ABERTURA DO ANO DA VIDA CONSAGRADA
30 de novembro de 2014

Queridas Irmãs e Irmãos em Cristo Jesus:
Em nome da Presidente da CRB Nacional, Irmã Maria Inês, que está na Alemanha,
atendendo alguns compromissos da CRB, aproveito para dar-lhes as boas-vindas para esta
Celebração Eucarística, em nome dela, mas também em nome da Diretoria da CRB Nacional.
Esta Celebração Eucarística, com a presença de Dom Pedro Brito, Arcebispo de Palmas
– Tocantins e Presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados e da Vida Consagrada da
CNBB; de Dom José Aparecido, bispo auxiliar de Brasília; e de vários padres que vão
concelebrar, marca a ABERTURA DO ANO DA VIDA CONSAGRADA e a conclusão das
celebrações dos 60 ANOS DA CRB NACIONAL.
Cabe a cada um de nós uma grande gratidão ao nosso Papa Francisco, que convidou os
cristãos a dedicarem um ano para a VIDA CONSAGRADA.
O Papa nos convida a renovar nossa fidelidade ao Evangelho, a reavivar o dom da
profecia, e a fortalecer em nós a esperança, para vivenciarmos o hoje da humanidade.
Que esta Celebração Eucarística e tantas celebrações que estão acontecendo em inúmeras
partes do mundo produzam frutos de conversão e de alegria em todos nós, Consagrados e
Consagradas que assumimos esta bela vocação.
Que a Palavra de Deus, em todas as suas formas, seja o centro dos nossos corações e da
nossa missão; que alimente a nossa oração pessoal e comunitária; dirija os nossos encontros de
Irmãs e de Irmãos; seja o ponto de partida e o conteúdo da nossa missão evangelizadora, bem
como o critério que nos impulsione a viver como pobres e para os pobres.
Que a celebração deste ano de graça incremente a nossa identidade profética e a dinamize
com a audácia e a criatividade, com a inquietude do amor, com a paixão feita compaixão, com
descentralizada ternura e com o seu consolo.

Que este ano dedicado à Vida Consagrada reavive nossa esperança, essa que antevê o
futuro e enche de sentido cada um dos esforços para sermos coerentes, transparentes, para
sermos dóceis ao Espírito Santo que nos urge para uma Vida Consagrada significativa, que
“nos põe em contato com Cristo que se fez carne”, que caminha conosco no hoje,
compartilhando as satisfações e as dores da humanidade de que também ela é parte.
Na carta Circular aos Consagrados e às Consagradas, que tem o título “ALEGRAIVOS”, o Papa Francisco nos recorda que a profecia da Vida Consagrada consiste em
DESPERTAR O MUNDO. Mas, somente despertaremos o mundo à medida que dermos
testemunho de comunhão, de inter-congregacionalidade, de compartilhamento dos nossos
carismas, lado a lado, com os Leigos.
O povo despertará quando vir um novo rosto de Vida Consagrada, com atitudes e
gestos novos, quando vir que as novas gerações e as antigas se complementam e mutuamente
sustentam; quando nos virem felizes na simplicidade, no serviço, na qualidade humana de
nossos procedimentos.
Despertaremos o mundo quando formos ao seu encontro, e o tocarmos com a ternura e a
alegria de uma mãe, um pai, uma irmã e um irmão.
Nós o despertaremos quando vir uma Vida Consagrada com “Luz no olhar, Palavra nos
lábios e Fogo no coração”.
O início desse Ano dedicado à Vida Consagrada coincide com o primeiro domingo do
Advento, o tempo da esperança por excelência, que sempre nos deve caracterizar.
Que o Advento nos inspire em Maria, a mulher da Esperança que nos ensina, com seu
Magnificat, a “lançar um olhar de gratidão no passado, a visualizarmos o futuro com
esperança, e o presente com paixão”.
De mãos dadas com Maria entremos pela porta do Advento, tempo que expressa muito
bem as aspirações que temos por uma Vida Religiosa que expresse o calor da ternura e da
alegria, e aprendamos com humildade a presença de Deus e os sinais dos tempos, para caminhar,
com prontidão e docilidade pelos caminhos dos discípulos de Emaús.
Iniciemos este Ano da Vida Consagrada com alegria e agradecimento. Aproveitemos essa
oportunidade para tornar mais conhecida a beleza da Vida Consagrada e nutrir a comunhão com
nossos bispos, com nosso mundo, com todo o Povo de Deus.
Brasília, 30 de novembro de 2014.
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