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Apresentação por Jude Ellen Golumbieski, rgs 

A vida contemplativa na Congregação 

 

 

 

A vida contemplativa na Congregação 

 

Obrigada pelo convite para compartilhar sobre a vida contemplativa na congregação hoje. 

 

Eu quero começar falando sobre o fato de todas nós  termos sido dotadas do dom da 

contemplação. Pelo fato de termos nascido, somos chamadas a repousar em Deus. A oração 

contemplativa tem tudo a ver com isto: estar na presença de Deus de uma forma única e 

tranquila. Todas nós  passamos pela experiência quando fomos amparadas pelo coração e 

pela mente de Deus antes mesmo de nascermos. Nós temos isto na memória e os nossos 

corações, como disse Santo Agostinho, “estão inquietos enquanto não repousarem em Deus". 

Esta é uma de nossas chamadas fundamentais coma filhas de um Deus amoroso. É universal 

e cada uma de nós é chamada a essa união. 

 

Assim, o dom da contemplação é a nossa herança. Foi dado a cada uma de nós que está 

presente aqui hoje. 

 

Qual é então a diferença entre a chamada das irmãs apostólicas e contemplativas à 

contemplação? Nós, como irmãs contemplativas, temos um estilo de vida que suporta esta 

contemplação. Nós vivemos em uma comunidade que sustenta essa contemplação. Vocês que 

são irmãs apostólicas, recebem o apoio para a contemplação principalmente das pessoas a 

quem vocês ministram. 

 

Nós, que vivemos neste estilo de vida contemplativo somos mulheres que sempre oramos, 

mas não somos mulheres que estamos sempre fazendo orações. Uma vida de oração não é 

uma vida passada de joelhos, incessantemente falando com Deus; é uma vida em que estamos 

sempre conscientes do Deus interior, exterior, acima e abaixo, sobre, sob e ao redor. Estar 

vivendo um estilo de vida contemplativo significa ser uma mulher onde não necessariamente 

cada pensamento, palavra ou ação seja sobre Deus, mas sim dirigidas a Deus; são mulheres 

que comem, bebem, dormem e trabalham, riem e choram, sofrem e se alegram, triunfam e 

erram em Deus e para a honra e glória de Deus. 

 

A oração é mais do que a atenção dada, ou a consciência do Divino; a oração é uma 

atmosfera. É a tomada de uma direção. Fixamos nossos pensamentos, palavras, mente e 

coração até mesmo os nossos atos e gestos em direção à Luz, que por si só lhes dá valor. 

 

Nosso voto de zelo é viver e rezar pela salvação das pessoas especialmente aquelas servidas 

por nossa congregação. O que significa a salvação? Se olharmos para as Escrituras, vemos 

que Deus enviou o Seu Filho para que tenhamos a plenitude da vida. Essa é a salvação. Essa 

é a nossa oração incessante. Que cada pessoa irá alcançar a plenitude da vida. Que cada 

pessoa terá sua dignidade mantida ou, se necessário, restaurada. Que cada pessoa terá tudo o 

que for necessário para ele ou ela poderem atingir o seu pleno potencial. 
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ORAÇÃO APOSTÓLICA ENCARNADA 

 

Convido você a fazer uma pausa para um momento de reflexão silenciosa e, em seguida, 

anotar seus pensamentos sobre o que você pensa que é a ORAÇÃO APOSTÓLICA 

ENCARNADA que é vivida por nossas irmãs contemplativas. Como é diferente da maneira 

como você reza? 

Santa Maria Eufrásia fundou-nos para dar apoio às nossas irmãs apostólicas através da 

oração. Hoje os nossos votos comprometem-nos a "viver e rezar pela salvação das pessoas, 

especialmente daquelas que servimos na nossa Congregação". Este voto de zelo 

permanece central nas nossas vidas. Somos testemunhas da misericórdia e do mistério de 

Deus. Vemos isso como um dom de Deus que dá dinamismo à totalidade das nossas vidas 

através da oração, do silêncio, da intercessão e da reconciliação. Assumimos as situações 

concretas do mundo onde as mulheres e as crianças são marginalizadas. 

