DOCUMENTO CONCLUSIVO
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ORAÇÃO DA CAMINHADA
OBRIGADO, SANTA CARMEN
pelo caminho branco e azul que descobriste em tua abertura ao
Espírito.
OBRIGADO porque te lançaste a abrir o primeiro sulco em Burgos.
OBRIGADO porque sonhaste um novo céu e uma nova terra
OBRIGADO porque hoje somos nós que seguimos no caminho,
semeando a semente que o Senhor te encomendou.
Formamos sua Família, peregrinando agora pelas terras que o
Senhor nos confia, cheios de esperança pelo encontro com o Senhor
no caminho de Emaús.
Emaús nos fortaleceu para a caminhada futura, mas precisamos de
tua ajuda e por isso de Pedimos:
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TUA INTUIÇÃO E ABERTURA AO ESPÍRITO para
descobrirmos no mundo e nas pessoas de hoje, os rastros de
Deus.



TUA GENEROSIDADE para vencermos o medo e nos
lançarmos à abertura de caminhos novos.



TUA FORTALEZA DE ÂNIMO diante das dificuldades e da
dor



TUA FIDELIDADE A TODA PROVA para seguir “adiante,
sempre adiante”



TEU ABANDONO NAS MÃOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
sabendo que Deus cuida sempre de nós. AMÉM
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APRESENTAÇÃO

PRIORIDADES

São Paulo, 27 de julho de 2014
Queridas Irmãs e irmãos no coração de Maria Imaculada

1. Comprometer‐se com um Trabalho
missionário

Acreditamos que todos estão aguardando, com esperança, as
conclusões da 3ª Assembleia Regional do MLC, vivida com
alegria, comprometimento e desejo sincero de crescer no
seguimento de Jesus.

2. Criar momentos de partilha, criar
laços, promover a interação dos
grupos através das redes sociais e
integração com as famílias e
religiosas.

Sentimos que o caminho de Emaús, foi para todos, um
profundo caminho de revisão, de reflexão e de iluminação
para prosseguir com fé a vocação cristã, em fidelidade ao
Carisma Concepcionista, que não é outra coisa senão uma
forma de nos apontar para o seguimento de Jesus, inspirados
em Maria Imaculada e Santa Carmen Sallés.

3. Trabalho vocacional para a vida
laical e religiosa Concepcionista.

Desejamos que as conclusões aqui apresentadas, impulsionem
a caminhada de cada grupo e de cada membro do MLC e que
Santa Carmen Sallés interceda a Deus por todos para que
sejam fiéis aos desejos e propostas aqui apresentadas.
Agradecemos de coração, o empenho e dedicação de todos na
preparação e realização da III Assembleia. Que Deus retribua a
todos com suas bênçãos.
Ir. Rosângela Paula dos Santos, RCM
Ir. Wanilda Melo Barbara, RCM
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Participantes da
IIIª Assembleia do MLC
NOMES
Adarlene Mendes Pereira
Adriana Faria de Alcântara Dias
Amanda Cristina de Souza Silva
Ana Carla Polloni
Andrea Alvim
Andrea Ramos Dias Araújo
Andreia Naomi Nakaharada
Antonio Junior Miranda
Bruna Nahal
Camila Costa de Sousa
Camilla Raquel dos Santos Dias
Cristina Monteiro Gomes
Denise Aparecida Catosso Flávio
Diene Aparecida Março de Oliveira
Eliana Maria da Silva Leal
Fernando Pereira da Silva
Glaucia Maria Oliveira Zaparoli
Ir. Almerinda dos Anjos
Ir. Carmen De Ciccio
Ir. Dina Lucia Março
Ir. Domingas Cicera de Jesus dos Santos
Ir. Rosângela Paula dos Santos
Ir. Rufina Conceição Evangelista
Ir. Vanilda Rodrigues Pereira
Ir. Wanilda Melo Barbara
José Riccardo Carneiro Dias Gabriel
Leonid Ronald Bozio
Lyana Oliveira Avelar
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Brasília
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Fronteira
São Paulo
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São Paulo
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Unificação da formação dos Leigos, criação de módulos de
estudos
Promover a formação espiritual do grupo aprofundando o
carisma Concepcionista;
Propor um tema único para aprofundamento durante o ano
de todos os grupos;

PASTORAL DO CARISMA
 Extensão da divulgação do MLC e Carisma Concepcionista
para alcançar além da comunidade, aproveitando os
recursos tecnológicos.
 Retomar o projeto Vinde e Vede na Província;
 Que o MLC se comprometa com a divulgação do Carisma
Concepcionista e com a pastoral vocacional.

