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Queridos irmãos Capitulares 

Província Nossa Senhora de Guadalupe 

 

1 – Em nome do Conselho Geral, aqui representado pelo P. Jose Antônio Rivera Ruiz, Conselheiro 

responsável para acompanhar a CLAS e por mim mesmo, vos saudamos na alegria do Cristo 

ressuscitado, presente na Eucaristia. A celebração do Capítulo da Província Nossa Senhora de 

Guadalupe é um acontecimento importante na vida da Congregação e de modo especial para a nossa 

presença neste continente americano. Muitos irmãos e irmãs de nossa Família Carismática 

Eymardiana nos acompanham neste momento, em particular, através de suas orações. Desejamos 

que todos os capitulares estejam disponíveis à ação do Espírito Santo. Que vossos corações e vossas 

mentes estejam abertos para darem este passo adiante, qualificando nossa presença eucarística neste 

canto do mundo, concretizando assim o sonho de nosso Santo Fundador.  

A reorganização das forças políticas e econômicas mundiais, em um cenário de crescimento do 

poderio Chinês e do enfraquecimento dos Estados Unidos da América e do bloco europeu têm 

provocado grandes transformações e conflitos no mundo. No caso da América Latina era dado 

como história passada a dominação americana na década de 60 com todos os golpes militares que 

sofremos. Este quadro foi revertido com uma atuação conjunta em diversos países, desestabilizando 

governos e interferindo nos processos econômicos. Argentina e Brasil caminham novamente para os 

braços do Fundo Monetário Internacional (FMI). A saída do Brasil do BRICS (Brasil-Rússia-Índia-

China-África do Sul) e a venda dos postos de petróleo do Pré-Sal comprometeram o futuro 

independente desta nação. Neste cenário, a timidez da Igreja no Brasil é assunto internacional. A 

crítica ao episcopado que não adere ao projeto de governo do Papa Francisco é conhecida por 

muitos. Ser cristão hoje nesta sociedade virou sinônimo de conservador, elitista e direitista. Neste 

ambiente, nosso carisma tem muito a dizer sobre justiça, partilha e vida plena, especialmente aos 

empobrecidos.  

2 - Como homens eucarísticos, somos marcados pela experiência de celebrar a memória dos 

acontecimentos passados como um meio de estarmos mais conscientes e contemplativos do 

momento presente. Com esta dinâmica ritual da vida vamos buscando significados novos aos 

acontecimentos da história e do tempo, que se repetem em seus conteúdos. Celebrando o Mistério 

Pascal do Senhor fazemos memória de sua vitória sobre a morte e suas consequências, educando 

nosso olhar eucarístico para a pluralidade que nos rodeia. Neste ano de 2018 somos presenteados 

pelo Senhor com a celebração da Memória dos 150 anos da páscoa de nosso Santo Fundador, 

São Pedro Julião Eymard, o Apóstolo da Eucaristia. Depois de ter feito um longo caminho de 

identificação plena com o mistério eucarístico, no Dom total de sua personalidade, com 57 anos de 

idade, P. Eymard fez a oferta final de sua vida ao Senhor. Que a sua oferta de vida nos inspire e nos 

oriente em nosso caminho diário, qualificando de modo mais evangélico a nossa consagração 



 

 

2 

 

religiosa. Mais do que nunca, a Igreja e o mundo precisam de testemunhos convincentes. Este é o 

tempo que nos é dado pelo Senhor para construirmos juntos uma vida comunitária fraterna, orante e 

servidora, sendo uma resposta à falta de sentido que muitos estão vivenciando.   

3 - Este aniversário da morte de nosso Santo Fundador é um chamado para analisarmos também as 

mortes que nossa Congregação vem experimentando nos seus 172 anos de existência.  