 

No nosso documento da Assembléia Contemplativa Intercontinental de 2008 afirmamos, 

"Como mulheres contemplativas, queremos ser uma fonte de vida nova e de zelo que flui 

do Espírito e que se derrama sobre toda a criação." Em 2014, reconhecemos que a Eco 

espiritualidade nos desafia a crescer na consciência de que somos os "vasos " da divindade de 

Deus e que a nossa oração apostólica encarnada está interligada com todos os elementos do 

universo. 

 

Como contemplativa, não sou para mim, mas sim para os outros. Somos enviadas pela Igreja 

através da Congregação para sermos curadoras dos feridos, vivendo uma oração encarnada 

com as irmãs que partilham a nossa jornada, encorajando-nos umas às outras para seguirmos 

sempre esta missão com fidelidade e amor, apesar das muitas dificuldades. 

  

A nossa oração é universal porque trazemos para os nossos momentos de oração a atual 

realidade em que vive a humanidade, com as suas alegrias e tristezas, a sua bondade e o mal. 

 

Convido uma de vocês a ler nas Constituições, na Nossa Missão e Espírito, Artigo nº 6, a 

parte que diz respeito às Irmãs contemplativas. 

 

Leitora: 

(Como Irmãs contemplativas,)... Testemunhamos a primazia absoluta de Deus e 

procuramos ser instrumentos de reconciliação através da nossa oração, da ascese 

evangélica, da solidão e do silêncio. 

 

Rezamos pela Igreja e pelo mundo inteiro. Com Jesus, entregamo-nos a uma 

fervorosa intercessão para que a beleza da imagem de Deus se revele em cada 

pessoa. De uma maneira particular, apoiamos os esforços das nossas irmãs que 

estão comprometidas ativamente no apostolado de reconciliação. Art.º 6 
 

Este é o cerne da nossa Oração Apostólica Encarnada. No coração do mundo e da 

congregação, levamos o povo de Deus à misericórdia do Pai, e repetimos incontáveis vezes, 

Conforto, dai conforto ao meu povo. Unimos a nossa oração á oração de Jesus e à oração dos 

outros. 

 

Como a vida oculta de Jesus em Nazaré, a oração apostólica encarnada faz-nos viver no 

centro da nossa própria realidade, aceitando-nos umas às outras em comunidade, prontas a 
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perdoar, livrando-nos dos nossos próprios planos e opiniões, vivendo permanentemente o 

espírito de conversão, humildade e simplicidade, juntas procurando uma sociedade mais justa 

e mais solidária. 

À medida que procuramos tornar cada momento um momento de contemplação, 

descobrimos que há uma maneira contemplativa de fazer as coisas, de abordar as situações. 

Viver o momento. Estar totalmente consciente do que está acontecendo agora. Permanecer 

nesse momento e encontrar Deus nele. Essa sensibilização aproxima-nos da conclusão de que 

Deus habita dentro de cada uma de nós. Que a misericórdia de Deus é derramada dos nossos 

corações sobre todo o povo de Deus. Deus também nos envolve. Diz Juliana de Norwich, 

uma das místicas inglesas, que Deus está mais próximo de nós do que a nossa própria roupa. 

Portanto, Deus está por dentro e por fora de nós. 

 

Exemplo de Oração Apostólica Encarnada 

 

Irmã: Eu estava num ônibus. Foi uma viagem de aproximadamente duas horas e meia. Eu 

me perguntei: "O que é que torna a minha oração apostólica e encarnada?" Olhei para as 

expressões nos vários rostos, homens e mulheres, jovens e idosos. 

 

Mulher: (olhando para a irmã e sorrindo) Posso sentar-me ao seu lado? Posso falar com 

você?  

 

Irmã: Sim. Posso ajudá-la de alguma forma? 

 

Mulher: (a chorar e incapaz de falar) A Irmã levanta-se e abordando os outros diz: Sinto-me 

impotente e um pouco temerosa. "Senhor, por favor, ajude-me a consolar esta mulher". 

Sentando-se novamente e segurando levemente a mão da mulher, oferece-lhe um lenço  

 

Mulher: Pode-me dar o seu endereço e  o seu número de telefone? 