Magna Rodrigues da Silva Oliveira
Marcia Maria da Silva Vieira
Marcio Araújo Costa Silva
Mary da Silva Cesar
Maurício Tavares A. De Jesus
Micheli Rodrigues Alves
Olga dos Santos Caixeta
Regismauro Fernando Macedo de Sousa
Rita de Cássia Justo
Rita P. Lopes
Roberta Cassia De Oliveira Simões
Rosandra Sêda Cardoso Furtado
Seleida da Costa Souza
Shirlene da Silva Carvalho
Telma Lucia Lopes Campolino

ESPIRITUALIDADE
 Fazer retiros semestrais.
 O fortalecimento em Deus e em seu aconselhamento, nos
ajuda nos momentos angustiantes e nos impele a
continuidade da caminhada ao encontro do Ressuscitado.
 Praticar a leitura orante diária e vivenciar a Eucaristia;
 Evangelho: Estudar a palavra de Deus (estudo aprofundado)
RECURSOS TECNOLÓGIICOS
 Tornar o Portal mais acessível ao MLC, com mais
atualizações.
 Atualizar e motivar o uso do espaço do MLC no Portal da
Província e da Congregação.
 Criar um perfil no facebook de cada grupo do MLC com o
objetivo de estreitar os laços, contatos, ajuda, partilha e
interação entre os membros de cada grupo.
www.facebook.com/mlc_machado
www.facebook.com/mlc_sãopaulo
www.facebook.com/mlc_brasilia
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III ASSEMBLEIA REGIONAL DO M.L.C.



Recanto Betânia – 19 a 21/06/2014

TEMA: Jesus, o Mestre que faz arder nosso coração.
LEMA: Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem
chegando.





OBJETIVO GERAL:
Revigorar a vocação do leigo Concepcionista fortalecendo seu
encontro com Jesus.




OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Incentivar os membros do MLC para um maior
compromisso com Cristo.
2. Favorecer a Partilha de vida entre os membros do
MLC.
Texto bíblico de referência: Lc 24, 13‐35
Estudo prévio: EMAÚS, LABORATÓRIO DA FÉ PASCAL
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sobreviverão às crises e às tensões que surgem das
relações.
O relacionamento e o estar junto para trocas
enriquecedoras e afetivas entre as pessoas para trocas
enriquecedora e afetiva entre as pessoas diferentes, mas
com afinidades de propósito, e um aditivo para o
fortalecimento do M.L.C.
Partilhar a vida dos membros do grupo (comemoração de
aniversários, datas comemorativas, Integração das famílias);
Por em prática a criação de polos de proximidade para
encontros mais periódicos dos grupos.
Organizar mensalmente a oração do terço ou adoração ao
Santíssimo Sacramento com as famílias, coordenado pelo
MLC.
Organizar semestralmente um encontro com os membros
do MLC e seus familiares visando a formação e integração
de todos.
Proporcionar momentos de fortalecimento dos vínculos
entre os membros do grupo MLC e entre o grupo e as irmãs;
Resgate das experiências vividas e história dos grupos para
animar e fortalecer os novos membros.
Retomar e conscientizar o grupo do cumprimento do
estatuto do M.L.C. e do Projeto de Vida. Retomá‐los com
frequência.

ORGANIZAÇÃO
 Criação de uma coordenação regional.
FORMAÇÃO
 Elaborar um projeto de ação unitária do MLC, onde todos os
grupos estarão em sintonia, iluminando a ação no dia do
Leigo Concepcionista;
 Fazer um cronograma semestral ou anual e um
planejamento dos estudos, das atividades e das ações;
35

AÇÕES PROPOSTAS PELA
ASSEMBLEIA
AÇÃO APOSTÓLICA
 Ações missionárias – “desinstalar‐se”, sair de nossas
realidades e buscar aqueles “mais necessitados”, ação em
prol do próximo: ver Deus no outro (Assumir uma Missão
evangelizadora)
 Fortalecer ações sociais nas creches e obras da Rede.
 Organizar anualmente um encontro missionário com a
participação de membros do MLC nas comunidades
carentes de algumas cidades.
 Promover ações de evangelização na comunidade educativa
e paroquial;
 Resgatar o trabalho com os ex‐alunos com a participação do
MLC.
FORTALECIMENTO DOS GRUPOS
 Aproveitar a diversidade para o crescimento pessoal e do
grupo e aceita‐lo com amor, atenção e respeito procurando
expandi‐los a novas relações, baseadas na fraternidade,
transformando‐nos em uma irmandade mais igualitária.
 Estabelecer vínculos mais fortes e duradouros entre os
membros atuais e os que já não frequentam as reuniões.
 Grupo aberto (Dar a chance de outras pessoas conhecerem
o carisma)
 Intercâmbio dos dons à serviço do MLC (missão, manhã de
espiritualidade).
 Maior colaboração dos membros na extensão do Carisma
junto às irmãs, de forma mais ativa.
 Motivação espiritual libertadora. As motivações são
diferentes, mas se reunidas em nome do Senhor,
34

ABERTURA DA
ASSEMBLEIA
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ABERTURA DA III ASSEMBLEÍA
DO MOVIMENTO LEIGO DO BRASIL

Recanto Betânia, 19 de junho de 2014

Queridos Membros do MLC,
Coordenadores e Irmãs responsáveis
pela dinamização e acompanhamento desse encontro;
Acolho vocês com muita alegria e esperança.
Com alegria e coragem, leigos e religiosas que, com a graça de Deus,
tentamos dar passos de crescimento do Movimento Leigo
Concepcionista, reafirmando a riqueza da vocação comum cristã.
Acolho‐os com esperança, pois somos conscientes de que o
momento presente nos apresenta desafios diversos, mas confiamos
na Divina Providência para saber superá‐los. Sabemos que como
povo de Deus, temos ainda um longo caminho a percorrer para que
sejamos, de verdade, o que somos chamados a ser.
Acolho‐os realmente com alegria e esperança e desejo‐lhes que se
sintam muito bem nesta Casa de Maria Imaculada, neste Recanto
Betânia, neste “Emaús”, na certeza de que aqui juntos irão refletir
sobre aspectos que constituem nossa herança e nossa riqueza: “O
Carisma Concepcionista, dom que Deus nos deu para enriquecer a
Igreja”.

