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Contribuição das Irmãs de Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição de Castres para a primeira 

fase do sínodo sobre a sinodalidade 
  

1.Como este « caminhar juntos » se déploie aujourd’hui dans notre congrégation ?  

A sinodalidade como estilo de vida é um forte sinal profético nestes tempos de 

tantas propostas e projetos que dividem, isolam e excluem, pois considera a 

participação de todos, em um princípio de pertença e corresponsabilidade do 

carisma. 

A principal inspiração é aquela que nos leva a nos reconhecer e a nos situar sempre 

na comunidade eclesial sinodal como discípulas/os iguais, como habitantes da "casa 

comum" com toda a humanidade e da grande comunidade de vida de nosso planeta 

e do cosmo. 

a) Experiencias de Sinodalidade 

Reconhecer-nos como comunidade sinodal implica revalorizar ainda mais que nossa 

pertença vem de uma vocação comum: "essa atração irresistível pelos desígnios de 

amor que Deus tem para com os povos" como Santa Emilie de Villeneuve, nossa 

Fundadora, experimentou, para além do trabalho, das circunstâncias pastorais, dos 

estados de vida, etc... 

Como congregação, estamos nesta dinâmica, com o desejo intenso de caminhar 

juntas/os em torno de um carisma que faz de nós um "corpo" e de estar abertas/os 

ao Espírito que sopra onde ele quer, como ele quer e para quem ele quer; daí esta 

colegialidade que permite escutar-nos, dialogar e viver a comunhão. É "o dar e o 

receber" em congregação e mesmo mais além, na família carismática. É este dom 

e compromisso que permite que cada membro participe da missão comum. 

Caminhamos juntas quando vivemos a vida comunitária e suas atividades diárias 

como um processo de aprendizagem, através da comunicação, reuniões 
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congregacionais, provinciais, intercomunitárias e intergeracionais; compartilhando 

experiências e recursos humanos, intelectuais, materiais, financeiros, espirituais .... 

Em termos concretos, todas as comunidades sublinharam as etapas importantes 

deste "caminhar juntas". Nós os registramos em 4 eixos: 

• A reflexão / discernimento comunitário  

Os capítulos gerais, provinciais e conselhos de congregações e todos os encontros 

estabelecidos para um bom funcionamento administrativo e espiritual são espaços 

abertos para reflexão e participação de todas/os (irmãs, leigos). Nos últimos anos, 

por exemplo, "ao redor do fogo" com os "Horizontes Inspiradores" (documento do 

capítulo), elaboramos nossa visão-missão. Cada membro pode dar suas ideias, 

pontos de vista e orientações para um esclarecimento mútuo. Essas instâncias 

permitem uma conscientização e fortalecem os laços. Os projetos de congregação, 

de província e várias orientações elaboradas em conjunto são postos em prática e 

acompanham a caminhada da congregação de forma criativa para responder às 

novas exigências da vida e da missão. 

Esta reflexão, que pretende ser um discernimento de tudo o que devemos ser e 

fazer, não se detém no nível dos capítulos e outros, mas desce até as bases, à 

comunidade e às missões de acordo com a realidade de cada país. 

• Escuta mútua 

Desde as origens, temos uma tradição de circularidade. Já a fórmula dos votos nos 

convida a ser "corresponsáveis pelo carisma e a vivê-lo em uma comunidade 

fraterna". Consideremos a renúncia de nossa fundadora em 6 de setembro de 1853, 

aos 43 anos de idade, como Superiora Geral. Foi uma experiência de "caminhar 

juntas" para rever o estilo de animação da congregação. Na dinâmica do Concílio 

Vaticano II, 1989 marcou uma virada decisiva na Congregação e um momento 

favorável para escutar o Espírito Santo sussurrando aos nossos corações as 

mudanças necessárias para o nosso mundo de hoje. Observamos que com as Novas 

Constituições desde 2004, elaboradas de forma participativa, o discernimento para 

a eleição da Equipe de Animação Geral da Congregação é feito com base em uma 

consulta prévia de todos os membros do Instituto. 