 

Irmã: Com certeza. (Pega numa caneta e papel)  

 

Mulher: Obrigada (mulher levanta-se e vai-se embora) 

 

Irmã: Quando eu cheguei a casa, o rosto dessa mulher estava no meu coração. Trouxe-a para 

as minhas orações e tentei sentir os sentimentos dela - tristeza, solidão, desânimo... Se eu 

fosse aquela mulher, o que é que eu faria. Várias vezes, eu trouxe aquela mulher à presença 

do Bom Pastor. 

 

Dois dias depois. 

Irmã 2: Você acaba de receber uma carta. 

 

Irmã: (abrindo a carta e lendo em voz alta) "Obrigado por ter salvo a minha vida, no outro 

dia eu estava a caminho de cometer o suicídio". 

 

Então eu compreendi que a oração apostólica encarnada não é a oração que vem apenas dos 

meus lábios. Ela une-se às pessoas que sofrem e conduz essas pessoas à presença do Senhor. 
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POWERPOINT - ELEMENTOS ESSENCIAIS 

 

 

VIDA COMUNITÁRIA 

 

É um grande desafio, uma experiência pessoal, uma luta constante para cultivar os valores da 

vida contemplativa. O nosso estilo de vida contemplativo vivido em comunidade fornece um 

apoio à contemplação a que somos chamadas. 

 

Nas nossas primeiras constituições foi feita a pergunta: "Como é que conheceremos as irmãs? 

É pelo amor sincero que elas têm umas pelas outras. “Que a caridade una todos os 

corações, almas e espíritos de tal forma que se tornem verdadeiramente um só; que se 

reflita nos seus rostos e em todo o seu ser. Que formem um só coração e uma só alma.” 

Constituições de 1834 e 1857 

 

As palavras do Papa Francisco ressoam nos nossos corações: "Construí a vida comunitária. É 

o Espírito Santo quem está no meio da comunidade. Contemplai sempre, sempre com Jesus, e 

em comunidade, sempre com um grande coração... E, o sinal disto é a alegria que nasce da 

verdadeira contemplação e de uma bela vida comunitária ". Discurso na Basílica de Santa 

Clara de Assis, 4 de Outubro de 2013 

 Atendei cuidadosamente à vida em comunidade: 

o Nutrir uma atitude permanente de perdão e de reconciliação nas nossas 

comunidades  

o Formemo-nos em discernimento comunitário para nos ajudar a criar uma vida 

equilibrada de oração, trabalho, estudo e lazer. 

 

 Viver a nossa intensa vida em comunidade com um coração generoso, sendo fiéis ao nosso 

horário e renunciando diariamente aos meus desejos pelo bem do todo, unidas com as dores e 

as cruzes do nosso povo. 

 

 Coloquemos os outros em primeiro lugar; escutemos e dialoguemos respeitosamente; 

sacrifiquemos o nosso tempo, talento e energia pelas nossas irmãs. 

 

CLAUSURA 

O Artigo 43 diz que a clausura é o sinal de expressão de pertencermos exclusivamente ao 

Senhor e da nossa total dedicação à oração. Ela permite-nos entrar na solidão e no 

silêncio, indispensáveis para responder à nossa vocação. Esta solidão é fecunda, na 

medida em que somos sensíveis às dores, às esperanças, e às alegrias de toda a 

humanidade. Ainda que a nossa clausura nos separe dos nossos contemporâneos, ela 

ajuda-nos a mantê-los mais intimamente presentes no Coração de Cristo. À luz da fé e do 

zelo, nós valorizamos a clausura como um dom de Deus. 

 

O que é que acontece quando saímos da clausura? Quando explorámos o significado da nossa 

clausura constitucional na Assembleia Geral de 2003, definimo-la como a clausura do 

coração, isto é, reservando Espaço Sagrado para Deus dentro de nós e das nossas casas. 

Quando é necessário sairmos dos nossos conventos, levamos este Espaço Sagrado conosco. 
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O Nosso documento, "Impulsionadas pelo Amor de Deus" incita-nos a ser uma comunidade 

acolhedora para aqueles que vêm partilhar a oração conosco, enquanto respeitamos as 

exigências da clausura. 