 Recordemos a falta de vocações nas províncias mais antigas com o consequente 

envelhecimento dos religiosos,  

 a falta de clareza de boa parte dos religiosos da nossa identidade carismática, embora já 

descrita de forma explícita em nossa Regra de Vida,  

 os projetos pessoais e individualistas que dificultam o testemunho comunitário, 

enfraquecendo a fraternidade, a oração e o serviço,  

 os desequilíbrios emocionais, psicológicos e afetivo-sexuais que empobrecem a qualidade 

de nossa presença na Igreja e na sociedade,  

 a falta de partilha e de justiça no uso dos bens que vão gerando o nosso empobrecimento 

também econômico,  

 a falta de maturidade na fé cristã e de uma teologia sólida, fundamentada na Palavra de 

Deus, por parte de alguns religiosos que buscam vias alternativas em suas buscas de Deus.  

A perspectiva da morte de um santo nos abre o olhar para os sinais de ressurreição que também 

experimentamos:  

 um crescimento de presença congregacional na Ásia e na África,  

 a perseverança e o testemunho de alegria e serviço de boa parte dos nossos irmãos idosos e 

enfermos,  

 o serviço de acolhida aos pobres e refugiados que algumas comunidades estão 

desenvolvendo, 

  Pe. Eymard sendo mais conhecido pelas novas gerações através das publicações que a 

Congregação tem oferecido,  

 a rica experiência de partilhar o carisma e a missão com os leigos e leigas Agregados,  

 a generosidade de províncias que fazem de seus bens uma eucaristia partilhada,  

 o intercâmbio entre os Escolasticados favorecendo a experiência de interculturalidade de 

nosso carisma.  

Façamos da celebração da memória dos 150 anos da morte de P. Eymard um verdadeiro 

“acontecimento pascal, numa prece plena de esperança” (RV 13). 

4 - Esta é a nossa segunda experiência de estarmos celebrando capítulos provinciais e regionais num 

mesmo ano. Temos quatorze Províncias e uma Região. Os efeitos da sincronização das datas dos 

capítulos, aprovada no Capítulo Geral de 2011, poderão ser melhor percebidos neste ano. Os 

Capítulos serão presididos pelos Provinciais / Regional que estiveram presentes no Capítulo geral. 

Eles estão aptos a ajudarem os irmãos capitulares a melhor acolherem e aprofundarem as indicações 

e decisões de nossa primeira autoridade. Esperamos assim construir um caminho em conjunto, de 

uma maior unidade congregacional. Desta forma estaremos também visibilizando uma das 

dimensões que aprofundamos no Capítulo Geral que é o sentimento de pertença à Família 

Carismática Eymardiana. Recordamos aqui em poucas palavras os elementos essenciais da 

Mensagem Final que deverão estar presentes em vossas reflexões e decisões capitulares:  
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a) A Espiritualidade Eucarística, na sua forma prática de se concretizar na construção de 

Comunidade Fraterna, Orante e Servidora é o caminho seguro para vivermos a nossa Regra 

de Vida. 

b) A Celebração Eucarística, como centro de nossa vida pessoal e comunitária, deve continuar 

sendo bem preparada em todas as suas dimensões, em especial o rito litúrgico e o seu 

conteúdo. 

c) O “Dom de Si” como espinha dorsal para compreendermos a Espiritualidade Eucarística e 

vivermos o Mistério pascal como centro de nossa vida.    

d) Somos chamados a assumir a fecundidade de nossa Família Carismática Eymardiana, 

composta de quatro ramos. Nessa Família encontramos o caminho seguro e maduro para 

encarnarmos o “Dom de SI” através da Espiritualidade Eucarística. 

e) Os projetos que o Espírito nos inspirou a aprofundar e realizar nos próximos 6 anos: 

Formação, Missão, Internacionalidade, Economia de Comunhão, Governo e Família 

Eymardiana. 

5 - A tensão que estamos presenciando no seio de nossa Instituição Católica, representada na 

referência de governo da Cúria Romana, é uma chamada à Vida Religiosa para um posicionamento 

profético. O Papa Francisco, que governa a Igreja a partir de sua opção vocacional fundamental, 

um religioso jesuíta, vem sofrendo resistências abertas diante das necessárias mudanças que devem 

ser implementadas na estrutura da Cúria, para que seja mais evangélica e servidora. P. Eymard tinha 

uma veneração especial por esta referência de poder e serviço na Igreja, isto é, o Sumo Pontífice, 

aquele que é a grande ponte para a comunhão e da busca da verdade. Inspirando-nos no testemunho 

do Papa Francisco poderemos ser anunciadores audazes e criativos do evangelho no serviço às 

Igrejas Particulares. 

