
Santo André, 11 de fevereiro de 2015. 

 
“Somos chamados a levar a todos o abraço de Deus,  

que se inclina sobre nós com ternura de mãe...”  
(Papa Francisco) 

 
 

 

 

_______________________________________________________  

 

 

Alegrai-vos em Cristo Jesus! 

 

 

Estamos vivendo o Ano da Vida Consagrada! Eis um tempo de graça! Conclamado pelo 

Papa Francisco, esse ano teve início no dia 30 de novembro de 2014 e se estenderá até 02 

de fevereiro de 2016. Sob o tema “A Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, profecia, 

esperança”, esse quer ser um convite a todos nós, consagrados e consagradas, a renovarmos 

nossa “existência segundo o Evangelho”! 

Em nossa Igreja Particular de Santo André, iniciamos as atividades desse ano com uma 

bonita Vigília Eucarística, realizada também no dia 30 de novembro passado. Na ocasião, 

comunidades religiosas e novas comunidades, unidas, se colocaram aos pés do Mestre em 

atitude de oração e escuta!  

No último dia 02 de fevereiro, a Celebração Eucarística da Festa da Apresentação do 

Senhor, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Nelson Westrupp, scj, na Catedral Nossa 

Senhora do Carmo, marcou as comemorações do Dia Mundial da Vida Consagrada. Ao final 

dessa missa, Dom Nelson confiou aos representantes da Vida Consagrada na Diocese o ícone 

da Virgem da Ternura, o qual percorrerá, ao longo desse ano, todas as comunidades 

religiosas, novas comunidades e residências das viúvas e leigas consagradas. 

A visita da Virgem da Ternura em nossas casas é um convite para que todos nós 

oportunizemos momentos de encontro, diálogo, oração, partilha, confraternização. 

Seguindo o itinerário proposto (ver anexo), cada comunidade, pessoa, tem liberdade para 

preparar um momento de acolhida e despedida do ícone. O importante é valorizarmos essa 

peregrinação e vivenciá-la de tal forma que seja única e memorável na vida das nossas 

comunidades! 

O desafio está lançado! Acreditamos que essa peregrinação renovará a alegria em cada 

um de nós e estreitará os laços fraternos de amizade que já temos e que com certeza iremos 

construir. Que o Senhor, sustento e força na caminhada, nos ilumine nesse peregrinar! Maria, a 

Virgem da Ternura, Mãe dos Consagrados e Consagradas, interceda por nós! 

 

Fraternalmente, 

 

 

Frei Gilson Miguel Nunes, OFMConv. 
Assessor Diocesano para a Vida Consagrada 

 

Ir. Edna Soares do Carmo, pistmj 
Coordenadora do Núcleo Santo André 

CRB São Paulo 

 

 