• A formação integral 
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A formação é vivida na congregação e muitas vezes assume a forma de sinodalidade 

(participação de irmãs e leigos num espírito de corresponsabilidade fundamentado 

no carisma) como foi o caso na elaboração, "implementação e revisão do documento 

básico da formação, do projeto educativo da congregação e do projeto de formação 

em missão" em algumas províncias. Nossa família se preocupa em ajudar as pessoas 

a crescer, dar-lhes ferramentas para a VIDA, ajudá-las a fazer escolhas livres, 

desenvolver um sentido crítico. Este caminhar juntas é concretizado nas 

comunidades, nas províncias, nos noviciados interprovinciais, nos continentes e em 

nível geral pelo SIPT (Seminário Internacional das Professas Temporárias) e pelas 

reciclagens. A formação personalizada em todas as dimensões da vida é um caminho 

que seguimos juntas/os em direção a mais humanidade, mais abertura. Ela nos dá 

atitudes espirituais para nos dispormos à escuta e ao diálogo em todos os aspectos 

de nossa consagração/missão. Criamos órgãos de consulta continental como a REPA 

(Reunião de Equipes Provinciais da África e América Latina) e a RAED e ELADE 

(Encontro Africano de Educação e América Latina). Temos também a formação de 

equipes de animação em todos os setores da missão. Também sinalizamos as 

circulares das Superioras Maiores e os diversos fóruns (grupos de comunicação de 

zoom e watsapp) da congregação onde circulam a vida e as informações. Os retiros 

e formações provinciais, intercomunitários e por faixa etária, sem esquecer os 

oferecidos pelas conferências das Superioras Maiores, são também espaços de 

comunhão, escuta e partilha de fé. 

• A missão participativa 

A missão na congregação tem uma face fraterna, relacional, intergeracional, 
inclusiva e multicultural, e também está exposta a desafios. No conjunto, a missão é 
vivida de forma corresponsável. As diversas comissões internacionais e provinciais 
são uma ilustração disso. Elas favorecem a participação de todas/os (irmãs e leigos) 
para uma missão comum fecunda, na dinâmica de nosso 4º. Voto, o eixo central de 
nossa identidade carismática. Vivemos esta caminhada sinodal através da 
evangelização, saúde, educação formal e informal, trabalho social, economia 
solidária, formação... e todas as nossas atividades que promovem o bem-estar físico 
e espiritual do próximo. Conforme as províncias, estamos dando passos mais ou 
menos importantes na abertura aos leigos porque eles têm muito a contribuir em 
nossa vida consagrada e na missão. Trabalhamos pela mesma causa, tanto irmãs 
como leigos, e permanecemos atentas ao potencial de cada um, daí a experiência 
de "discipulado de iguais" para o avanço do reino. Cada um valoriza os talentos do 
outro para o bem de todos. Comprometidas/os com a pastoral da Igreja, em 
fidelidade ao carisma fundador expresso em nossos projetos congregacionais, 
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sinalizamos em muitos lugares uma boa colaboração na missão e comunhão com os 
pastores. 

Vivendo a proposta de nossos "Horizontes Inspiradores" (doc. Capítulo Geral de 
2018), sua dinâmica provoca a comunhão entre nosso Carisma, a Igreja, o Planeta e 
o Mundo, numa busca de inclusão de todas as pessoas, lá onde reina friamente a 
lógica da rejeição, das castas, das hierarquias. Celebrando a vida e a fraternidade 
com eles e realizando nossa missão, não como algo próprio, mas como Igreja, 
permitimos que o "comum" prevaleça sobre o "particular". 

 

b) Outras experiências  

✓ Há alguns anos, em toda a Congregação e com os leigos que compartilham o 

carisma e a espiritualidade, fazemos a releitura da história da Congregação. É 

uma bela oportunidade para caminharmos juntas/os e uma preciosa ajuda para 

nos conscientizarmos e nos inspirarmos na experiência de nossas antecessoras 

durante os tempos difíceis que atravessaram: solidariedade e criatividade para 

responder aos apelos, assumindo riscos, mas com confiança. 

✓ O processo em andamento de fusão com as Filhas de Jesus de Massac, (como já 

tivemos essa experiência) e a unificação das duas províncias do Brasil, que 

mostram o desejo de viver a comunhão. É uma forte experiência de sinodalidade 

na escuta do que o Espírito nos diz juntas e através umas das outras, na inclusão 

e participação de todos os membros, na colaboração com outras pessoas para 

discernir os caminhos a tomar em vista da missão comum. 