“Assim, a universalidade do serviço da Cúria deriva e brota da catolicidade do Ministério 

Petrino. Uma Cúria fechada em si mesma trairia o objetivo da sua existência e cairia na 

autorreferencialidade, condenando-se à autodestruição. Por sua natureza, a Cúria está 

projetada ad extra, enquanto ligada ao Ministério Petrino, a serviço da Palavra e do anúncio 

da Boa Nova: o Deus Emanuel, que nasce entre os homens, que se faz homem para mostrar a 

cada homem a sua íntima proximidade, o seu amor sem limites e o seu desejo de que todos 

os homens sejam salvos e cheguem a gozar da beatitude celeste (cf. 1 Tim 2, 4); o Deus que 

faz despontar o seu sol sobre bons e maus (cf. Mt 5, 45); o Deus que não veio para ser 

servido, mas para servir (cf. Mt 20, 28); o Deus que constituiu a Igreja para estar no mundo 

sem ser do mundo, e para ser instrumento de salvação e de serviço” (Discurso do Papa 

Francisco, 21 de dezembro de 2017). 

6 - Queremos reforçar o importante acento que o Capítulo Geral deu em sua reflexão sobre o Dom 

de Si, celebrado pelo nosso Santo Fundador no seu itinerário do Grande Retiro de Roma (1865). 

Como Conselho Geral, recebemos do Capítulo Geral a indicação para estimularmos a Formação 

Continuada. Pedimos assim que este Capítulo indique caminhos e projetos concretos para que o 

próximo Provincial e seu Conselho respondam a esta grande necessidade de aprofundarmos esta 

experiência de P. Eymard. Projetos que favoreçam um aprofundamento pessoal, comunitário e 

provincial devem ser decididos por este Capítulo, buscando dar uma maior qualidade e beleza à 

nossa vida consagrada. Conhecer mais profundamente este Dom feito por P. Eymard será uma das 

respostas concretas que daremos à frágil consciência de nossa identidade carismática.  

7 - Como seguidores de Jesus e cristãos mais amadurecidos, somos, em todas as circunstâncias, 

defensores da Família como espaço de cuidado e defesa da Vida em suas diversas dimensões. 
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Recordando P. Eymard que utilizou este termo para identificar o nosso viver em comum, e 

inspirados pelas grandes manifestações de nossa Igreja em favor da Família, especialmente no 

último Sínodo sobre a Família, o 35° Capítulo Geral consagrou este termo em nosso vocabulário 

sacramentino. Cremos que o aprofundamento desta consciência familiar congregacional, dentro 

do seu sentido amplo e maduro, nos ajudará na construção de Comunidades mais Fraternas, Orantes 

e Servidoras.  

A celebração de um Capítulo é um tempo forte onde a Família provincial vive momentos 

importantes de avaliação, reflexão e compromissos. Convidamos os irmãos capitulares a 

aprofundarem este sentimento de pertença à Família Sacramentina como um verdadeiro Dom do 

Senhor. Para isto, estejam livres, disponíveis e abertos a assumirem os serviços que esta Família vos 

pedirem. Que seja somente em caso considerado grave e de impedimento que um religioso retire o 

seu nome, quando indicado ou mesmo eleito para um serviço aos irmãos. Na cultura egocêntrica 

que estamos imersos, onde a auto-referencialidade domina as relações, constatamos que alguns 

irmãos caem na ilusão de que o mundo gira em torno deles mesmos. Nossa vocação eucarística nos 

impele a nos inclinar para o serviço constante aos irmãos, como o fez Jesus na última ceia. O oposto 

a este comportamento também é totalmente deplorável no nosso meio, isto é, o desejo do poder pelo 

poder, como um instrumento de projeção pessoal, domínio e privilégios.  

