


Irmãs caríssimas,
o Senhor vos dê a paz!

“A alegria do Evangelho enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1).

As palavras com as quais se abre a exortação apos-
tólica Evangelii gaudium do Papa Francisco nos fazem 
mergulhar de imediato na realidade de uma alegria 
que preenche a vida. É a própria alegria do Cristo, 
uma alegria difusiva, que deseja comunicar-se.

A Igreja nasce em saída: “Ide!” (cf. Papa Francis-
co, Homilia na S. Missa no Cenáculo, 26.5.2014). As 
portas do Cenáculo não podem ficar fechadas: Je-
sus as atravessa para que a alegria do encontro com 
Ele vivo fortifique os discípulos na unidade e torne 
os seus pés ligeiros para o anúncio até os extremos 
confins da terra. “A alegria do Evangelho que enche a 
vida da comunidade dos discípulos é missionária.[…] 
A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade 
itinerante, e a comunhão reveste essencialmente a for-
ma de comunhão missionária” (EG 21;23). Deus quer 
promover nas pessoas de fé a “dinâmica do êxodo” (cf. 
EG 20-23).

A palavra do Papa Francisco convida claramente a 
Igreja a avançar no caminho da evangelização. É uma 
palavra que interpela cada discípulo e  desafia tam-
bém a nós, Irmãos e Irmãs.

Escutando em sintonia convosco este convite, che-

go até vós com a presente carta, por ocasião da festa 
da mãe Santa Clara, com o desejo de colher a especifi-
cidade desta exortação para vós, que abraçastes e que 
viveis a forma de vida das Irmãs Pobres. 

Como o mandato missionário pode ser lido desde 
a vida de Clara? O que diz a vós e às vossas comuni-
dades, hoje?

Ao permanecer com suas Irmãs entre os muros de 
São Damião, Clara soube tornar-se evangelizadora, 
vivendo com simplicidade e plenitude o Evangelho e 
anunciando com a vida a Boa Nova. Ao dirigir cada 
dia o seu olhar para o “espelho” que é o Filho de Deus, 
ela soube deixar-se habitar pelos seus sentimentos, até 
transformar a sua existência na semelhança plena da 
imagem dEle (cf. 3In 12-13). A vida que ela abraça 
torna-se testemunho: ao permanecer na contempla-
ção do Filho, que desde sempre está no seio do Pai, 
Clara segue Jesus no seu movimento “em saída” por 
amor, o seu descer para fazer-se semelhante aos ho-
mens (cf. Fil 2,6-11) e encontrá-los no concreto da 
vida. A encarnação de Jesus é encontro com a fragili-
dade, é assunção da pobreza, é entrega na humildade, 
é inserção na periferia. Deus entra na história habi-
tando os espaços da marginalidade, ali onde o pó das 
estradas da Galileia sujam os pés, onde as mãos são 
marcadas por feridas e calos, onde a vida se joga nas 
relações cotidianas, nas situações diárias, nas circuns-
tâncias ordinárias.

“Em saída” 
com a oração, 
com o coração 

aberto ao mundo, 
aos horizontes

de Deus.
[Papa Francisco]



A vida de Clara não deseja ser outra coisa que o 
seguimento do Filho de Deus que por nós se fez ca-
minho (TestC 5), ao seguir os passos deixados por Ele 
(cf. 3In 4.25). A sua resposta ao chamado do Pai, que 
conheceu e acolheu com a ajuda do pai São Francis-
co, significou concretamente viver com as suas Irmãs 
no mosteiro de São Damião, permanecendo aberta à 
vida de Assis, sentindo-se parte da sua história e da 
sua gente, “permeável” à realidade concreta da vida 
dos irmãos. Clara vai morar em um lugar pobre, pe-
riférico, próximo, e esta escolha possibilita à sua co-
munidade a proximidade com os marginalizados e os 
pobres. Esta vizinhança lhe permite sentir o respiro 
da cidade, conhecer as feridas, os medos, as esperan-
ças, as necessidades do povo. Dedica-lhe uma escuta 
hospitaleira, como o ventre que acolhe, como uma 
caixa de ressonância do grito dos pobres ao Pai das 
misericórdias (TestC 2). Clara vive assim a sua mis-
são: vai ao encontro da Irmã mais próxima, permane-
ce aberta aos irmãos e ao povo, deixa-se impelir pelo 
desejo de chegar até Marrocos para obter o 
martírio. Clara, dentro dos confins de 
São Damião, com o olhar fixo em Je-
sus, habitada pelos seus sentimen-
tos, pode “deixar entrar” os irmãos 
e pode “viver em saída” na direção 
a eles, sem fechar-se na própria 
sobrevivência e autonomia, mas 
peregrina e forasteira (cf. RSC 
VIII,2) a caminho do santuário 
do Outro e da terra prometida do 
encontro com o outro. É possível, 
pois, ao permanecer no mosteiro, es-
tar “em saída”, ser missionário, alcançar 
as periferias. Mas como se pode traduzir isso 
para o concreto da vida cotidiana?

