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Instituto Secular Servitium Christi 

 

Mais uma vez começo agradecendo o convite para estar 

participando deste Capítulo Provincial, que a meu ver, é uma 

excelente oportunidade para a interação entre todos os ramos 

da Família Eymardiana. 

O Servitium Christi continua tentando superar os já 

conhecidos desafios: Enfermidade e envelhecimento de um 

grande número de Membros. Ausência de vocacionadas nos 

Centros de Belo Horizonte e São Paulo. 

  No Centro de Belo Horizonte há 11 membros, mas duas 

moram em outras cidades, três estão em lares para idosas, 

sendo duas residentes na Casa Santa Zita, uma obra social 

da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, com parceria da 

prefeitura de Belo Horizonte e outra está no Espírito Santo, 

próxima da família. E duas se encontram enfermas.  

Padre André nos acompanhou desde que ele veio de 

Uberaba e também quando estava em Sete Lagoas. E após o 

seu retorno para a Itália não tivemos mais o 

acompanhamento de um sacramentino, embora quando 

possível, nos fazemos presente nas celebrações ou eventos 

promovidos pela paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. É 

verdade que não chegamos a solicitar este acompanhamento. 

Em São Paulo temos três (3) Membros em Indaiatuba, 

estando um membro num Lar para idosos e temos um 

Membro na cidade de São Paulo, um na cidade de 

Itapetininga e outro também num Lar para idosos em Mogi 

das Cruzes. Como responsável pelo Servitium Christi no 

Brasil, tento visitar estes membros pelo menos uma vez por 

ano. 

Por outro lado, nos Centros de Fortaleza e Tianguá (CE) 

há vocacionadas em formação. No último dia 13 de maio, em 

Inhuçu, distrito de são Benedito-CE houve uma Profissão de 

Votos Perpétuos e uma Renovação dos Primeiros Votos- 2º. 
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Ano. E há pouco mais de um ano, outra vocacionada está 

conhecendo a caminhada do Servitium Christi. Este 

conhecimento se faz durante três anos, ao final do terceiro 

ano são professados os Primeiros Votos. Em Inhuçu há uma 

candidata. 

O Centro de Tianguá tem sido acompanhado por um 

padre diocesano- Padre Cláudio que tem um carinho muito 

grande pelo Servitium Christi. 

  E o atual Bispo da diocese de Tianguá- Dom Edmilson, 

sugeriu que os Membros do Centro de Tianguá tivessem um 

encontro com um padre sacramentino, ao menos uma vez por 

ano. Falei sobre isso com padre Anízio, que acompanha os 

Membros do Centro de Fortaleza e ele me disse que se 

continuar em Fortaleza ele poderá estar dando este suporte. 

O Centro de Fortaleza, como disse acima, é 

acompanhado pelo padre Anísio e no último dia 21 de junho 

houve uma Renovação dos Primeiros Votos – 2º, ano, no 

Santuário de São Benedito. Em Fortaleza são quatro (4) 

Membros com Profissão Perpétua, um com Votos Temporários 

e duas vocacionadas, fazendo os primeiros encontros para o 

discernimento.  

 

É esta a nossa caminhada no Brasil! 

Sonia Maria de Oliveira 

Diretora Regional do Instituto Servitium Christi no Brasil 

 


