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CARTA DE NATAL - 2022 

 

Orientar-se 

 
27 de janeiro - 27 de novembro de 2022  

Há precisamente onze meses, em Roma, o Capítulo terminava, dando-nos quatro 

orientações: dois compromissos e dois textos estatutários, que passam a constituir o 

roteiro que nos norteará até 2028.  

O próximo Conselho Geral Ampliado, a realizar-se entre fevereiro e março de 2023 

em Zalaegerszeg, refletirá sobre a implantação desse roteiro, para que não seja 

apenas um texto escrito, mas que efetivamente nos ajude a viver.  

Sem antecipar as decisões a serem tomadas, desde já percebo que esse roteiro nos 

convida a uma nova orientação. Não para mudarmos de rota – há 4 séculos, a 

Congregação jamais perdeu o rumo! – mas como um convite a verificarmos 

constantemente a direção apontada pela nossa bússola, a nos interrogarmos sobre o 

novo horizonte que desponta aos nossos olhos. Em meio à transformação constante 

dos cenários e das mentalidades, à aceleração das mudanças de toda ordem e à 

imprevisibilidade dos dias futuros1,  subsiste uma permanência da vida religiosa, uma 

essência à qual é preciso voltar a qualquer momento, contra toda e qualquer 

tendência ou ideologia, até mesmo, se necessário, contra as nossas próprias 

convicções.  

“Existe sempre a tentação de partir do eu, e não de Deus; de colocar as nossas 

agendas à frente do Evangelho, de nos deixarmos levar pelo vento do mundanismo 

para seguir as modas da época ou rejeitar o tempo que a Providência nos dá para 

refazermos a rota. (...) 

                                                           
1
 Segundo uma fonte do Vaticano, existem no mundo atual cerca de trinta conflitos. 
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Você não nasceu para apascentar a si mesmo, nem para conquistar altos escalões, 

mas para apascentar os outros, todos os outros, com amor. (...) 

Quantas vezes preferimos ser “apoiadores” do nosso grupo, e não servidores de 

todos; “progressistas e conservadores” e não irmãos e irmãs; “da direita” ou “da 

esquerda”, e não de Jesus; e quantas vezes nos arrogamos o papel de “guardiões da 

verdade” ou de “solistas da novidade” e não nos reconhecemos como filhos humildes 

e agradecidos da Igreja.” (Homilia do Papa Francisco em 12 de outubro de 2022, na 

celebração dos 60 anos da abertura do Concílio vaticano II e festa de São João XXIII).  

 

Retomo, assim, as orientações decididas no Capítulo: 

 

1. Partilha do Carisma:  

A definição do que somos não reside primordialmente nos três votos – 

eles não nos distinguem das outras formas de vida religiosa nem das 

outras Congregações; o que nos define é o nosso carisma: o carisma nos 

dá singularidade, identidade. Após o Capítulo, em contato com 

Monsenhor Carballo, Secretário da CIVCSVA, mencionamos a proposta 

feita no Capítulo para um 4º voto de educação, que por fim não foi 

aprovada. Monsenhor Carballo alegou, acertadamente, a primazia do 

Carisma: Por que fazer um 4º voto para o Carisma que vocês já 

possuem? O Carisma, são vocês!” 

Entretanto, não podemos viver esse carisma independentemente dos 

três votos. São eles que nos ensinam a viver essa identidade de modo 

comunitário e não individualista. Dia após dia, eles nos ensinam a nos 

despojarmos do nosso “ego”, que sempre acaba voltando.  

Por outro lado, também não podemos viver esses três votos 

independentemente do nosso Carisma: através da pobreza, da 

castidade e da obediência, a orientação será sempre para “crescer” e 

“fazer crescer”. 

Partilhar o nosso Carisma é viver verdadeiramente a nossa vida religiosa 

de Irmãs de Nossa Senhora.  