REFLEXÕES DA
3ª ASSEMBLEIA REGIONAL
AGIR

“O Carisma que nos legou Santa Carmen Sallés, não nos foi dado
8
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O caminhante é aquele que se deixa levar pelo espírito;
SANTA CARMEN ILUMINA NOSSO CAMINAHR
“Quem estiver mais unido a Cristo dará mais frutos”. (Santa Carmem
Salles).
“Faze‐o por bem e bem feito”.
Viver bem o momento presente, dando vida ao lema de Santa
Carmen;
Ter Maria como modelo de discípula de Jesus;
Madre Carmen transformava dificuldades em experiência de vida.
Maria Imaculada é uma luz inspiradora junto com nossa Fundadora,
Santa Carmen Sallés, que nos ensina a ser disponíveis: “Eis‐me aqui,
Senhor. Que seja feita a vossa vontade”.
Para qual Jerusalém voltaremos? Para a que nos coloca à disposição
de Deus e do outro. “Eis‐me aqui, Senhor: no MLC, na minha família,
na sociedade, como missionária e missionário de Deus, fazendo o
bem, bem feito e por Deus, como Santa Carmen. “Faze o que fazes.
MISSÃO
Na Igreja não fazemos coisas, na Igreja somos amor, na Igreja nós
amamos e na Igreja somos instrumentos;
Assumir o compromisso com o seguimento de Jesus na missão;
Confiar: “Eu sou o teu Deus, não tenhas medo”.
Dar as costas para Emaús: volta pra missão com Jesus;
Assumir ações concretas junto aos nossos irmãos, principalmente
com os mais necessitados material e espiritualmente.

exclusivamente a nós, mas para ser partilhado, como dom eclesial,
gerando uma afinidade espiritual entre todos os que participamos
na mesma missão evangelizadora”. Por isso mesmo, partilhar a
espiritualidade e a missão congregacional é uma forma de ser e de
realizar nossa missão na Igreja”.
Estas palavras, do XIII Capítulo Geral são para nós um chamado
constante para sentirmo‐nos desafiados e desafiadas a buscar
sempre mais, afinidade e sintonia espiritual e ouvirmos talvez
ainda, do desconhecido companheiro da caminhada: "O que andais

conversando pelo caminho?".
O Capítulo Geral de 2000, nos pediu para abrirmos caminhos de
partilha do carisma e da espiritualidade concepcionistas com os
Leigos.
Estamos dando passos nessa caminhada, e a prova disso é a
presença de todos vocês, aqui, no desejo de insistir através do
aprofundamento pessoal e grupal, o que os discípulos de Emáus
pediram ao companheiro de caminhada: "Fica conosco, pois já é
tarde e a noite vem chegando!".
Em nome das Concepcionistas da Província do Brasil, agradeço‐lhes
e manifesto a nossa alegria de tê‐los como irmãos. Novamente dou‐
lhes as “BOAS VINDAS”, não só a este encontro, mas também a toda
a família concepcionista que vamos construindo e que vai sendo
enriquecida com a seiva nova da presença de vocês. Dou graças a
Deus por sua coragem, decisão e generosidade em abrir caminhos
para os que virão.
É o Espírito Santo e a Igreja que estão nos convidando a viver, com
audácia e confiança esta nova etapa de nossa vida na Igreja e na
Sociedade. Sabemos que cada vez são mais numerosos, os cristãos
que encontram nos Carismas das Congregações Religiosas os
elementos de que necessitam para viverem a vida espiritual que
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desejam.
Um exemplo claro são vocês que querem viver a Vocação Batismal à
luz do Carisma que Santa Carmen Sallés recebeu do Espírito e que
vai sendo conhecido, enriquecido, difundido e interpretado de
maneira dinâmica e criativa, por nós, irmãs e, por vocês Leigos. Esta
é a finalidade do Movimento Leigo Concepcionista. Ao mesmo
tempo que vocês querem aprofundar em nossa espiritualidade para
viver, com mais qualidade, seus compromissos como cidadãos e
cristãos, podem também colaborar em nossas obras apostólicas e é
isso que faz o Reino de Deus ir crescendo.
Vocês confirmam, com a sua participação no Movimento Leigo
Concepcionista, o que foi afirmado no XIII Capítulo Geral: “Carisma
Concepcionista é um dom de Deus para enriquecer a sua Igreja e o
Mundo”. Desta maneira respondemos ao chamado feito pela Igreja
para viver o mistério, o dom “Igreja‐Comunhão”.
Esta reciprocidade pode e deve dar‐nos maior vitalidade tanto a nós
religiosas quanto a vocês leigos, pois somos convidados a trabalhar
conjuntamente para construir o Reino de Deus aqui e agora.
No texto preparatório à III Assembleia Regional do MLC de 2014
vimos que os discípulos de Emaús fizeram uma experiência, uma
caminhada... É na estrada que essa história começa e se desenvolve
(vv. 13‐27). Dois dos discípulos caminham para uma aldeia que dista
sessenta estádios de Jerusalém. A eles junta‐se Jesus. Os dois
discípulos viam Jesus, mas sem o reconhecer, porque a visão deles
era, ainda, a pré‐pascal. Precisavam daquela catequese narrativa
que o próprio Jesus ministra, daquela experiência de intimidade que
se constrói no regresso ao Caminho, à Palavra e à Mesa, onde se dá
a Fração do Pão.