✓ Uma de nossas províncias se dispôs a viver um processo de análise institucional 

a fim de melhor responder às necessidades de seus membros e da missão, em 

coerência com o carisma e para fazer mudanças emergentes. 

✓ A partilha vivida em todos os níveis durante a pandemia do Covid 19, favoreceu 

um verdadeiro espírito de comunhão através de uma ampla comunicação dentro 

da congregação sobre iniciativas e experiências na missão, reflexões e diferentes 

textos produzidos por umas e outras ou emprestados de outros autores sobre a 

situação. Durante este período, a Equipe Geral pediu a cada província que 

mantivesse a porcentagem enviada para o fundo congregacional comum a fim de 

ajudar as pessoas ao seu redor que foram mais afetadas pela pandemia. 

✓ A capacidade de nos questionar, de questionar a realidade, de nos desafiar a nós 

mesmas, de aceitar ser movidas, de ser ajudadas por pessoas de fora. Aceitamos 

que outros pensem de maneira diferente e aceitamos não descansar sobre 

nossos louros. 
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✓ A fundação de uma comunidade na França por uma província da África foi 

inicialmente percebida por algumas como uma singularidade surpreendente, 

mas no final, graças à consulta, ao diálogo e a uma mudança de perspectiva, ela 

se tornou uma bela experiência de comunhão, colaboração e participação.  

✓ A iniciativa das reuniões on-line que lançamos neste período da Covid foi uma 

boa oportunidade para uma participação mais ampla e uma partilha mais 

inclusiva. Elas ajudaram a reduzir a distância e a manter o "caminhando juntas". 

✓ A participação nas atividades organizadas pelas Conferências de Superiores 

Maiores e pelas Uniões Diocesanas de Vida Consagrada. 

 

2. Ao reler mais profundamente estas experiências: que alegrias provocaram? Que 

dificuldades e obstáculos encontraram? Que feridas fizeram emergir?  

Ao reler profundamente estas experiências nós nos alegramos por:  

 

✓ Caminhar juntas/os como Igreja sinodal onde cada um vive sua missão com 

grande abnegação e amor. Algumas províncias gozam de uma boa colaboração 

com a Igreja local, de cuja proximidade e serviços se beneficiam, especialmente 

no plano espiritual e sacramental. 

✓ Estar aberta ao mundo, através do compromisso eclesial: participação de duas 

irmãs no Sínodo para a Amazônia; nomeação de duas irmãs: uma como 

consultora da CIVCSVA e a outra na comissão teológica do Sínodo sobre a 

sinodalidade, sem esquecer a participação de muitas irmãs em nível de dioceses, 

paróquias e estruturas de vida consagrada. 

✓ Constatar o espírito de família vivido através da corresponsabilidade na 

caminhada da   congregação, a proximidade e a comunhão na mesma fonte. 

✓ Sair para compartilhar com o povo a pastoral em geral, a realidade que nosso 

povo vive, as festas patronais, as procissões, os encontros e a formação de 

catequistas, a formação dos pais, em tempos de pandemia, as organizações de 

sopas populares onde experimentamos a ajuda mútua e a corresponsabilidade; 

poder trabalhar com os leigos na missão, compartilhar com as mulheres 

lutadoras que se doam inteiramente para defender a vida de seus filhos, de suas 

famílias e de todos aqueles que vêm para pedir ajuda. 

✓ Refletir em comunidade, discernir, compartilhar esperanças e desafios a fim de 

decidir juntos sobre projetos de acompanhamento em todos os sentidos, 

trabalho em equipe, em comunidades de missão.  
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✓ Saber-nos confirmadas pelas encíclicas de nosso Papa Francisco, seus discursos e 

suas posições que nos encorajam a continuar a servir os pobres e os excluídos, a 

cuidar da casa comum e a ser uma presença de esperança em fraternidade 

✓ O florescimento de novas vocações, o que leva à reabertura, em alguns lugares, 

de espaços de formação inicial em inter e em muito boa colaboração com o clero 

diocesano. 

 

Ao lado desses motivos de alegria, encontramos algumas dificuldades e 

obstáculos:  

 

✓ O apego ao passado e a resistência para entrar à primeira vista nos novos 
paradigmas que nos foram propostos para uma mudança de mentalidade; a 
dificuldade de escutar e discernir o caminho certo que é o de Cristo: como manter 
o essencial? 

