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Vivemos com profunda gratidão a celebração do 169° Aniversário da Fundação do nosso Instituto 
RSCM. Agradecemos a Deus as nossas irmãs que, ao longo de todos estes anos, se comprometeram 
totalmente com a missão, proclamando a mensagem de alegria de Jesus Cristo, "Vim para que 
todos tenham vida, vida em abundância" (Jo 10,10), e partilhando o amor de Cristo por todos pelo 
testemunho das suas vidas. As nossas irmãs no passado e no presente continuam a viver no 
espírito do que o Papa Francisco disse na reunião da UISG, em 2013: "Foi Cristo quem vos chamou 
a segui-lO na vida consagrada e isto significa cumprir continuamente um «êxodo» de vós mesmas 
para centrar a vossa existência em Cristo e no seu Evangelho, na vontade de Deus, despojando-
vos dos vossos projectos, para poder dizer com são Paulo: «Já não sou eu que vivo, é Cristo que 
vive em mim» (Gl 2, 20). 

Recentemente  os nossos membros mais novos completaram a sua Experiência de Béziers dia 5 de 
Janeiro, 2018,  em que o Conselho Geral participou. Durante esse programa inspirador, a Ir. 
Kathleen Connell recordou-nos três aspectos do carisma: a visão de fé do nosso Fundador; a 
percepção das necessidades reais; a caridade e o zelo para responder a essas necessidades. 
Relembramos que a visão de fé  de Gailhac era "inculcar o espírito de Jesus Cristo nas minhas 
filhas." Esta visão de fé é uma combinação da sua compreensão e da sua experiência espiritual. 
Talvez seja bom ponderarmos e tomarmos maior consciência da nossa própria visão de fé pela 
Sagrada Escritura. 

Mais uma vez, vemos como  Gailhac nos estimula  seriamente a viver no espírito de Jesus Cristo, 
pois cita muitas vezes  S. Paulo, tal como  faz o Papa Francisco. Cristo está vivo em nós. Jesus 
Cristo é Aquele que torna Deus conhecido e amado. Devemos ser transformadas em Jesus Cristo, o 
centro da nossa vida. 

Estamos conscientes dos diversos modos que facilitam o nosso crescimento na transformação em 
Jesus Cristo. Partilhamos com todas três dimensões específicas que nos permitem responder às 
inspirações do Espírito Santo. São as seguintes: escutar profundamente; entregar-se à vontade de 
Deus para nós tal como se revela na nossa realidade quotidiana; e a importância de permanecer 
na Palavra de Deus. " Permanecei em mim como Eu permaneço em vós." (Jo 15,9) 

Escutamos os desejos do nosso coração. Escutamos para nos tornarmos  a pessoa que Deus nos 
chama a ser, em Cristo. Devemos ser outros Cristos. " Integramos as nossas vidas centrando-as em 
Jesus Cristo, cujo amor em nós é fonte da nossa fé e zelo."   (Const. # 9) Deus escuta-nos sempre 
e, por nossa vez, escutamos Deus atentamente através da Palavra.  

Macrina Wiederkehr,  no seu livro  "Abide",  fala da escuta como uma arte. Indica-nos como 
podemos aprofundar esta arte, aprendendo de todos aqueles que souberam escutar, e oferece 
uma breve ladainha à qual segue a resposta: “Ensina-me a arte de escutar”. 

"Isaías, antigo profeta da esperança - tu viraste o teu ouvido para a voz que te chamava a falar 
em nome de Deus... R/ 



Maria de Nazaré – tu escutaste o anjo que te convidava a dizer sim ao que não 
compreendias....R/ 
José, pai adoptivo de Jesus – tu escutaste o sonho que mudou a história….R/ 
Jesus,  tu te retiraste para as colinas do deserto – absorvido em Deus escutaste...R/ 
Maria Madalena – tu escutaste um amor intenso que montou a sua tenda no teu coração...R/ 
Oscar Romero  e todos os mártires da América Central - muito obrigada por escutarem os 'sem 
poder' e 'sem posses'….R/” (p. 140-141) (impotentes e desprovidos) 

Encorajamo-las, na vossa oração pessoal e comunitária, a continuar esta ladainha, mencionando 
outras pessoas através da história e também contemporâneas do nosso mundo, que dão 
testemunho  de viver  a arte de escutar profundamente, em ordem a promover o reino de Deus. 
Estejamos atentas aos muitos modos como Deus nos fala diariamente através dos outros e nos 
chama a um serviço generoso na construção do reino de Deus. 

Uma segunda dimensão importante para crescermos na liberdade, é a nossa compreensão do que 
significa viver em entrega total a Deus. Esta entrega está associada à nossa disponibilidade e 
abertura  de uma entrega confiante ao amor pessoal  e ao cuidado de Deus por nós, em todos os 
momentos da nossa vida. Podemos dizer que o oposto de uma fé profunda é a ansiedade. Quando 
vivemos com pouca confiança, inevitavelmente aumenta a  nossa ânsiedade. Quanto maior for a 
nossa confiança na presença amorosa de Deus, mais profunda é a nossa entrega e crescimento na 
verdadeira liberdade. Talvez seja útil reflectir nas vezes que fomos chamadas a uma entrega 
maior à vontade de Deus  e na liberdade que vivenciamos. Este crescimento na entrega continua 
ao longo da nossa vida, em várias circunstâncias. 