SANTIDADE, DOCILIDADE AO ESPÍRITO
Devemos ser dóceis à ação do Espírito e deixa‐Lo agir em nós para

superarmos os desafios que se apresentam;
Não nos santificamos pelas nossas virtudes, mas pelas nossas
limitações;
O limite do outro é nossa possibilidade de santificação;
A pedagogia mística está ligada ao princípio da humildade: ser
aquilo que se é.
DEIXAR‐SE ILUMINAR PELA PALAVRA, ENCONTRAR JESUS
Alimentar‐nos da Palavra de Deus e deixar que o texto bíblico fale;
Só “Eu te basto”.
Diante de Deus tudo o que não é nosso cai por terra;
Pedir e desejar: Fica conosco, Senhor.
Jesus é o Educador, é o Formador, aquele que caminha conosco;
O encontro com Jesus cura as nossas feridas relacionais;
A esperança em Jesus nos move a olhar para a frente
Então primeiro precisamos sentir a existência de Cristo e acreditar
nos seus ensinamentos e nos seus exemplos de vida, ter
perseverança, amor, fé e seguir as suas orientações de forma
solidaria.
Só se conhece Jesus na prática com o outro.
O verdadeiro encontro com Jesus ocorre quando vemos nosso
reflexo na cruz, ocorre na oração.
Para qual Emaús viraremos as costas? Para a falta de concretude em
nossas ações e demais fraquezas encontradas nos grupos do MLC.
Somos peregrinos de Jesus e portadores de esperança e voltar à
Jerusalém exige partilhar o conhecimento adquirido para partir para
a ação e para a comunhão com Cristo Ressuscitado.

Jesus toma a iniciativa: vem juntar‐se a eles (v. 15) e inaugura um
diálogo (v. 17), que irrompe propositadamente no discurso que

ESPIRITUALIDADE DO CAMINHO
Caminhar é um processo formativo. Deus respeita a liberdade
humana;
Caminhar em frente é interagir com a história;
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aqueles dois mantinham (v. 14).

ILUMINAÇÕES
Depois de ouvir, de partilhar, de refletir, de rezar,
que luzes descobrimos que nos ajudarão no caminho
VOCAÇÃO
A vocação não muda o caráter, ela o modela.
O primeiro sinal que nós recebemos foi escolhido pelos nossos pais,
que e o batismo. E hoje participar do M.L.C não é uma escolha de
cada membro e sim um chamado aceito.
AMOR
Viver o Amor ágape; o amor ágape inclui o outro;
O amor cristão não é um sentimento, é consciência, decisão de
amar;
O amor verdadeiro leva‐nos a um maior compromisso com o grupo
do MLC;
Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e
Deus nele. Nele faremos nossa morada”.
Meu coração é meu, mas a minha face é do outro; Busca pela
santidade: ser santo é deixar‐se mover pela ação do Espírito Santo.
Descobrir a imagem de Deus no outro;
Devemos ser cristãos autênticos, sem máscaras;
O perdão é a experiência do amor;
Ser presença ativa do amor de Deus no mundo;

Ainda refletimos: Emaús narra um encontro, uma recriação em vista
da intimidade e da certeza da Fé. "Fica conosco". Esse convite
sublinha um elevado grau de aproximação. Jesus deixa de ser um
forasteiro e torna‐se Senhor... O que preside.
Por tudo isto, creio que estamos convidados a comprometermo‐nos
em um processo de transformação! De permanência e de
conversão de mentalidade e de corações, para passarmos, leigos e
religiosas, do — fazer algo “por” — ou — “para” ao fazê‐lo “com
os leigos e com as religiosas”.
O Carisma é como o sangue espiritual da família que vai nos
alimentando e formando em nós uma identidade própria. Para
sermos membros desta família, temos que sentirmo‐nos chamados
e identificados com o mesmo Carisma. E isto requer estudo,
reflexão, oração e partilha, pois não podemos crescer no sentido de
pertença, se não conhecermos bem aquilo que nos confere
identidade.
Sendo assim, se faz necessário penetrar mais e mais nas origens da
Congregação, beber em suas fontes num processo continuado para
poder vivê‐lo melhor. Tudo isto tem que ser feito sobre alicerces
teológicos e eclesiológicos, pois tudo isto não é algo que estamos
inventando, mas sim, um chamado do Espírito e o centro desse
chamado é Cristo e o seu Reino e não o Carisma e a Fundadora.

