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XXIV Dia Mundial da Vida Religiosa Consagrada
Brasília, 29 de janeiro de 2020

Queridas Irmãs e Irmãos da Conferência da Família Franciscana, no dia 02 de
fevereiro, Festa da Apresentação do Senhor ao Templo, a Igreja celebra o Dia Mundial
da Vida Consagrada. Esta celebração foi instituída por São João Paulo II. Conforme
mensagem do Papa na primeira celebração deste dia no ano de 1997, “A celebração do
Dia da Vida consagrada pretende ajudar a Igreja inteira a valorizar sempre mais o
testemunho das pessoas que escolheram seguir a Cristo mais de perto, mediante a prática
dos conselhos evangélicos e, ao mesmo tempo, quer ser para as pessoas consagradas
uma ocasião propícia para renovar os propósitos e reavivar os sentimentos, que devem
inspirar a sua doação ao Senhor”.
Francisco e Clara de Assis fizeram uma experiência de vida consagrada
arraigada no Evangelho, portanto, construíram uma história plena de humanidade,
espiritualidade, afetividade e santidade. Conforme afirma Mazzuco, “Francisco e Clara
de Assis são arquétipos do Evangelho encarnado que nasce na Idade Média e invade a
“Idade Mídia”. Irmão e Irmã de um sonho de fraternidade universal, que abre porta de
mosteiros e eremitérios para os que têm fome e sede de cuidados. Do Cântico das
Criaturas ao Cântico Silencioso de Amor ao Amado, do convento feito Casa Comum”.
Para nós, franciscanas e franciscanos, ambos são setas indicativas de um
caminho percorrido e capaz de conduzir-nos à plena realização; são faróis que nos
guiam nestes tempos sombrios em que a VRC é interpelada e o convite para
“repensamento” e “renovamento” de sua prática é premente, porque a “hemorragia” não
se estanca. Portanto, ao celebrarmos o Dia Mundial da Vida Consagrada, somos
convocados a renovar nossos propósitos e reavivar os sentimentos, que devem inspirar
nossa vida de doação ao Senhor. Esta convocação leva-nos à Fonte que nos sustenta,
Àquele que seguimos: Jesus Cristo.
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Francisco e Clara de Assis, “medievais e atuais”, de diversas formas nos
ensinam que o Crucificado está presente e fala-nos na “Idade Mídia”, é Ele quem nos
conduzirá a novos caminhos de presença, evangelização, diálogo, compromisso. A
realidade contemporânea exige de nós uma nova experiência de escuta para discernir
Sua voz. Esta escuta requer adesão e envolvimento na dinâmica da “procura” e do
“encontro”. Para isso, é necessário a constância fiel de cada dia.
Herdeiros de um sonho de fraternidade universal, somos convidados a abrirmos
as portas de nossos corações e casas para os que têm fome e sede de cuidados e a lançarnos em defesa da vida e à luta pela preservação de nossa Casa Comum.
A todas as irmãs e irmãos da CFFB que escolheram seguir a Cristo mais de perto,
mediante a prática dos conselhos evangélicos, parabéns! Confiantes na misericórdia e
força do Altíssimo, renovemos nosso propósito de tornar concreto o sonho de Francisco
e Clara de Assis, que era o de viver o Evangelho: “Sua maior intenção, seu desejo
principal e plano supremo era observar o Evangelho em tudo e por tudo, imitando com
perfeição, atenção, esforço, dedicação e fervor os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo
no seguimento de sua doutrina”.
Em união com toda a vida consagrada, conceda-nos o Altíssimo sabedoria para
vivermos com reverência o mistério de nossa existência e consagração.
Fraterno abraço.

Ir. Cleusa Aparecida Neves, CFA
Presidenta da Conferência da Família Franciscana do Brasil
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