 

Eu vivo a clausura do coração quando eu consigo trazer-me de volta ao silêncio do momento 

e sou capaz de me relacionar com os outros com atenção e compaixão. Quando eu volto a 

concentrar-me em Jesus e na sua morada dentro de mim, eu percebo que o povo de Deus está 

comigo também e eu nunca estou sozinha nos meus momentos íntimos com o Senhor. 

 

A clausura permite-me sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e alegrar-me 

com os que desejam nos seus corações mudar as suas vidas. Ela leva ao respeito e ao amor 

pelo próprio e pelos outros. 

 

A comunhão íntima com o Senhor ajuda-me a estar em harmonia interior, em comunhão e 

intercessão pelos outros. 

 

O ambiente de silêncio e isolamento liberta-me do egoísmo, leva-me a uma liberdade interior 

e a uma oração mais animada e mais comprometida, aproximando-me das realidades da 

alegria ou do sofrimento da humanidade. Eu me torno outro Cristo na tranquilidade. 

 

Por favor, olhem comigo para o Artigo 53, que resume o que eu quero dizer sobre a clausura 

 

A nossa missão compromete-nos a amar e a procurar a Deus acima de tudo. A nossa vida 

deve estar escondida em Cristo Jesus. Esta íntima comunhão conduz-nos a um profundo 

conhecimento do amor divino. O apelo evangélico à renúncia está intimamente ligado à 

nossa oração, e constitui um importante elemento na nossa vida de contemplação. 

  

   

♥♥♥♥ 

 

   

DESAFIOS DE HOJE E A JUSTIÇA 

 

O título que eu dei a este segmento: desafios de hoje e Justiça! 

 

Hoje temos muitos desafios. A vida tranquila nos mosteiros de ontem não é mais possível. 

Vivemos na realidade de hoje, onde somos chamadas a uma transformação radical. Na nossa 

Assembléia em 2008 fomos desafiadas a “quebrar o frasco” como fez a mulher no Evangelho 

de S. João para ser derramado com misericórdia e compaixão sobre a humanidade sofredora 

do mundo. Fomos também desafiadas a não agarrar - a largar. Como é que isto pode ser 

realizado? Qual é o discernimento essencial para salvaguardar a nossa vida contemplativa? 

Atrevemo-nos a avançar para o futuro com coragem e esperança? Conseguimo-nos livrar de 

estruturas ultrapassadas para que tenhamos o coração cheio de compaixão?  

 

Estas são algumas das perguntas que estamos nos fazendo hoje. 

 

Somos desafiadas a aumentar a nossa consciência das realidades globais e tomar medidas 

concretas em solidariedade com os nossos irmãos e irmãs. Como é que isto corresponde à 

vida contemplativa? 
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Há muita coisa que nós podemos fazer como contemplativas. Por exemplo: Pessoas idosas e 

pobres que não se conseguiam movimentar através do transporte público viviam 

propositadamente numa área perto de uma loja de alimentos. Quando demos conta de que a 

loja iria fechar para renovações, as nossas irmãs entraram em contacto com o gerente por 

telefone e por correio eletrónico solicitando que a gerência fornecesse o transporte para que 

essas pessoas pudessem ir a outra loja. Sem esse transporte, teria sido impossível estas 

pessoas comprarem aquilo que precisavam. 

 

As nossas irmãs contemplativas no Canadá adotaram um grupo de irmãs que foram presas 

por terem invadido uma propriedade do governo para protestar contra armamentos. Durante o 

tempo que estas irmãs estavam encarceradas, as nossas irmãs escreviam-lhes semanalmente, 

prometendo-lhes as suas orações. Após a sua libertação a Superiora Geral da sua congregação 

nos disse que foi somente porque as irmãs escreveram as cartas que elas conseguiram 

sobreviver às condições prisionais. 

 

As irmãs na América Latina estão muito conscientes da falta de água, portanto recolhem a 

água dos seus banhos para regar os seus jardins. 