EUCARISTIA ‐ COMUNHÃO
A Eucaristia faz aparecer o desconhecido e desaparecer o conhecido.
Fazer da Eucaristia o centro de nossa vida, o centro do grupo e de
cada membro do MLC.
Ser pão partido e partilhado
Viver a comunhão; “encontros” para estreitar os laços de união.

Estas novas relações de comunhão que se estabeleceram entre nós
ao partilhar o Carisma, nos estimulam a rever o chamado à
santidade que brota da comum vocação batismal. A partir de uma
vida interior e coerente, o leigo cria um mundo purificado,
humanizado e santificado pela ação do Espírito Santo no coração
dos fiéis. A primeira transformação que nós, cristãos, devemos
procurar é a da nossa própria vida, da nossa visão de fé, das nossas
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atitudes, de nossos desejos e aspirações.
Nós, unidos, queremos anunciar o Evangelho, construir o Reino de
Deus nesta realidade e sociedade brasileira. Tudo isto é um
caminho, um processo. Tudo isto exige esforço, vigilância e
compromisso. Aqui estamos para conhecermo‐nos, ajudarmo‐nos,
animarmo‐nos e nos deixar iluminar pela espiritualidade carismática
Concepcionista.
Encontramo‐nos neste lugar precioso; a natureza está cheia de vida
e estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que
nos alcança na caminhada, ouve nossos lamentos e desencantos,
nos questiona mas na encruzilhada da vida Ele “permanece
conosco.” Os carismas são como um ramalhete de flores, nenhuma
delas é igual à outra e, no entanto, todas se alimentam da mesma
seiva.
Isto também acontece com cada Congregação; cada uma tem sua
originalidade, e todas estão unidas à Videira.
Na congregação tudo é iluminado pelo mistério de MARIA
IMACULADA. Ela é o eixo carismático, o ponto focal, através do qual
se revigoram todos os demais aspetos do Carisma.
Uma espiritualidade é bela quando se vive com alegria, com
entusiasmo, com fé.
As dificuldades que vamos encontrando, ao abrir novos caminhos,
se transformarão em desafios que, por sua vez, nos estimularão a
confiar mais em Deus e, seguir o caminho.
Santa Carmen soube transformar as dificuldades em oportunidades
e foi assim que nasceu a Família Concepcionista.
Hoje, compartilhar com vocês, leigos, é a nova riqueza que o
Carisma nos oferece é continuamos a ouvir o que Santa Carmen nos
12

REFLEXÕES DA
3ª ASSEMBLEIA REGIONAL
JULGAR
(ILUMINAÇÃO)
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GRUPO DE FRONTEIRA:

diz: “ADIANTE, SEMPRE ADIANTE, DEUS PROVERÁ!”

Grupo pequeno, 4 anos de caminhada. É perseverante e composto
por ministros da Eucaristia e como participam de outros grupos.
Tem vontade. Reúnem‐se uma vez por mês. Ações: oração pelas
vocações. Insistente. Vivem bem o presente. Falha: o grupo ainda é
muito parado.

À Maria Imaculada, Mãe de Deus e de todos, peço que encha nossos
corações do ardor necessário para enxergarmos o companheiro da
caminhada e sentirmo‐nos discípulos de SEU FILHO. Que
encontremos, na vida real de cada dia, a fortaleza fruto do Espírito
Santo, para permanecermos fiéis ao carisma e missão que
abraçamos e que o Pai nos ensine sempre mais, a sermos filhos
capazes de permanecer corajosos e identificados com Carisma que
um dia, cada membro do MLC o descobriu como vocação e
compromisso de vida.

GRUPO DE MOCOCA:
Grupo pequeno(5), alguns deixam de participar. Começo de um
apostolado em grupo. Falta de criatividade e visibilidade. Sentimos
que somos escolhidos por Deus, os que permanecem formam
comunidade.

Ir. Zaíra Leite da Silva
Superiora Provincial

GRUPO DO RECANTO BETÂNIA
Eram dois grupos e no ano passado o grupo se uniu num só.
Comprometimento, companheirismo. Há um cuidado de um com o
outro. Há um envolvimento familiar.
As ações que fazem são de arrecadação de alimentos e de
brinquedos e levam a lugares de difícil acesso.
Início de um trabalho com os jovens e realizaram 40 jovens no
Recanto. Estudo durante as reuniões. Realizam dois retiros por ano.
Reúnem‐se na casa dos membros. Próximos das irmãs. Firmes na
caminhada e em frente.
GRUPO DE BELO HORIZONTE:
É recém‐nascido. O grupo é formado por doze pessoas. As pessoas
são disponíveis, mas são ainda poucas ações, mas estão tentando
mostrar‐se. Se reúnem uma vez por mês.
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O grupo é assoberbado pelas solicitações da sociedade, mas
cumpridor das responsabilidades que lhe compete: profissional,
familiar e religiosa.
Sente‐se inquieto na caminhada pela falta de uma ação social que
faça os membros se sentirem mais perto do outro, agir com o outro.
Há uma preocupação em atender pessoas carentes com cesta
básica.
A visibilidade do grupo ainda é pequena. Sentem dificuldade de
estar mais próximo das irmãs e acreditam que isso facilitaria a
caminhada.
GRUPO DE PASSOS:
Forças: Junção dos dois grupos. Vontade de partilhar e caminhar.
Adesão ao Carisma Concepcionista. Abertura para receber críticas;
entusiasmo e desejos de melhora e de crescimento. Adesão de
outras pessoas ao Movimento.