Uma primeira modalidade foi indicada pelo pró-
prio Papa Francisco: “Mas, e as comunidades de clau-
sura? Sim, também elas, porque estão sempre “em 
saída” com a oração, com o coração aberto ao mun-
do, aos horizontes de Deus» (Regina caeli, 1.6.2014). 
Se rezar é permanecer na oração de Jesus, dali não se 
pode sair se não no êxodo do amor que nos impele a 
abraçar o mundo e cada rosto. O Filho é aquele que 
vive com o Pai e juntos se fazem presentes ao lado de 
cada pessoa, em especial dos últimos. 

Há outras dimensões da missionariedade que cada 
um de vós e das vossas comunidades pode viver. 

A vossa vida, marcada pela estabilidade, deve le-
var-vos a criar raízes em um lugar determinado, a 
cultivar laços com um território. Estabilidade não é 
estaticidade e fechamento, pelo contrário é enraiza-
mento e relação vital. Portanto, traz consigo um valor 
dinâmico.  

O mosteiro pode alimentar uma relação de “osmo-
se” com o território no qual está inserido, deixando 
penetrar a respiração afanosa ou cansada de tantos 
irmãos e irmãs, restituindo o sopro poderoso e leve 
do Espírito da vida.  Nas realidades muitas vezes fe-
chadas à esperança, a comunidade pode ser testemu-
nha dos horizontes mais amplos da presença de Deus: 
com simplicidade, a mostrar, sem demasiados filtros 
ou barreiras, uma humanidade autêntica, uma frater-
nidade possível, na busca do bem recíproco entre as 
pessoas e do bem comum. Nenhuma estrutura pode 
e deve prender o dom da misericórdia recebida: “O 
próprio Senhor nos colocou como modelo, exemplo e 
espelho para os outros…” TestC 19 ss.) 

Sois chamadas, como Irmãs Pobres, a viver um 
movimento de “descentralização”, a redescobrir o cen-
tro verdadeiro e vital, o princípio de unidade que vos 
faz convergir. “Para entender de verdade a realidade, 
devemos “deslocar-nos”, ver a realidade desde os mais 
diferentes pontos de vista” (Papa Francisco à USG). 

Há um possível e necessário movimento 
de “descentralização” a ser realizado a 

partir de si e a partir da própria co-
munidade. O mundo não nasce e 
não termina dentro dos limites 
dos muros do mosteiro. É funda-
mental não absolutizar a própria 
realidade, mas ter o olhar sábio 
de quem sabe colher a comple-
xidade. Por isso, o melhor ponto 
de observação se pode encontrar 

na periferia. Colocar-se ao lado 
dos mais frágeis, dos muitos rostos 

anônimos ajuda a compreender melhor 
onde bate o coração do mundo e a que coisa 

aspira. Ali, nas existências mais marcadas pelos fra-
cassos e derrotas, podeis deixar cair a semente boa de 
uma Palavra de vida. 

É mais uma vez o Mestre a indicar-nos o modo, 
assim como o vemos fazer com a Samaritana. Jesus 
senta junto ao poço. Participa do cansaço e da sede 
da humanidade e ali se deixa encontrar pela mulher, 
esperando-a no lugar da sua fadiga diária de buscar 
água. No diálogo com ela, em atitude de escuta da sua 
sede, Jesus a conduz pelo caminho da verdade e da li-
berdade até fazê-la reconhecer a sede mais profunda, 
acompanhando-a com misericórdia: a mulher assim 
pode partir novamente, tornar-se ela mesma “missio-
nária”.