✓ A dificuldade de harmonizar a autonomia das províncias com o sentido geral do 
corpo da congregação e a solidariedade na missão, por um lado, e por outro, a 
autonomia pessoal com a prestação de contas relacionada à vida religiosa. 

✓ Às vezes abusos de poder baseados no clericalismo e autoritarismo que não 
favorecem a colaboração profética, o verdadeiro diálogo, a liberdade nos 
intercâmbios e a criatividade na missão;  

✓ Grupos de afinidade, clã-regionalismo ou nacionalismo que excluem outros; 
crença em forças ocultas em algumas culturas, que semeiam desconfiança nas 
relações interpessoais. 

✓ Os complexos de superioridade de certas consagradas em relação aos leigos, que 
às vezes as impedem de realmente considerá-los como colaboradores em igual 
dignidade na mesma vinha do Senhor. 

Nesse caminho sinodal da congregação, não faltaram as feridas, como: 

✓ Potencial inexplorado ou abafado, rivalidades entre irmãs e algumas se sentiram 

deixadas de lado.  

✓ Humilhação, decepções e fechamento sobre si mesma devido à injustiça, espírito 

de superioridade de umas sobre as outras e traição, daí o complexo de 

inferioridade, o desânimo, a indiferença, a rejeição e o afastamento da 

congregação de um certo número de irmãs. 

Estes obstáculos e feridas podem levar ao relativismo que mata pouco a pouco a fé.  
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3. Colher os frutos para compartilhar: nestas experiências sinodais, onde ressoa a 

voz do Espírito? O que ela nos pede? O que o Espírito nos pede hoje? 

O Espírito Santo é o guia e conselheiro de nossa caminhada como irmãs nas 

comunidades e como uma equipe missionária com os leigos. Hoje, ele confirma que 

a missão só se realiza na caminhada em igreja e na igual dignidade entre todas/os, 

sabendo escutar a todos porque todos têm algo a dizer e a ouvir.  

Vemos que o Espírito nos dá novas oportunidades de viver a comunhão e a 

participação na missão. Descobrimos que caminhar juntas/os indica uma 

horizontalidade e abre um caminho mais igualitário que nos encoraja a amar mais 

nossa vida comunitária como um meio de manifestar a igreja peregrina em 

comunhão. 

 

Isto nos convida a uma conversão pessoal permanente, num discernimento 

comunitário para poder:  

✓ Buscar sempre a vontade de Deus e sua glória nas diferentes circunstâncias da 
vida.  

✓ Abrir as portas de nosso coração e acolher as inspirações do Espírito; estar 
disponíveis para a escuta da palavra de Deus e de todas as pessoas para viver 
como discípulos de Jesus Salvador que traduzem em suas vidas o verdadeiro 
espírito do Evangelho. 

✓ Livrar-nos de tudo o que nos pesa e nos freia a levar Jesus ao mundo inteiro 
através de nossa missão; ser corajoso ao enfrentar a vida.  

✓ Sair de nossas casas, de nossas facilidades e zonas de conforto para ir ao encontro 
do próximo, especialmente dos pobres e membros sofredores de Jesus, para 
viver a inclusão e abrir-se ao diálogo ecumênico e religioso, em uma palavra, para 
ser "uma igreja em saída"; para ousar a missão ad extra, a interculturalidade, o 
que também significa aprender outras línguas.  

✓ Cultivar mais a comunhão; encorajar e acompanhar as iniciativas de uns e de 
outros; construir pontes para além dos muros que às vezes nos ameaçam; 
reconhecer e valorizar o talento das/os outras/os, confiar neles e permitir que 
eles o utilizem com toda tranqüilidade e responsabilidade.  

✓  Viver o compromisso de dar e receber na missão e mais circularidade e 
colaboração entre as províncias; ir mais longe na colaboração com os leigos para 
uma missão mais planejada e participativa 

✓ Ter uma formação humana, espiritual, teológica e psicológica que dê uma 
verdadeira identidade carismática e espiritualidade própria. 
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4. Quais as perspectivas de mudanças, os novos passos a dar? Onde alcançamos 

um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa Congregação? 

