
Mulheres consagradas, artesãs do futuro 

 
Festa da Apresentação de Jesus no Templo 

XXVII Dia Mundial da Vida Consagrada 

Os nossos olhos viram a Tua Salvação 
que ofereceste a todos os povos, 

Luz para Te revelares às nações (Lc 2, 30-32)». 
  

Queridas Irmãs, hoje, na Festa da Apresentação de Jesus no Templo, celebramos o XXVII Dia 
Mundial da Vida Consagrada. É um dia cheio de significado para nós religiosas: permite-nos elevar a 
Deus a nossa ação de graças pelo dom da vida consagrada, para comemorar aquele encontro que 
transformou a nossa existência, iluminando-a de possibilidade e abrindo-a ternamente à aceitação e ao 
dom generativo de si própria. É uma oportunidade de renovar o nosso compromisso de viver 
apaixonadamente, na diversidade dos carismas e ministérios, o mandamento do Amor a Deus que nos impele a 
"ser fogo que acende outros fogos".  É o evento celebrativo que nos permite honrar a beleza da vida consagrada, 
a memória do dom gratuito de Deus que nos escolheu e nos enviou para sermos "sal da terra e luz do 
mundo". Abraçando o modo de vida de Jesus, sustentadas pelo Seu Espírito, Fogo e Vida, escolhemos 
assumir os Seus sentimentos, fazer nossas as Suas escolhas para favorecer cada pessoa, com preferência 
pelos pequenos e pelos que vivem na pobreza e em situações de extrema vulnerabilidade. 

No Oriente, a festa de hoje chama-se a festa do encontro: Jesus vem ao encontro da humanidade enquanto 
esta se esforça por chegar até Ele. Simeão e Ana são a expectativa e a profecia, Jesus é a novidade e o cumprimento. 

Nós, mulheres consagradas, estamos chamadas a ser artesãs de comunhão para anunciar a alegria do 
Evangelho, prontas a viver a "mística do encontro".  De facto, na origem da nossa vocação está um encontro 
amoroso com Jesus, que inflamou os nossos corações e nos seduziu com a sua Beleza.  Apaixonadas por 
Cristo, vimos tudo Nele e acolhendo-O de braços abertos, como Simeão, também nós nos tornámos testemunhas proféticas 
do amor que salva. A partir desse encontro, a nossa vida vive numa constante transfiguração, para dar lugar 
a Deus, prontas a tecer relações novas, autênticas, mais humanas e, por esta razão, cheias de profecia.  

Com Jesus, que faz novas todas as coisas, caminhamos neste mundo num compromisso constante 
de fomentar essa mudança que encontra a sua motivação mais profunda no Evangelho, uma 
transformação a que todas nós aspiramos. Desejamos tornar-nos espaço de hospitalidade e acolhimento 
que coloca no centro da sua atenção, a pessoa humana com a sua dignidade e singularidade, superando 
todas as formas de individualismo.  

À medida que atravessamos um tempo marcado por conflitos, intolerâncias, polarizações, e novas 

formas de pobreza que embrutecem o ser humano, assumimos, com renovada consciência na dinâmica 

da Igreja, o apelo a viver mais intensamente a nossa vocação sinodal. 

Deus chama-nos a tornar a nossa presença visível, a dar "voz" e a concretizar o dom da nossa 

vida, juntas e com todo o coração, para que a luz da Esperança possa continuar a brilhar na história da 

humanidade. 

Portanto, no dia dedicado à vida consagrada 
queremos confirmar o nosso desejo de abraçar juntas o futuro  

para ser uma presença profética que vive e dá testemunho do Evangelho do amor. 
Enquanto que aprendemos a tornar-nos irmãos e irmãs, caminhando em conjunto,  

alargamos o espaço da nossa tenda, para acolher e receber a todos, 
deixando-nos conduzir pelo Espírito a novas terras, onde Deus nos espera. 



 
Desejamos continuar a traduzir em gestos concretos, simples e quotidianos, o Evangelho do 

acolhimento, solidariedade e partilha, que revelam a beleza e grandeza da dignidade de cada pessoa 
humana. 
 

Acreditamos que a transformação é alcançada através de uma vida dada a Deus que se torna 

presença compassiva, sensível e orientada para o cuidado da pessoa, da natureza, do universo, e tudo isto 

através de um acompanhamento integral em defesa da vida. 

Estamos convencidas de que a profecia reside nas palavras "em conjunto" como transformação e 

"crescimento do nós" que muda a história e torna visível o Reino de Deus que se aproxima. 

Comprometemo-nos, pois, para que cada realidade que habitamos possa tornar-se num espaço 
criativo de novas relações, de integração da diversidade, para que a luz da salvação ilumine todos os rostos 
e "todos possam ter vida em abundância" (Jo 10,10). 
 

Obrigada às mulheres consagradas, obrigada às artesãs do futuro, obrigada pelo vosso "sim" e 

pelo vosso empenho pela vida. 
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