A terceira dimensão que nos fortalece como discípulas é a importância de enraízar a nossa vida na 
Sagrada Escritura. Devemos continuar a ser mulheres da Palavra. Imploremos ao Espírito Santo 
que nos encha de uma compreensão mais profunda da Palavra. Deixemos que a Palavra forme e 
informe a nossa vida. Peçamos diariamente ao Espírito Santo que nos guie, nos inspire e nos 
ilumine. Aguardemos todos os dias que Deus nos fale pessoalmente através da Palavra.  

Na verdade, os nossos votos como religiosas consagradas  convidam-nos a ser mulheres que 
escutam profundamente, vivem em entrega à vontade amorosa de Deus, e, centram a sua vida 
em Jesus Cristo revelado na Palavra. 

Neste aniversário da nossa fundação, felicitamos a Ir. Joyce Rushinga e unimo-nos  a ela em 
oração ao preparar-se para a Profissão Perpétua, dia 24 de Fevereiro, 2018 na Catedral de Corpus 
Christi, Chinhoyi, Zimbabué.  A Ir. Philippa tem muito gosto em representar o Conselho Geral na 
sua Profissão Perpétua.  Joyce, na preparação para os seus votos, escreveu um extenso 
documento de pesquisa intitulado " Jesus Cristo como Centro e Modelo  do Instituto  previsto/
sonhado pelo P. Jean Gailhac." Esta tese está muito bem escrita e ajudou a Joyce a aprofundar o 
seu apreço pela visão de fé do Fundador e da nossa espiritualidade RSCM. Aumentou também o 
seu conhecimento das nossas Fontes RSCM. 

Também a 24 de Fevereiro, receberemos seis noviças para o primeiro ano do nosso noviciado em 
Belo Horizonte: Rudo Chisvo, Previladge Gunjere e Cecilia Kasirori, todas da Região Zambeze; 
Aida Ganizane  de Moçambique e Daniela Santos e Rhanella de Oliveira do Brasil.  Acompanhemos 
estas jovens com as nossas orações, quando  continuam a discernir o seu chamamento à vida 
religiosa no nosso Instituto. 
  
Rezamos também pela Rosita Eugénio de  Moçambique e Perpetual Muzivani e Plynet Tachekwa  
da Região  Zambeze, que iniciam o seu  segundo ano de noviciado. Continuamos a oferecer a 
nossa oração pela Ir. Rosemary Mwagarezano, responsável da formação, e as irmãs professas da 
equipa do noviciado: Kathleen Murphy, Região Zambeze, Jacinta Victorino Alberto, Moçambique e 
Amiris Vasques, Brasil. Expressamos-lhes a nossa gratidão pela sua generosidade e serviço na 
comunidade do noviciado, um ministério muito importante e vital no Instituto. 
  
De 12 - 20 de Junho, 2018, realiza-se a reunião do Conselho Geral Ampliado no Cormaria, Sag 
Harbor, Nova Iorque. Agradecemos à Província Americana de Leste pela sua amável hospitalidade, 



e aguardamos com alegria poder encontrar muitas irmãs em  Tarrytown, antes de partirmos para 
Sag Harbor. Este CGA oferece-nos a oportunidade de colaborar com todas as provinciais / 
regionais  na planificação do Capítulo Geral, Julho 2019.  

Durantes este ano, comemoramos também o 50° aniversário do Capítulo Geral - 1968-1969 - 
evento muito significativo, que se realizou depois do Vaticano II, sob a liderança  da Ir. Margarida 
Maria Gonçalves, da Província Portuguesa. Foi um capítulo de grandes desafios e de grandes 
graças. Este ano oferece-nos uma oportunidade de reflectir sobre as enormes mudanças que nós, 
como religiosas, tinhamos planejado e vivenciado desde os anos 60. Encorajamos cada província / 
região a proporcionar oportunidades para que as irmãs possam reflectir sobre a nossa história 
recente e a ponderar as intuições que retiramos da experiência dos últimos 50 anos. Vivemos uma 
caminhada de graça como religiosas, passando por mudanças e desafios significativos na vida 
religiosa apostólica. Assim, comprometamo-nos  num maior diálogo e discussão sobre a nossa 
caminhada como Instituto e partilhemos as nossas esperanças para o futuro, à luz das nossas 
experiências e chamamento na nossa realidade actual. 

Agradeçamos a Deus as graças e bênçãos concedidas durante este último ano e unamo-nos em 
alegria e esperança, ao celebrarmos a Fundação do Instituto. Vivamos em profunda união entre 
nós no dia 24 de Fevereiro e ao longo do próximo ano. 

Com afeição,  

          
Rosamond Blanchet Maria Emília Peliz Philippa O’Sullivan    Mary Genino 


