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Assembléia Plenária da UISG
Declaração
“Conheço a fonte que jorra…mesmo de noite”
(São João da Cruz)

O FUTURO DA VIDA RELIGIOSA NA SUA FORÇA MÍSTICA E PROFÉTICA

“Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo” Sl 42,3
Durante esta Assembléia:
Nós, 800 superioras gerais vindas de 87 países, temos saciado nossa sede juntas na Fonte da vida,
o Deus de Jesus Cristo, origem da nossa alegria, nossa esperança e nossa força.
Nos comprometemos a:






Redescobrir de novo e escutar a Fonte que fala em nossos corações, através dos outros e
através da criação.
Tirar água da Nascente do nosso carisma e encontrar, uma vez mais, o dinamismo do
nosso primeiro chamado.
Saborear e partilhar juntos a Palavra e o Pão.
Promover um diálogo constante entre a Palavra de Deus e o aquilo que acontece no
mundo.
Convidar outros a aproximar-se e beber da Fonte.

“Se me julgas fiel ao Senhor, vinde morar em minha casa” At 16,15
Como Lidia, uma mulher de escuta e cheia de fé, somos chamadas a abrir nossos corações e
nossas casas e recordar a água viva do nosso batismo.
Nos comprometemos a:




Criar um novo estilo de vida mística e profética, aberta e acolhedora, inclusiva, respeitosa
com relação às diferenças e que reconhece a riqueza de outras culturas e religiões.
Recriar a arte de viver em comum, marcada por profundas relações humanas, um coração
que escuta, empatia e não-violência a fim de ser testemunhas dos valores do Evangelho.
Enfocar a formação inicial e permanente a fim de unificar a as dimensões mística e
profética da nossa vida consagrada.



Viver em harmonia com todo o Cosmos e habitar a terra respeitosamente.

“Faze-te ao largo... e lançai as vossas redes...” Lc 5,4
Estamos conscientes de que não devemos temer a noite das águas profundas.

Nos comprometemos a:








Identificar corajosamente as “noites” da Igreja, da sociedade e das nossas congregações.
Descobrir centelhas de luz escondidas no coração da violência, da pobreza e da falta de
sentido.
Abrir nossos olhos para descobrir novos caminhos de luz nas trevas do nosso mundo: na
precária situação da mulher, a inquietude existencial da juventude, as conseqüências das
guerras e catástrofes naturais e a extrema pobreza que gera violência.
Oferecer um ministério da compaixão e da cura como mulheres consagradas.
Construir redes intercongregacionais a nível local e internacional, envolvendo os leigos, a
fim de iniciar projetos diferentes e trabalhar para a transformação das estruturas injustas.
Ir além das fronteiras dos nossos respectivos carismas e unir-nos a fim de oferecer uma
palavra mística e profética ao nosso mundo.
Empenhar-se em um verdadeiro diálogo com a Igreja hierárquica em todos os níveis a fim
de conseguir um maior reconhecimento do papel da mulher.

Como Maria, permaneçamos despertas e vigilantes,
buscando constantemente a Fonte que corre,
com a certeza de que será encontrada, mesmo de noite.