MENSAGENS AOS
PARTICIPANTES DA

3ª ASSEMBLEIA REGIONAL
DO MLC
14

Aspectos que merecem atenção: saída de membros, falta um
trabalho social e de tempo para estudo. Alguns membros se
afastaram. Falta presença das famílias. Falta de formação para os
membros novos. Falta de momentos de oração. Maior organização
no planejamento das reuniões e na definição das datas de reuniões.
Falta de compromisso de alguns membros com a participação nas
reuniões. Formação inicial para os membros que estão iniciando.
GRUPO DE MACHADO:
Boa vontade que acolhe a proposta, trabalha a proposta, falta
compromisso, deseja maior qualificação. Cada um se preocupa com
o outro. O trabalho social está mais parado. É participante nas
reuniões
27

Madri, 19 de junho de 2014

VER:
Refletindo sobre a caminhada dos discípulos de Emaús como cada
grupo do MLC vê sua própria caminhada
GRUPO DE BRASÍLIA:
Forças: Assíduo nas reuniões, se reúne quinzenalmente, assume a
formação e as atividades do grupo, unido, tem força de vontade
para estar presente no que propõe, autêntico, fiel à Palavra de Deus,
receptivo, é comprometido, tem vontade de crescer e de ajudar,
cultiva a espiritualidade, tem uma boa liderança.
Fraquezas: dispersa por vários motivos, revela incoerência.
Rotatividade dos membros. Às vezes falta constância para levar à
frente os compromissos. Muitas ideias e poucas atividades
concretas. Ações soltas. Falta planejamento real. Falta de motivação
por parte de alguns membros para frequentar as reuniões; alguns
sentem que as sugestões apresentadas são desvalorizadas.
GRUPO DE SÃO PAULO:
É um grupo unido, assíduo, de fé, de oração, fiel ao carisma de M.
Carmen. Acolhedor, vivencia a Palavra de Deus; é um grupo de
estudo, de reflexão, de partilha.
Dentro da realidade de S. Paulo é um grupo que enfrenta muita
dificuldade na mobilidade dentro da cidade, o que limita sua
caminhada. São comprometidos mas muitas vezes sentem a
dificuldade em se locomover.

26

Minhas queridas irmãs acompanhantes e
meus queridos membros do MLC‐Brasil,

Hoje, Corpus Christi no Brasil, estou aqui entre muitos e variados
acontecimentos:
1. Começa a III Assembleia do MLC/Brasil que,
a princípio, pensei estar presente, mas as circunstancias não o
permitiram; 2. Estamos acompanhando de perto o desenrolar sofrido
da enfermidade da Ir. Vera. Que seja feita a vontade de Deus nela; 3.
Hoje tivemos aqui em Madrid o inicio do reinado de Felipe VI, novo
rei da Espanha; 4. E... como não expressar também o sabor amargo
de boca pela saída tão rápida da seleção espanhola da copa do
mundo e o descontentamento de grande parte do povo brasileiro
pelos gastos exorbitantes para a realização do mundial de futebol
2014, em detrimento da inversão em educação, saúde, moradia,
transporte, etc.?
E nós, diante de tudo isso? Estamos chamados a refletir, examinar e
dar um sentido cristão a todos os acontecimentos, pois Deus se
comunica conosco também através deles, das pessoas, de tantas
coisas... se estamos atentos e abertos para perceber.
No dia 22 de março deste ano, participamos ‐dois membros do MLC
de Madri e eu‐ de um encontro de Leigos em Missão Partilhada com
Religiosos, com o lema: Juntos somos mais, organizado pela
conferencia de religiosos de Espanha, com a participação de mais de
mil pessoas e umas 400 ficaram fora por falta de vagas. Era um
primeiro encontro deste tipo. A alta participação e o êxito do
15

