeram a
fé Católica ao Hawai.
Uma réplica da imagem original que se encontra na
rua Picpus, em Paris, Casa Mãe da Congregação,
era posta sobre a cabeça dos missionários quando
eram enviados em missão. É muito provável que
este gesto tenha sido realizado sobre a cabeça do
mais insigne dos missionários enviados ao Hawai,
quando, sendo ainda um jovem diácono, se
apresentou para ser enviado em missão a terras
distantes. Esta Mãe Amorosa seguramente foi
posta sobre a cabeça de José Damián De Veuster
no dia de sua ordenação sacerdotal na Catedral de
Nossa Senhora da Paz, pouco depois de ter
chegado ao Hawai. Era como uma música especial
que soava sobre as cabeças dos missionários,
assegurando-lhes que Deus estaria presente de
maneira ativa em seu destino longínquo e
desconhecido. O amor da Mãe de Deus seria como
uma espécie de capacete que lhes protegeria do
temor.

Quando me ordenaram Bispo de Honolulu, em
julho de 2005, dois diáconos sustentaram sobre
minha cabeça o livro dos Evangelhos. Este livro,
que dá carne e forma a Palavra de Deus viva, se
pode comparar a Maria, que deu carne a Palavra
Eterna de Deus. Em qualquer desafio que meu
serviço de Bispo possa trazer, me sinto confortado
ao saber que esta bela música da Palavra feita
carne me serve como escudo e me fortalece.
A imagem de Nossa Senhora da Paz, vaso no qual
a Palavra se fez carne, tem servido de escudo que
fortalece a seus inumeráveis filhos e filhas, aqui do
Hawai, desde que foi trazida pelos missionários
dos Sagrados Corações. Um paroquiano da
Catedral me contou que havia feito visitas à noite
junto a estátua de Nossa Senhora da Paz durante
dois meses, tempo em que seu pai estava sofrendo
com câncer. Seu pai foi curado e ele encontrou
uma grande força em meio ao seu temor quando
se colocou sobre a proteção desta Mãe BemAventurada. Muito freqüentemente se vê uma
guirlanda posta aos pés da imagem tanto para
pedir sua interseção ou como um sinal de ação de
graças por um pedido atendido.
A imagem mostra uma senhora elegantemente
vestida, carregando o menino Jesus em um dos
braços. Jesus sustenta o mundo em sua mão
esquerda, enquanto pousa seu olhar na cruz que
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tem em sua mão direita. Sua mãe também olha a
cruz, mas, ao mesmo tempo, sustenta em sua mão
direita, por traz do olhar de Jesus, um ramo de
oliveira da paz. Ainda que Ele pendesse da
cruz, sobre a cabeça de sua mãe e gritasse com

suficientemente fortes para cuidar de seus filhos;
sobre as cabeças dos políticos que defendem a

vida desde a concepção até a morte natural, em
meio às tremendas críticas de seus colegas e de
seus eleitores; sobre as cabeças dos jovens
universitários que querem que sua educação
contribua mais para o Reino de Deus que para a
economia. Seu olhar pousa sempre na cruz de
Jesus, mas, ela sustenta o ramo de oliveira ao
fundo. Ela será pelos séculos vindouros o que tem
sido até o momento presente, ao longo destes dois
séculos: a música sobre nossas cabeças que
assinala a presença de Deus, que nos dá
segurança em nossas ansiedades e medos e que
nos cobre com o amor da Palavra Encarnada que
ela carrega.

