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CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL

Agosto, Mês das Vocações “... E chamou os que Ele
quis.” (Mc 3,13)
Irmã Maria Geratriz de Deus, SSVM
Instituto Coração de Jesus/Serviam. ICJ/SUL

A

história de cada um de
nós começa em Deus, nos
abismos da eternidade.
Fomos pensados singularmente
por Ele, escolhidos para integrar
seu Plano, colocados em tal tempo
e em, tal espaço para cumprir uma
missão especial. Por sua obra de
paternal Providência, Deus prepara os caminhos, inclina os planos
e ordena as causas. Quando vem
ao mundo um novo ser humano, é
Deus quem o chamou à vida, criando uma alma imortal e infundindo
um novo ser. Neste chamado está
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contido todo o futuro do homem
segundo o Plano de Deus, Plano
universal sobre a humanidade e
plano particular sobre cada um.
O chamado a integrar livremente
este Plano se chama vocação.
Deus chama o homem que poderá escutar esse chamado, descobrir essa vocação e aceitá-la. O homem pode responder sim ou não a
este chamado. Dizer a Deus sim e
comprometer-se com Ele por toda
a vida, é fruto de maturidade pessoal e de um coração acostumado a tratar com Deus. A primeira
3

atitude de uma pessoa que se interroga sobre sua vocação é uma
atitude de fé, ou seja, deve estar
segura que Deus tem um designo
pessoal para ela e que ela mesmo
tem que descobrir. A essa atitude
de fé deve se unir a oração, ao diálogo pessoal com Deus. Fé viva e
oração filial provocam a reflexão, a
busca e o esforço pessoal. A busca
da vocação deve ser serena, tranquila, confiada.
O Espírito Santo continua suscitando na Santa Igreja várias formas de vida consagrada, expressando o amor a Deus e ao amor
do próximo (VC 5). Deste modo a
vida consagrada é um dom para
a Igreja, assim nasceu o Instituto
Servidoras do Senhor e da Virgem
de Matará, comunidade religiosa
de Direito Diocesano, foi fundada pelo Rev. Padre Carlos Miguel
Buela em 19 de março de 1988 em
San Rafael, Argentina. O Instituto
Servidoras do Senhor e da Virgem
de Matará (SSVM) e o Instituto do
Verbo Encarnado (IVE), integrado
por religiosos sacerdotes e irmãos,
junto com a Ordem Terceira constituem a Família Religiosa do Verbo
Encarnado. Os dois Institutos religiosos compartilham o mesmo carisma, têm constituições gêmeas
e incluem ramos ativos e contemplativos (monges e monjas), professam os conselhos evangélicos:
os votos de pobreza, castidade e
obediência e um quarto voto de
consagração a Nossa Senhora em
4

materna escravidão de amor. Nosso carisma é a evangelização da
cultura, ou seja, prolongar a Encarnação do Verbo em todo homem,
em todo o homem e em todas as
manifestações do homem, nas famílias, na educação, nos meios
de comunicação, nos homens de
pensamento, nos hospitais, nos lares de crianças especiais, creches,
com os idosos, nos colégios e universidades, em paróquias, com catequeses e oratórios, exercícios espirituais e missões populares e em
toda outra legítima manifestação
da vida do homem. Busca com que
cada homem seja uma nova Encarnação do Verbo, sendo essencialmente missionárias e marianas. As
cores do nosso hábito representam o mistério da Encarnação: a
cor azul, a divindade de Cristo, e a
cor cinza, a sua humanidade.
Pe. Buela fundou as Servidoras
com o “único desejo de dar a Jesus Cristo esposas segundo o seu
Coração”; é por isso que a vocação
principal das religiosas é a de ser
esposas de Cristo e mãe das almas,
através dos votos e de sua consagração, realizando, de modo especial, a sua própria feminilidade.
Nós, como religiosas, acreditamos que nossa vocação principal
é ser a “Esposa de Cristo”. Entregando-nos totalmente a Cristo,
Redentor do Homem e Esposo das
Almas, pelos votos que realizamos.
Este é um dom esponsal: “A mulher, chamada desde o princípio a
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amar e a ser amada, na sua vocação virginal encontra Cristo acima
de tudo, como Redentor que amou
até o fim pelo dom total de si, e
responde a este dom com o dom
sincero de si mesma” (Sobre a Dignidade da Mulher, Mulieris Dignitatem (1988).
Vivendo assim os conselhos evangélicos que são um dom da Santíssima Trindade. A vida consagrada
é anúncio daquilo que o Pai, pelo
Filho no Espírito, realiza com o seu
amor, a sua bondade, a sua beleza. De fato, «o estado religioso patenteia (...) a elevação do Reino de
Deus sobre tudo o que é terreno e
as suas relações transcendentes; e
revela aos homens a grandeza do
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poder de Cristo Rei e a potência
infinita com que o Espírito Santo
maravilhosamente atua na Igreja »
A primeira tarefa da vida consagrada é tornar visíveis as maravilhas
que Deus realiza na frágil humanidade das pessoas chamadas. Mais
do que com as palavras, elas testemunham essas maravilhas com a
linguagem eloquente de uma existência transfigurada, capaz de suscitar a admiração do mundo. Deste
modo, a vida consagrada torna-se
uma pegada concreta que a Trindade deixa na história, para que
os homens descubram o atrativo e
possam sentir o encanto e a nostalgia da beleza divina (VC 20).