Como Jesus, sede vós também “acessíveis”, prontas 
a acolher quem se aproxima de vós. Sede espelho da 
sua misericórdia, para que o encontro com a Verda-
de possa libertar. “A comunidade missionária vive um 
desejo inexaurível de oferecer misericórdia”, “entra na 

Como Jesus, 
sede “acessíveis”, 

prontas para 
acolher a quem se 
aproxima de vós. 



vida diária dos outros, encurta as distâncias”, “dispõe-
se a acompanhar, patenteia muita paciência” (EG 24). 
Ela contempla o sentido religioso de quem na vida de 
cada dia luta para sobreviver, a fim de “conseguir um 
diálogo parecido com o que o Senhor teve com a Sa-
maritana” (EG 72), “de pessoa a pessoa”, aprendendo a 
arte do acompanhamento (cf. EG 127-129). 

Há uma outra modalidade de viver o mandato mis-
sionário que creio possa dizer respeito à vossa espe-
cífica missão na Igreja, isto é, ser lugar acolhedor 
para nós irmãos e para tantos missioná-
rios que estão expostos em primeira 
linha na missão ad gentes. Ser re-
gaço acolhedor no seu retorno, ser 
para eles como uma hospedaria 
onde encontrar o óleo a ser derra-
mado sobre alguma ferida aberta 
e o vinho para restabelecer-se e 
para renovar as energias no con-
tato com Aquele que é o vinho da 
alegria. Este é um serviço belo que 
podeis oferecer. Alguns podem ser 
chamados a anunciar o Evangelho 
com atividades ou gestos diversos, 
mas todos somos chamados a viver a ca-
ridade com a mesma paixão e solicitude. 

É possível exercer hoje o mandato missionário 
através dos meios de comunicação, ao utilizá-los com 
sabedoria e criatividade, numa “constante atenção ao 
tentar exprimir as verdades de sempre numa lingua-
gem que permita reconhecer a sua permanente no-
vidade” (EG 41). Isto requer formação para um uso 
inteligente dos meios e conhecimento de linguagens 
e formas de expressão novas, a fim de comunicar a fé 
sobretudo aos mais jovens. 

Enfim, recorda o Papa que “a Igreja “em saída” é 
uma Igreja com as portas abertas” (EG 46). O mos-
teiro não seja um lugar fechado e excludente, mas 
uma casa aberta que ofereça, especialmente a quem 

está em busca ou a quem está perdido, a quem deseja 
parar ou a quem está de passagem, o alívio de uma 
oração compartilhada e de uma liturgia bem cuidada, 
a água viva da Palavra, o calor de um abraço cheio 
de compreensão, o rosto simples e verdadeiro de uma 
vida bela e de uma fraternidade autêntica. A clausura 
esteja a serviço de uma relação profunda, livre, inten-
sa com o Senhor. A sólida pertença a Ele, contempla-
do e amado, vos leve a amar com coração livre cada 

irmão pelo qual Ele deu a vida. Não sejais fecha-
das nas vossas estruturas: ao permane-

cer na contemplação, sois chamadas 
a ser um sinal para os homens e as 
mulheres do nosso tempo, partici-
pando da sua vida, manifestando 
com alegria e esperança, através 
da vossa humanidade, a presença 
do Ressuscitado. 

Irmãs caríssimas, procurei re-
colher convosco algumas provo-
cações a partir do convite do Papa 
Francisco.

O Espírito Santo com a sua santa 
operação (cf. RSC X,9; Rb X,8) man-

tenha o vosso coração, como aquele da 
mãe Santa Clara, sempre aberto para acolher e 

pronto para partir. Ele vos dê a graça de irradiar pro-
funda humanidade, de «ser pessoas que sabem enten-
der os problemas humanos, que sabem perdoar, que 
sabem orar ao Senhor pelas pessoas» (Papa Francisco, 
Encontro no Protomosteiro, 4.10.2013). A oração de 
intercessão vos motive a buscar o bem dos outros e se 
transforme em um agradecimento a Deus por eles (cf. 
EG 281-283).

À vossa oração confio o caminho de preparação do 
próximo Capítulo geral. 

O Senhor nos conceda viver em plenitude a nossa 
vocação de irmãos e irmãs, na alegria de uma vida 
que se faz anúncio! Parabéns!

Roma, 15 de julho de 2014
Festa de São Boaventura, 
Doutor da Igreja

Fr. Michael Anthony Perry, ofm
Ministro geral
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Sede espelho 
da sua misericórdia, 
para que o encontro 

com a Verdade 
possa libertar.