profunda angústia, ela, Maria, era o ramo de
oliveira, próximo de sua vista, que Lhe assegurava
que havia algo maior, mais além do horror da cruz.
Quando Ele gritou: “Meu Deus, Meu Deus, por que
me abandonaste”! a presença de sua mãe foi como
uma música sobre sua cabeça para assegurar-Lhe
que ali, em algum lugar, estava Deus, escondido
em meio ao sofrimento. Ela foi o escudo que Lhe
fortaleceu em sua hora mais obscura.
A Mãe do Verbo Encarnado, Nossa Senhora da
Paz continua pousando sobre as cabeças dos pais
de deficientes físicos que temem não ser
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EM PICPUS, NOSSA SENHORA DA PAZ...
MARIE-CHANTAL CHESNEL SS.CC. – FRANÇA
Em razão do bicentenário da
chegada de Nossa Senhora da
Paz à Comunidade de Picpus
(França)
foram
realizados
projetos para sua capela.
Quando me foi confiada a missão
de restauração da coluna que
acolhe a imagem de Nossa
Senhora da Paz na capela, eu me
perguntava como e onde iria
encontrar os artistas adequados
para realizar este trabalho.
Comecei telefonando a muitas
amigas e artistas que conhecia, mas, todos me
diziam que a especificidade dos diferentes
materiais empregados iria requerer técnicas
precisas... e... desistiam de meu pedido. Então, me
veio a idéia de buscar o serviço de antigos alunos
de uma escola de arte bem renomada e que não
ficava longe de casa. Uma tarde fui a “campo”. Fui
muito bem recebida e a pessoa que me atendeu
me assegurou que iria falar com um professor,
pois, este trabalho estava dentro das possibilidades
dos estudantes da escola Boulle... Eu regressei
muito satisfeita e com o número do telefone desta
pessoa.
Duas semanas se passaram e nenhum sinal depois
de meu contato. Telefonei várias vezes, mas, não
obtive nenhuma resposta concreta. Então, um dia,
na inauguração do novo complexo esportivo de
nosso antigo Liceu de Laval (Hautes-Follis), um
jovem telefona para meu celular querendo
encontrar-se comigo para falar a respeito da
restauração da coluna. É assim que começa nossa
colaboração com Evan Lori e com Claire Hekking.

Dois jovens que vieram da
escola, formados a dois anos,
minuciosos
e
de
uma
delicadeza
extraordinária,
começaram a nos apresentar
“projetos-maquetes” com toda
classe
de
materiais
e
diversidade de cores. Em uma
semana
haviam
recolhido
amostras, pinturas, telas e
produtos
que
nos
apresentavam para escolher.
É difícil escolher! ... Felizmente
não estava sozinha!
Uma vez decidido tudo, o trabalho podia começar.
Foi um trabalho difícil que durou uma semana para
retirar o resíduo acumulado de anos. Porém, tudo
progredia com uma grande doçura, paciência e um
certo silêncio na execução.
O latão e o dourado se modificam e se
transformam em novos. O vitral, as letras de ouro
sobre a madeira e a pintura da coluna bem como a
colocação da cortina combinam maravilhosamente.
Imaginem vocês: um vermelho forte e luminoso
com o ouro, o latão resplandecente e o cetim begerosa... uma bela realização.
Só falta a iluminação. Não foi o mais fácil, mas,
finalmente, a Virgem se encontra realmente
colocada em um lugar de honra e nos fez conhecer
novos amigos, que foram nossos convidados
especiais, para participarem das diversas
celebrações realizadas nos dias 6 e 7 de maio
deste ano. Demos a eles imagens, fotos e folhetos
(Horizons Blancs) para que conheçam “A Senhora”,
pelo muito que trabalharam.

...RENOVE-SE!
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A coluna com a imagem original de Nossa Senhora da Paz em Picpus.
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Padre Javier Álvarez-Ossorio

Irmã Rosa Maria Ferreiro

11º Superior Geral

15ª Superiora Geral

Espanhol, anteriormente Superior

Espanhola, anteriormente vigária

Provincial da Província da África,

geral, foi eleita Superiora Geral do

foi eleito Superior Geral do Ramo

Ramo feminino da Congregação,

masculino da Congregação, no

no último capítulo (34º), em 21 de

último capítulo (37º), em 18 de

setembro

setembro

substituição

de

2006,

em

Cadiou.

substituição ao Padre Henrique
Losada.
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de
à

2006,
Irmã

em
Jeanne

Irmãos e Irmãs dos novos Governos Gerais
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