 
 

2. Formação: 

O objetivo de qualquer formação – de qualquer natureza e em qualquer 

estágio, inicial ou permanente – é o crescimento humano e espiritual da 

pessoa. Proporcionar uma estrutura que permita permanecer de pé nas 

tempestades da vida, bem como ferramentas para reflexão e decisão 
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que estimulem o uso da liberdade de maneira ordenada e criativa, 

aprofundar – reassumir – a relação consigo, com o outro, com Deus... 

Essas são as principais dimensões da formação.  

Não obstante, nenhuma formação poderá substituir o discernimento 

pessoal. Chega sempre o momento na vida em que o modelo estudado 

já não basta, em que a aplicação do que aprendemos não funciona 

mais. Nossas Constituições e nossos Estatutos apresentam contextos, 

mas jamais nos eximem do discernimento. 

 

Mas, afinal, no que consiste o discernir? O discernimento começa pela 

oração. Mais do que atos de piedade ou de devoção - outras coisas 

muito boas também, mas não as mais importantes – a oração é 

fundamentalmente meditar, ruminar as Escrituras, contemplar, ter 

intimidade com o Senhor2.   

“Apenas isto quero saber de vós” - diz São Paulo, na Epístola aos Gálatas 

(3, 1-5): “Recebestes o Espírito Santo pelas práticas da lei ou pela 

aceitação da fé?” (...) “Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres 

entre vós, acaso o faz pela prática da lei, ou pela aceitação da fé?” 

Certamente, o Espírito Santo “que nos permite fazer milagres” antecede 

a nossa contemplação, mas é também fruto dela. “Quanto mais vosso 

Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem” (Lc 11, 5-

13). Dediquemos a essa exortação tempo, espaço, todos os dias, sem 

nos cansarmos. Sem isso, não existe missão.   

 

Por que razão deve ser assim? Porque, se a vida religiosa começa por 

um chamado, é também pelo chamado que ela tem continuidade. Ou 

melhor, ela se nutre de todos os chamados que lhe são dirigidos ao 

longo dos anos. O chamado a uma mudança de lugar, a uma 

responsabilidade, à aceitação ou à renúncia de alguma coisa... 

Evidentemente, esses chamados estão baseados em qualidades, 

competências, na formação humana e espiritual, mas, por outro lado, 

                                                           
2
 “A verdadeira prece é uma doação de si a Deus, é uma abertura de cada pessoa a Deus, e não a busca da 

sensação de Deus e da sua ação (…)  

Hoje, compreendo que a abertura para Deus é a abertura do mundo para Deus. No abandono total de um só, 

torna-se mais completo o abandono de todos. Deixando que Deus tome cada vez mais as rédeas da minha vida, 

deixando-o tomar posse de mim, tal como o fogo toma posse de uma fogueira, então serei também fonte de luz 

e calor para o mundo, mesmo que isso passe completamente despercebido (…) 

Nada temos para oferecer a Deus, a não ser o nosso completo abandono”. 

(Ruth Burrows : “Face au Dieu vivant” (Perante o Deus Vivo); Ed. du Carmel P. 171, 163, 198) 
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tais qualidades não conferem o “direito” a uma ou outra 

responsabilidade específica, que constituiria o reconhecimento dos 

meus diplomas e do meu valor3.   

A vida religiosa é, simultaneamente, um caminho de crescimento e de 

diminuição: crescimento do “homem interior”, do qual fala São Paulo, e 

diminuição do meu “eu”. 

Esse caminho, ninguém nos forçou a segui-lo; nós o escolhemos 

livremente e precisamos todos os dias voltar a escolhê-lo, reorientando-

nos, se necessário.  

Viver correspondendo ao chamado corresponde, por vezes, à nossa 

aspiração à liberdade; mas, por mais legítima que seja essa aspiração, 

perguntemo-nos qual é a sua motivação: é o desejo de crescer ou o 

desejo de promoção? 

Viver nesse caminho de vocação – mais do que um direito! – também 

não é uma atitude “de sacrifício”: ao revermos o caminho percorrido, 

descobrimos que recebemos “cem vezes mais” e que a Congregação 

tudo nos deu, graciosamente.   