encontro, já nos indicava que não estávamos sozinhos. Que éramos
muitos os que estávamos dispostos a tomar consciência, refletir e
visibilizar o trabalho evangelizador que realizamos juntos, leigos e
religiosos, para dar respostas aos novos desafios da Igreja do século
XXI, que nos pede sair ao encontro, com espírito missionário, de
entrega aos demais e com alegria. Ficou claro também que o «Ide
por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura» é igual
de válido no ambiente digital. Vários grupos refletiram sobre o papel
das redes sociais a serviço do Reino de Deus. Nas sociedades
digitalizadas em que vivemos, trata‐se de evangelizar em Internet,
não tanto de usar a Internet para evangelizar. Passou de ser meio a
ser lugar. Evangelizar é dar testemunho, portanto, nosso
compromisso explícito de amor de Deus também deve ser
proclamado na rede, sempre tendo presente que somente unidos a
Cristo podemos dar fruto.
As assembleias do MLC, nos diversos países da Congregação, tem nos
ajudado a fomentar a relação entre leigos e religiosas que partilham
o carisma eclesial, dom do Espírito Santo à Igreja, através de santa
Carmen Sallés, para seguir a Jesus em formas complementarias de
vida, que tem o mesmo fim. O tema escolhido, Emaús, dá para
aprofundar em muitos aspectos, e um deles é a projeção de futuro,
“não ardia o nosso coração...?” Esse ardor de Jesus é o impulso para
seguir o “adelante, siempre adelante” de santa Carmen.
Por isso, peço de coração a intercessão de Nossa Senhora Aparecida
e de santa Carmen Sallés para que o Espírito Santo conceda a cada
um e cada uma de vocês força, entusiasmo na vivencia de sua
vocação de membro do MLC e que a celebração desta Assembleia
lhes traga luz e alegria na caminhada de leigos católicos
Concepcionistas.
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pacifismo, de inércia; mas uma paz inquieta, interior, movida pelos
clamores de: miséria, opressão, injustiça...

Feliz Assembleia! O meu mais carinhoso abraço, especialmente às
pessoas conhecidas.

Os discípulos sentiram seu coração arder durante o caminho e o
fruto do encontro com Jesus, foi o empreender o caminho de volta,
dar novamente as costas, mas agora ao que não revela os planos de
Deus. Dão as costas ao temor, à acomodação e se lançam ao
encontro da comunidade. Na comunidade recuperam a força para a
missão.

Ir. Terezinha Duarte

Quem faz a experiência de Deus não pode voltar ao nada, não é
mais a mesma pessoa. Carrega em si a força que lhe vem da graça e
por isso se lança no cumprimento da vontade de Deus.
A santidade implica em descobrir quem se é. Vocação não muda o
caráter, o modela.
Esta foi a experiência dos discípulos de Emaús, de Carmen e é a
experiência que todos nós fazemos. Leigos Concepcionistas reunidos
em assembleia, chamados a percorrer o caminho do encontro com
Jesus e do encontro com os irmãos.
Lucas 24,28ss e João 9,16: o gesto é o mesmo. Discípulos dão as
costas a Emaús significa dar as costas aos seus projetos pessoais.
EUCARISTIA É COMPROMISSO, É EXPERIÊNCA DE AMOR.
EMAÚS: INÍCIO APARECE O DESCONHECIDO

Em tempo: M. Isabel chega hoje à tarde de Indonésia. Tenham
certeza de que ela está muito unida a vocês, especialmente nestes
dias de Assembleia. Enviará algumas palavras também, se ainda não
o fez.

Para los miembros del MLC del Brasil
Un deseo de mi corazón:
'Que sean unos para con otros ese compañero bueno que ayuda a
encontrar sentido a la vida, a pesar de las dificultades múltiples que
vayan atravesando'.
Así serán Jesús para los demás... y como a vosotros os agrada:
unidos en el corazón de la Madre.
Un abrazo con gran cariño
M. Isabel Moraza rcm

FINAL: DESAPARECE O CONHECIDO
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Equipo de coordinación MLC - Zona Centro

España
Madrid, 19 de junio de 2014.
Queridos miembros del MLC de Brasil:
Con mucha alegría hemos recibido la noticia de la celebración de
vuestra III Asamblea Regional, que se centra en el encuentro con
Jesucristo Resucitado en el camino de nuestras vidas, en las que nos
acompaña respetando siempre nuestra libertad.
Tras las dudas, si nos abrimos al don de la fe, a todos nos arde el
corazón en el encuentro con el Señor, que a través de su Espíritu nos
ha regalado el carisma concepcionista, que nos une a todo el MLC.
Con la intercesión de María Inmaculada y Santa Carmen Sallés,
pedimos al Señor que os bendiga y de gracias durante la Asamblea y
estaremos unidos a vosotros en la oración.
Si es posible, os agradeceremos compartáis con nosotros las
conclusiones de la Asamblea.
Un abrazo y la paz de Jesús.
Eduardo José González
Coordinador ‐ Zona Centro España
edujose.gonzajulia@gmail.com

No início eram apenas 2 discípulos – estão sozinhos
No caminho eram apenas 2 discípulos – com Jesus
No final eram os 2 discípulos com os Onze
Para se colocar em caminho os discípulos dão as costas à Jerusalém,
mas não o fazem somente à cidade. Eles dão as costas à missão. Isto
reflete o movimento que ocorre em toda decisão. É também um
itinerário espiritual, que implica no movimento de dar as costas ao
mal.
No primeiro movimento da caminhada, os discípulos dão as costas à
esperança, à convivência com Jesus, à missão e se colocam a
caminho, na direção contrária aos sonhos de uma vida nova
prometida por Jesus. Sentiram a experiência do fracasso, da
frustração, da desilusão. Sentiram‐se enganados.
Porém, quem faz a experiência de Deus, não consegue mais voltar
atrás. Esta foi a experiência de Santa Carmen. Foi essa experiência
que a fez caminhar sempre adiante, com o olhar à frente. Ela queria
caminhar, sabia que tinha uma missão.
A espiritualidade cristã é de caminho: Abraão, Moisés, profetas... Jó:
“estou contigo. Isso te basta”. DEUS ESTÁ, acompanha passo a passo
a vida da pessoa.
Emaús: Jesus se coloca a caminho como educador; ele é o formador.
Também acompanha os passos dos discípulos de Emaús. No
caminho um desconhecido se aproxima, segue com eles, fala‐lhes
das escrituras, ajuda‐lhes a abrir os olhos, partilha com eles o pão,
mostra‐se compreensivo diante do desapontamento dos discípulos,
faz arder seus corações.

