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Santa Maria, Mulher do Caminho, toma-nos pela mão e faz-nos
perceber a presença sacramental de Deus sob o fio dos dias, nos acontecimentos do tempo, na mudança das estações humanas, nos pores-dosol da onipotência terrestre, no crepúsculo matinal de novos povos, na
espera de solidariedade que paira no ar.
Devolva-nos o sabor da busca interior à nossa inquietação de turistas sem rumo.

Feliz Festa da Imaculada Conceição a todas!
Meu abraço fraterno a cada uma,

Roma, 6 de dezembro 2021

Sr. Ester Pinca
Custode Maggiore
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E aqui temos que lidar com "o limite": o nosso e o dos outros. Sem a reconciliação com os nossos próprios limites, será
difícil acolher os dos outros; na verdade, será impossível! A não
aceitação do “limite” como componente essencial do ser humano, gera intolerância, pretensão, insatisfação... às vezes raiva!... e
lamentações, e descontentamento, e distância ... e ... a lista continua …

P

enso que, às vezes, devemos ter a coragem de decidir que

não somos “vítimas” mas corresponsáveis pela história que esta-

A todas as
Irmãs Franciscanas Alcantarinas

mos vivendo, assim como somos, com os outros assim como
são, neste tempo histórico que é como é! Isso só é possível reforçando a consciência de que Deus está trabalhando ao nosso
lado, como nosso aliado e que, junto com Ele, participamos da
realização do Seu plano de salvação.

E

n. 6/ 2019
spero que cada uma e todas nós reflitamos sobre as pro-

vocações que levantei e que, a partir dessa reflexão, cada uma e
todas nós decidamos "um passo" de mudança.
O Senhor nos ama!
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Carta circular

C

arissímas irmãs,
como todos os anos, nos encontramos para celebrar a festa da
Imaculada Conceição da Virgem Maria e reler a nossa vida através deste grande Mistério de Graça, e deixarmo-nos inspirar pela
vida de Maria no nosso modo de agir cotidiano.
O nosso modo de agir é ainda determinado pela pandemia
e seus efeitos que nos mantêm em um clima de incerteza e cansaço. "Nada mais será como antes", disse o Papa Francisco em 27
de março do ano passado no memorável momento de oração na
deserta Praça de São Pedro ... ... e oscilamos entre aceitar esta
profecia como um caminho para o futuro e o esperança oculta de
que, em vez disso, vamos voltar ao modo habitual de viver como
antes de Covid.

À

medida que a vida continua, o caminho da Igreja se concentra em uma palavra: sinodalidade.
Estamos em estado de Sínodo e todas devemos compreender cada vez melhor o que significa e como esta atitude de
"sinodalidade" vai revigorar as relações, as escolhas, o caminho
do Povo de Deus; uma atitude de coração e mente que terá consequências também na vida religiosa quanto ao estilo de vida a
ser assumido. Isso nos diz respeito muito de perto em muitos
aspectos, portanto...!

”... a tarefa do próprio Sínodo, que é fazer germinar sonhos, suscitar
profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, faixar
feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender um do outro, e criar um imaginário positivo que ilumine as mentes,
aqueça os corações, restitua força às mãos... ”
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de Deus, sentimos que devemos oferecer um forte testemunho de comunhão, no qual o mundo possa colocar um ritmo aos seus passos.

C

aro Dom Tonino, amigo das nossas irmãs desde quando

foste bispo da Diocese de Molfetta! ... gostaria de saber como tu

vês o testemunho de comunhão que nós oferecemos à e na
Igreja! ... para ser ajudada a sustentar, de modo mais decisivo, os
passos de comunhão já existente e identificar quais as portas e
janelas que ainda estão fechadas, para ser capaz de escancará-las!
Caminhar juntas!

Como estamos caminhando juntas dentro do nosso Instituto? Como estamos tecendo relações de escuta e de ajuda entre
nós?
Que participação vivenciamos? Que tipo de participação
queremos experimentar? Até que ponto estamos dispostas a nos
envolver para viver de forma participativa?

P

ara viver a participação de forma adequada, é necessária a

informação e escuta recíproca; a informação deve ser dada com

clareza e acolhida com confiança e sem suposições, a escuta
recíproca pressupõe a liberdade interior de colocar em jogo as
próprias experiências e as próprias ideias, num ambiente de aceitação mútua.
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da nossa civilização. Dê-nos o gosto de estar no meio ……. Livra-nos
da autossuficiência. E nos tire do covil do isolamento.
A comunhão é um dom já recebido: cabe a nós cuidá-la e
alimentá-la.
Claro ... estamos mais inclinadas a distinguir, separar, selecionar pensamentos, pessoas, gostos, habilidades, limites; preferimos escolher com quem passear e partilhar a vida, preferimos
evitar o quanto possível quem é muito diferente de nós, do nosso
modo de pensar, da nossa sensibilidade ...

