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Prot. Reg. V; fol. 205/01 

Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? 
Não está aqui, ressuscitou! (Lc 24,5-6). 

Assunto: Votos pascais 2019. 

 

Caríssimos confrades, 

o tempo litúrgico propõe-nos novamente a celebração do mistério pascal da morte e ressurreição do 
Senhor, não nos permitindo esquecer de que é doando a vida até o sacrifício de si mesmos que a 
conquistamos em plenitude. Assim, quando a morte chegar, e vai chegar com certeza, não terá mais 
nada a nos tirar.  

Como família religiosa, estamos vivendo o Ano do Carisma impelidos pelo desejo de nunca 
perder de vista aquilo que nos identifica e, por isso, nos distingue das outras famílias religiosas, e 
para construir ao redor dele a comunhão e a unidade da Ordem.  

Ao sentido tradicional permiti-me acrescentar uma matização de otimismo, sugerida pelas 
palavras da Bula de Paulo V de 5 de maio de 1620: “…presertim sub suavi Religionis jugo in 
humilitatis spiritu serventium felici…”, traduzidas com um pouco de liberdade, mas sem trair o 
sentido, com Felizes por servir [ao Altíssimo] em espírito de humildade.  

FELIZES: Deus nos quer felizes. Nós queremos ser felizes. Os outros nos querem felizes. A alegria é 
o fruto de quem faz de sua vida uma constante oferta, uma hóstia santa e agradável a Deus, em prol 
dos outros. Os óbvios desafios e dificuldades da passagem de comunidades monoculturais às 
multiétnicas não devem arrefecer o entusiasmo em viver a nossa muito nobre vocação de consagrados.  

POR SERVIR AO ALTÍSSIMO: o protótipo e único modelo de servo é Jesus, o humilde Jesus, que, 
contrariando as falsas esperanças de um messianismo político e triunfalista por parte do povo hebreu, 
empreende o caminho do servo de JHWH, que se coloca à disposição dos projetos do Pai, numa 
abnegada doação de si mesmo ao serviço da humanidade, até o extremo, pagando pessoalmente. 
Como Jesus disse a Pedro: sim, eu sou o Messias, mas saiba que o Filho do Homem será entregue nas 
mãos dos homens, que o condenarão, o crucificarão e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. 

EM ESPÍRITO DE HUMILDADE: o sinal do início da maturidade o captamos quando temos ciência de que 
nós não somos o todo, mas apenas uma parte do todo; de que não somos o centro da nossa vida e do 
mundo, e aprendemos a colocar-nos de lado, para servir, deixando o centro a quem compete. A prova 
de que Deus está ocupando o centro do nosso coração consiste em colocar a sua vontade, os seus 
projetos antes dos nossos, e quando a preocupação com o bem do outro é constante. Esta é a verdadeira 
kenosis, o verdadeiro aniquilamento de si mesmos. “Assim também vós: quando tiverdes feito tudo o 
que vos mandaram, dizei: ‘Somos simples servos; fizemos o que devíamos fazer’” (Lc 17,10). 

Feliz Páscoa e um alegre serviço ao Senhor nos irmãos e nos confrades 
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