Juliá Antonio Rodríguez
Secretario ‐ Zona Centro España
arodriguez@alfaland.es

O caminho de Carmen Sallés também foi percorrido em meio a
dúvidas, inseguranças, mas o encontro com o Senhor foi gerando
algo novo em seu coração. Experimentou paz, mas não uma paz de
18
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Quando voltaram para Jerusalém, o caminho para os discípulos era
outro, porque era o da missão. Voltaram as costas para a cruz
(saíram de Jerusalém), mas a GRAÇA os acompanhou.
O encontro com Jesus cura as feridas relacionais. Hoje vivemos a
Síndrome do filho único: ou ele se encaixa ao que penso ou o anulo,
deixe‐o de lado. Só me aproximo de quem pensa igual a mim.
O amor ágape é dom de Deus. A minha responsabilidade está em
reconhecer que trago um “tesouro num vaso de barro.”
A cruz nos joga no limite de meu humano. Devo ser DOM e não
TAREFEIRO.
Este encontro deve ser também um encontro pessoal com Jesus. E
certamente o retorno será diferente, como foi o retorno dos
discípulos. É um retorno que nos faz próximos dos outros, dos
companheiros do caminho e nos faz mais comprometidos com o
caminhar do outro.

JESUS, O MESTRE QUE FAZ ARDER O

"O Senhor fez em mim Maravilhas, Santo é seu Nome."

Bom Dia e Boa Tarde a Todos!

Com essa saudação Evangélica, Maria nos ressalta a humildade. Não
reconhece em si nada que Obra de Deus. Se faz a última em todos os
sentidos e aspectos. Coloca‐se na condição de Serva Daquele que é
enquanto é. Não espera nada e tudo acolhe. Apenas acredita e se
entrega a Vontade Daquele que é Deus.
Amigos, irmãos, vos saúdo daqui. Em nome dos outros membros do
MLC de Machado, Minas Gerais. Do alto destas Montanhas o Senhor
os chama também a servir na perda da vida e na alteridade. Nossas
orações estão com Vocês. Tenham presente a figura de Sta. Carmen
Salles na atitude, nas convicções e ações. Um grande Abraço!

CORAÇÃO

Henrique Andrade

Pe. Gilvan Leite, Doutor em Teologia Bíblica pelo Angelicum de
Roma e membro do Programa de Estudos Pós‐Graduados em
Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo caminhou
com a Assembleia na reflexão sobre: Jesus, o mestre que faz arder
nosso coração.
Algumas ideias também a partir do Evangelho de Lucas e do Carisma
Concepcionista partiram da consideração das seguintes
particularidades:
Caminhar ‐ de Jerusalém a Emaús
22
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AO ENCONTRO DE JESUS
A primeira palestra foi realizada por frei José Carlos de Oliveira (Frei
Zeca) da Ordem dos Frades Menores, ordenado há 17 anos, vigário
paroquial, vice‐provincial, formado em Filosofia, Teologia,
Comunicação e Arte pela PUC, com mestrado em Ciências Sociais, e
teve como tema:

SÍNTESES DAS PALESTRAS DA
3ª ASSEMBLEIA REGIONAL
DO MLC

Ao encontro de Jesus a partir do Evangelho de Lucas 24,13‐35
Em sua reflexão Frei Zeca propiciou ao grupo momentos fortes de
reflexão dos quais destacamos: a assembleia é um momento de
reflexão sobre o encontro com Jesus. Na bíblia coração é o centro de
nossa consciência. Tomar consciência de nossa realidade é sair da
penumbra e da realidade ao redor, é olhar além da aparência, e esse
olhar nos transforma. Quando tomamos consciência não somos
mais os mesmos. Como os discípulos de Emaús somos chamados a
voltar às fontes da espiritualidade cristã, a entrar no mistério, a
perceber que o amor de Deus é tão grande e forte que deixa raízes.
Percebemos que os discípulos carregam para Emaús tristeza por
causa da morte, e sobretudo porque esta vinha de onde eles
esperavam vida.
É no olhar de Jesus e no encontro com suas palavras que os
discípulos vão descobrindo o Ressuscitado. Ele é o Outro
caminhante que lhes desvenda o mistério da vida que vence a
morte. É no encontro com Jesus que os discípulos se dão conta de
sua fraqueza, de seus próprios limites.
O mistério se faz luz para nós. Aqui está uma oportunidade de rever
a caminhada. Há concretude para minha fé?
Jesus está sempre em relação com os outros. Fica sozinho só para
encontrar‐se com o Pai em oração. Jesus nos lança ao outro.
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