O

dom da comunhão é um desafio para a nossa escolha, é

um convite à magnanimidade de coração e pensamento; guardar
este dom exige uma disponibilidade profunda à conversão para
saber ultrapassar a dureza do carácter do outro, para acolher

sem julgar, ser acolhido sem colocar condições, para permitir-se
fazer a experiencia de vivermos como irmãs/irmãos.
Santa Maria, mulher do povo, hoje mais do que nunca precisamos
de ti. Vivemos tempos difíceis, nos quais ao espírito comunitário se sobrepõe a síndrome da seita. Os ideais mais amplos de solidariedade são
substituídos pelo instinto da facção. Os submúltiplos do gueto e da raça
refletem-se tristemente nas investidas universalizantes da história.
Ajude-nos, te pedimos, para que possamos fortalecer a consciência
de povo que declina. Nós, crentes, que por definição nos chamamos povo
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…. " a sinodalidade representa a via mestra para a Igreja, chamada a
renovar-se sob a ação do Espírito e graças à escuta da Palavra. A capacidade de imaginar um futuro diferente para a Igreja e para as suas instituições, à altura da missão recebida, depende em grande medida da
escolha de encetar processos de escuta, diálogo e discernimento comunitário, em que todos e cada um possam participar e contribuir. Ao mesmo tempo, a escolha de “caminhar juntos” constitui um sinal profético
para uma família humana que tem necessidade de um projeto comum,
apto a perseguir o bem de todos. "
(Documento preparatório Sínodo 2023)

E

ste caminho eclesial que está em curso em toda a Igreja
(Diocese, organizações leicais e Conferências religiosas) nos convidará a um envolvimento colaborativo na própria Igreja local,
em cada país e no mundo e, contemporaneamente, iluminará
nosso modo de viver e de encarnar o estilo sinodal a partir da
experiência comunitária, até atingir, por meio de círculos concêntricos ligados em espiral, todos os níveis de dinâmica de discernimento e de tomada de decisões.
Tudo gira em torno de uma questão fundamental: co m o se realiza esse “caminhar junto” na Igreja particular onde cada um está inserido? Que passos o Espírito nos convida a dar para crescer no “caminhar
juntos”?

E

este "caminhar juntos" diz respeito: ad intra, a comunidade cristã e todos os seus componentes, ad extra, o diálogo com
toda a humanidade que traz consigo diferentes tradições, religiões, modos de pensar ... até opostos!
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Mas, caminhar juntos, porque estamos no “mesmo barco”
e nos salvaremos juntos!

C

ada uma de nós, membro da Igreja como batizadas, é chamada a entrar neste caminho de diálogo, de escuta, de
narrativa, de discernimento; mas eu diria que muito mais nós,
como consagradas e religiosas, devemos empreender um caminho sinodal dentro de nós, como Instituto, como Província, como
Fraternidade.
Ou seja, predispor-nos a aprofundar o "nosso" modo de
caminhar juntas seguindo Cristo, entrando em uma escuta
recíproca mais profunda, dando-nos a permissão de tomar a palavra e falar das nossas próprias experiências, aprendendo a corresponsabilidade na missão, favorecendo a partilha e a abertura
às diferentes formas de pensar, facilitando a participação de
todas no processo de discernimento e decisão, apoiando a formação ao discernimento e ao exercício da autoridade ... ... sem
esquecer que tudo isso é possível à medida em que a nossa vida,
pessoal e fraterna, se fundamenta na "celebração" da Palavra e
da Eucaristia.
Comunhão - Participação – Missão
Estas são as três dimensões que sustentam o caminho sinodal do povo de Deus do qual fazemos parte. Somos parte viva
de um povo chamado à salvação, assim como Maria foi e é.

fiquei tocada com a parte que descreve Maria como uma
mulher do povo, em um caminho junto com o povo. Pensei que
estas sugestões de Dom Tonino, reconhecido pela Igreja como
Venerável, poderiam ser úteis e também reconfortantes.
Deus, diz Dom Tonino, descobriu Maria entre as pessoas
comuns e a tornou sua. José era da ilustre família de Davi, Maria era uma mulher do povo…… absorveu a sua cultura e linguagem, os refrões das canções e o segredo das lágrimas, o costume do
silêncio e os estigmas da pobreza ... .... mulher do povo, Maria se mistura com os peregrinos que sobem ao templo e os acompanha nos seus
cantos.

E

u me pergunto e lhes pergunto: somos mulheres do po-

vo? Como o expressamos nos diferentes lugares e contextos em
que vivemos? Felizmente, muitos dos lugares onde vivemos
nos ajudam a viver perto das pessoas, a fazer parte do povo de

Deus em caminho ... mas a tentação de nos distanciarmos, de
fazer "as nossas coisas", de nos isolarmos dentro do nosso
espaço - esta tentação está naturalmente presente em nós: como
nos ajudamos a contê-la, como a enfrentamos? É necessário a
vigilância para não correr o risco de viver no meio do povo,
protegidas das várias "zonas de conforto" que nos impomos e
abrimos para nós mesmas.

R

elendo algumas das meditações, nos últimos dias,
de Dom Tonino Bello sobre “Maria, mulher dos nossos dias”,
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Santa Maria, mulher do povo, ensina-nos a partilhar com o povo as
alegrias e esperanças, as tristezas e angústias que marcam o caminho
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