 

Algumas Irmãs escrevem, telefonam ou enviam mensagens eletrónicas aos seus líderes 

governamentais quando ouvem falar de alguma situação injusta ou quando existe a 

possibilidade de implementação de uma legislação justa.  

 

Ao longo dos anos temo-nos tornado mais conscientes do nosso consumo. Tentamos limitar o 

consumo de eletricidade, gás e água. Estamos empenhadas em reciclar e reutilizar. 

 

A justiça exige que nós defendamos apaixonadamente a beleza da criação de Deus, que nós 

valorizamos como um ícone de Deus. 

 

Na realidade do mundo de hoje precisamos fornecer às nossas irmãs com estudos teológicos 

sólidos, com formação para dar direção espiritual, com a preparação para orar com e para o 

povo de Deus. A nossa formação deve ser holística e levar-nos a sair da nossa zona de 

conforto, a fim de promover vida nova. Nós reivindicamos a Justiça, a Paz e o cuidado com a 

criação como parte integrante do nosso carisma. Qual é a dimensão contemplativa da Justiça? 

O que é que nós contemplativas podemos fazer para promover a justiça no nosso mundo? 

 

Nas nossas próprias comunidades e nas nossas relações com os outros, somos confrontadas 

com o desejo de ser respeitosas e reconciliadoras em cada encontro, cuidadosas nas nossas 

palavras, para que não julguemos ou rotulemos os outros. 

 

ATUALIZAÇÃO E IMPLICAÇÕES DO ARTIGO UM  

 

O que significa ser uma contemplativa em uma congregação apostólica?O Artigo número 

um diz que pertencemos a uma congregação apostólica. O que significa a vida contemplativa 

neste cenário? Como é que nos relacionamos com as nossas irmãs apostólicas? A 

complementaridade pende para a união e, em seguida, para a comunhão? Quais são as 

implicações que este artigo tem para nós? Quais são as implementações que nós precisamos 

neste momento? Estamos a crescer nas respostas a estas perguntas. 
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Quais são as implicações do Artigo um, que você reconhece? Que diálogo é que 

precisamos de ter juntas, irmãs apostólicas e contemplativas? Como é que entendemos 

melhor o estilo de vida de cada uma? 

  

 

CONCLUSÃO 

Para concluir, gostaríamos de fazer apenas mais duas perguntas: 

 

1. Que é que aprenderam sobre a vida contemplativa que lhes dá uma melhor 

compreensão desta forma de vida na nossa congregação hoje? 

 

(O microfone é passado de pessoa em pessoa) 

 

2. Que informação adicional é que precisam, a fim de melhor compreender os dois 

modos de vida na congregação?  (Resposta de alguém no grupo) 

Eu quero compartilhar com vocês a conclusão do nosso documento "Impulsionadas pelo 

Amor de Deus" da nossa Assembleia contemplativa de 2014: 

 

Um profundo sentimento de gratidão brota em nosso ser: Gratidão pelo chamado a viver a 

vida contemplativa a partir do nosso voto de zelo. A tomada de consciência da Primazia de 

Deus suscita em nós um anseio de entregar o melhor de nós mesmas em testemunho do 

Evangelho. Sentimo-nos atraídas ao Coração da Trindade, e habita em nós um desejo 

profundo de permanecer ali. Ao mesmo tempo, experimentamos a dor e o sofrimento do 

mundo, conscientes de que também partilhamos o pecado e a violência do mundo. Somos 

chamadas cada dia, à conversão e a transformação em Cristo. 

 

Impulsionadas pelo amor de Deus por toda a criação e em união com o Coração de Maria, 

sentimo-nos movidas a aproximar-nos e a tocar o rosto de Deus na criação que sofre. 

Sabendo que somos chamadas a experienciar a “Deus em todas as coisas e todas as coisas em 

Deus”, oferecemos o testemunho da nossa vida contemplativa. Oferecemos o poder da oração 

apostólica encarnada. Oferecemos uma atitude permanente de reconciliação. 

 

“Logo, correrão riscos, e se admirarão da sua audácia… correrão e se maravilharão da 

sua velocidade …. edificarão e ficarão impressionados/as pela beleza do seu edifício”. 

Charles Peguy "O Coração da Matéria” 
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