 

O futuro da CNS não depende da nossa piedade nem das nossas 

devoções. Depende da formação que procuramos construir a cada dia, 

na intimidade com o Senhor e na relação com os outros. 

Tal como não existe intimidade na simples recitação, a relação somente 

se torna íntima pelo encontro face a face: “cara a cara”.  

Isso significa que as murmurações e cochichos, as calúnias clandestinas, 

as seduções manipulativas e as manobras controladoras estão mais para 

o joio do inimigo mencionado no Evangelho do que para fraternidade 

que edifica a unidade da Congregação.  

Ousemos o “cara a cara” com nossas Irmãs! Ousemos fazer o que edifica 

a Congregação e renunciemos ao que lhe faz mal, sob pretexto de 

satisfazer o ego. 

Na comunidade, como na missão, há uma grande diferença entre 

investir o talento – o talento da parábola – no serviço do bem comum 

ou, ao contrário, reivindicar os seus direitos, enaltecendo o seu próprio 

valor.  

 

 

                                                           
3
 “Que é que possuis que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como se o não tivesses 

recebido?” (1 Co 4, 7) 
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3. Intergeracionalidade: 

Sim, ousemos! Que cada uma possa tomar a iniciativa de estreitar seus 

laços com uma Irmã que ainda não conhece, cuja língua ela talvez nem 

mesmo saiba falar4, mas a quem sinta o desejo de dar atenção, 

interessar-se por sua missão, dar início ao diálogo… 
 

 

4. Casa Comum-Ecologia integral:  

 

A Casa Comum que nos comprometemos a cuidar não diz respeito 

apenas à nossa sobriedade energética, à separação de resíduos e ao uso 

da compostagem orgânica.  

A nossa vida comunitária participa da Casa Comum e contribui para 

torná-la habitável e agradável quando todos os seus membros a fazem 

viver. Será que estamos suficientemente conscientes disso quando 

preferimos deixá-la para sair “em missão” em lugares onde muitas vezes 

é mais fácil brilhar, enquanto a comunidade sempre nos coloca perante 

nossos limites e é uma verdadeira escola de humildade? 

Ousemos retornar a esta escola, não a abandonemos: nossos 

Fundadores a projetaram como lugar de aprendizagem das 

“Professoras” que ambicionamos sempre ser! 

 

Neste primeiro domingo do Advento, peçamos ao Espírito Santo que nos conduza 

novamente à Manjedoura, para contemplarmos o que há de mais extraordinário 

sobre a vinda de Deus entre nós, à Sua maneira - Ele que chega silenciosamente e 

não força ninguém a acolhê-lo. Um Rei nu, um Deus escondido, do não-poder, 

discreto. 

 

Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza novamente às nossas origens, para 

descobrirmos o que ainda estava escondido aos nossos olhos sobre o nascimento e a 

força viva da nossa Congregação. Uma “pequena congregação”, nascida em Lorraine, 

da qual Alix jamais nos mostrou a glória – nem nos convidou a procurá-la – mas 

somente o exemplo de nos mantermos firmes na fé e a “reacendermos a coragem”5… 

Para acelerar a vinda do Reino de Deus.  

                                                           
4
 “Deepl” é uma boa ferramenta de tradução gratuita!  

5
 Quando suas companheiras desanimavam perante as dificuldades e contradições que chegavam de todos os 

lados para destruir a obra iniciada, ou quando se deixavam abater até quase perderem todas as esperanças, 
Alix se mantinha firme, graças à fé inabalável que no fundo da alma experimentava, de que esse era realmente 
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Permitamos que Ele ocupe o Seu lugar! 
 

Deixemos que Ele nasça em nós! 
 

Feliz Natal! 
 

Com afeto fraterno, 

 

Irmã Cécile Marion, cnd-csa 

        Superiora Geral 

 

 

                                                                                                                                                                                     
o chamado de Deus para cada uma delas... E reacendia a coragem em cada uma, dizendo que essa era a obra 
de Deus. 
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Vierge Monastères de Bethléem ; Enfant-Jésus vietnamien 

Oratoire de Fontenay 