8 - A eclesiologia sustentada na Regra de Vida, que tem como fundamento a Eucaristia, nos leva a 

construir a Igreja povo de Deus, toda ministerial, conforme nos indica o Concilio Vaticano II. Nessa 

concepção eclesial, todos os batizados têm seu lugar reconhecido e valorizado. Ultrapassando as 

concepções de seu tempo, P. Eymard percebeu a força dos leigos na missão da Igreja. Ao fundar a 

Agregação do Santíssimo Sacramento, deu à nossa Família Carismática um ramo que, por 

vocação, é chamado a evangelizar a família, a Igreja e a sociedade pelo seu testemunho eucarístico. 

As experiências de partilha da vida e da missão com os leigos e leigas vividas em diversas 

comunidades sacramentinas têm sido um belíssimo dom à nossa Família. Nesse sentido a vossa 

Província tem experiências muito ricas com os leigos que partilham a nossa vocação. Os leigos e 

leigas agregados são hoje chamados, pela força da vocação eucarística sacramentina, a serem 

protagonistas no seio de nossa Família Carismática Eymardiana. Desejamos que este Capítulo, 

respondendo aos apelos do Espírito, confirme e amplie esta dimensão necessária para que o 

evangelho da Eucaristia chegue em mais cantos do mundo.  

9 - Um religioso integrado e feliz na sua vocação é sempre uma inspiração para muitos que buscam 

caminhos de realização pessoal. Nós sacramentinos, vivendo a essência do Dom de nossa 

personalidade e energizados pela espiritualidade eucarística, somos por excelência promotores de 

vocações eucarísticas na Igreja. Para alguns de nós, faz-se necessário passar por uma verdadeira 

conversão, mudança de mentalidade e de comportamento, abertura de coração para aceitar e acolher 

a grande diversidade que compõe o mundo dos jovens. Pedimos a este Capítulo para que priorize 

esta opção provincial. Sugerimos ao menos dois caminhos essenciais: criar um ambiente de oração 

pelas vocações nas comunidades, pois “vocação é a resposta de Deus providente a uma comunidade 

orante”, e liberar religiosos para que se dediquem a este ministério.  

Já tivemos a oportunidade de recordar que a única Província de língua espanhola é a Província São 

Joao XXIII. Que os senhores possam assumir com alegria esta responsabilidade no conjunto de 

nossa Congregação, e sentirem motivados para avançar em um testemunho que seja realmente um 

anúncio vocacional no meio de uma das línguas mais faladas do planeta.  
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10 – Desejamos reforçar a necessidade de prosseguir na elaboração de Projetos Comunitários em 

harmonia com o caminho da Congregação e da Província. Que sejam projetos que possam guiar 

verdadeiramente a vida das comunidades em vista de construírem relações mais fraternas e mais 

cordiais, uma vida de oração mais profunda e encarnada e uma dedicação missionária mais em 

consonância com a Regra de Vida. Pedimos que o próximo Superior Provincial e seu Conselho 

assumam essa recomendação como uma prioridade na missão de animação da vida consagrada dos 

irmãos desta Província.  

11 – Tivemos a oportunidade de partilhar com todos os religiosos da Congregação a situação 

financeira atual da Administração geral, que vem exigindo tomadas de decisões importantes para a 

redução do déficit anual que estamos enfrentando. A Província vem fazendo um esforço 

reconhecido para manter a autossuficiência econômica, demonstrando uma atitude responsável, 

madura e profissional na gestão financeira. Nós os felicitamos e  convidamos a continuarem neste 

mesmo caminho. É um empenho que depende também de cada religioso. Todos são chamados a dar 

um testemunho autêntico e sério de partilha e de uma administração eficaz dos bens de cada 

comunidade e da Província.   

12 - Uma das competências deste Capítulo será a eleição do provincial e seu conselho como 

autoridades que animarão o projeto provincial que aqui nascerá. Após uma longa reflexão e oração 

sobre as indicações de candidatos apresentados pelos religiosos e seguindo as indicações dos 

Estatutos Gerais 82.02/f, conforme nossa tradição, eu vos apresento os três nomes de religiosos 

indicados a assumirem este serviço, em ordem alfabética:  

 - 

 - 

 - 

 

Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e de São Pedro Julião Eymard 

para o vosso Capítulo, damos nossa saudação fraterna e a certeza de nossas orações.  

Pelo Conselho geral 

 

 

P. Eugenio BARBOSA MARTINS sss 

Superior geral 

 

 