Antes de tudo, vemos a necessidade de uma revisão institucional para fazer 

mudanças profundas a fim de reconstruir nosso futuro a partir de nosso passado e 

presente. 

"Queremos ter um olhar preferencial e terno para com os migrantes, refugiados, 
pessoas deslocadas, excluídos, idosos abandonados, as vítimas das novas formas de 
escravidão resultantes do "tráfico de pessoas" e estar atentas/os às iniciativas da 
congregação e/ou nos somar-nos com outras/os para ser "abraço e Refúgio" com a 
audácia de sairmos de nós mesmas/os para encontrar Deus e o outro. 
 
"Estar comprometidas com os desígnios de amor que Deus tem", pede um constante 

"limpar o olhar", APROFUNDANDO UM OLHAR IMACULADO e abraçar com um amor 

ético cada vez mais profundo, comprometido com o BEM COMUM, a terra, a água e 

o ar, A COMUNIDADE DE VIDA DA NOSSA ÚNICA CASA COMUM, experimentando 

que nosso corpo não acaba fronteira de nossa pele, mas que nosso corpo sente como 

suas as necessidades dos excluídos, dos abandonado, nosso corpo continua na 

natureza, em outros povos, na diversidade e na riqueza/pobreza do planeta. .... " 

Temos que continuar dando passos de maior sinodalidade, para que em nossa 

organização, irmãs e leigas/os possamos ser efetivamente corresponsáveis do 

caminho comum, tanto na missão como na formação. 

Superar obstáculos que impedem de comunicar a ´alegria do evangelho` que 
anunciamos por nossa ação missionária, dando a conhecer o carisma com uma 
identidade que seja mais visível e com uma linguagem comum, mais articulada, 
salvaguardando as diferentes culturas, os contextos e os lugares.  A missão é 
também fonte de alegria.  

Construir relações humanizadoras, fundamentadas numa verdadeira comunicação 
que fortaleça a escuta, a abertura e a acolhida, o respeito mútuo, o perdão real, o 
respeito à cultura da/o outra/o e aos diferentes pontos de vista, não temendo a 
correção fraterna para melhorar e crescer. 
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EM UM TEMPO E CAMINHO SINODAL PASSAR DE 

 

 

A nível eclesial,  

Quebra de paradigmas para instituir diaconisas ou ordenações de mulheres, pois há 

muitas comunidades que ficam à margem por falta de padres. Como vida 

consagrada, nós mulheres precisamos ocupar mais espaços decisórios na Igreja.  

Uma Igreja que oportunize aos padres que deixaram o celibato e que desejam 

permanecer na coerência do seu chamado a serviço do Reino, a atuar nos espaços 

da Igreja através do exercício de seu ministério sacerdotal. 

Conclusão 

Compartilhar estas reflexões como Congregação foi fundamental para nós e nos 

ajudou muito. Nós nos sentimos corresponsáveis com este Sínodo da sinodalidade a 

partir do convite a “Caminhar juntos” que nos ajuda a entender que é o método 

eclesial para refletir e confrontar-nos desde um discernimento à luz do Espírito. 

Sentimos um forte convite a viver outro modo de ser Igreja, com sinais sinodais que 
nos encorajam a recuperar a profecia através da participação, provocando em nós 
uma maior consciência eclesial em comunhão com a diversidade. Hoje, mais que 
nunca, estamos dispostas a continuar a caminhar decididamente para a 
configuração de una Vida Religiosa com rosto Intercongregacional, Intercultural e 
Itinerante, guiados por um amor sempre novo, que nos transforma cotidianamente 
em discípulas/os missionárias/os em saída. 
 

•À EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA HUMANA SOCIO 
POLÍTICA DA CASA COMUMDe questão "Eclesiástica"

•A relações plurais de reciprocidade na diversidade, onde 
cada singularidade é respeitada e valorizada em igualdadeDe relações "hierarquizadas"

• A viver uma espiritualidade ecumêncica, 
interreligiosa, plural e aberta, de comunhão.

Da "roupagem religiosa" das 
religiões

• AO DEUS SINODAL
Do Deus "INTERVENTOR"

•À opção ética pela justiça e a equidade do desenvolvimento 
sustentável de que todas/os somos sujeito. ÉTICA / 
TRANSFORMAÇÃO "por um mundo sem pobreza.

Da "Opção preferencial pelos 
pobres"