5

NOTÍCIAS

7 Anos da Posse de Dom João Bosco
Diácono Vinícius Soares

N

o dia 20 de julho, a Igreja
Particular de Osasco comemorou o 7º ano de episcopado de Dom João Bosco, na diocese.
Na missa em ação de graças, Dom
João abençoou a Cátedra Episcopal
da Diocese de Osasco, agora entronizada no presbitério da Catedral
enquanto Igreja-Mãe.
Rezemos por nosso Pai e Pastor
Dom João Bosco, há sete anos enviado por Deus à Igreja Particular de
Osasco. De sua Cátedra, conduzido
pelo Espírito de Deus na fidelidade
ao Evangelho, nos apascente como
pai, mestre, pastor e irmão.

Pascom Diocesana

“A Cátedra é um sinal eminente do magistério que cabe a todo Bispo em sua
Igreja Particular, e, estando na Igreja
Catedral, é sinal de unidade dos crentes
naquela fé que o Bispo anuncia como
pastor do rebanho” (cf. Cerimonial dos
Bispos e Ritual de Bênçãos).

Kolping Brasil lança Box Doutrina Social da Igreja
Redação BIO
Kolping

A

Kolping Brasil lançou no dia
7 de agosto, o Box Coleção
Doutrina Social da Igreja,
no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. A coleção foi fruto de um curso realizado entre os anos de 2015 e
2016 na Diocese de Osasco (SP).
Entre os autores estão Pe. Marcos
Antônio Funchal, coordenador do Pe. Douglas Pinheiro e Pe. Alexancurso, Pe. José Eduardo de Oliveira dre Pessoa Garcia, membros do clee Silva, Pe. Ubirajara Vieira de Melo, ro da Diocese de Osasco.
6
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Pe. Leo Dolan se despede do Brasil
Vera Lopes
Paróquia Nossa Senhora Aparecida/ Piratininga
Câmara Municipal de Osasco

Título de Cidadão Osasquense (2014)
A Diocese de Osasco agradece ao Pe. Léo
pelo belíssimo trabalho de evangelização,
sobretudo, por todo amor e acolhimento
sempre dispensados aos irmãos mais
necessitados.

A

pós 50 anos de trabalho
missionário no Brasil, o Pe.
Bernand Leo Dolan, 84
anos, retorna para a Irlanda, sua terra natal. Veio para o Brasil em 1971
como voluntário da Sociedade Missionária São Patrício.
Atuou na Arquidiocese de São
Paulo e na Diocese de Osasco. Foi
pároco nas paróquias: Nossa Senhora de Nazaré (Jd Arpoador/SP);
Espírito Santo (Jd. Flores/Osasco)
e Nossa Senhora Aparecida (Jd.
Piratininga/Osasco).
Levará em seu coração todo respeito que recebeu do clero brasileiro e carinho de tantos amigos
fraternos, que estarão sempre presente em suas orações.

Retiro do Clero
Redação BIO
Pe. Thiago Jordão

Julho | Agosto de 2021

A

O Clero Diocesano se reuniu de 23 a 26 de agosto,
em Itaici/Indaiatuba para
o seu retiro anual. O pregador foi
Dom Estevam Santos, bispo da
Diocese de Ruy Barbosa, na Bahia.
Durante o retiro, Dom Estevam
discorreu sobre o tema central do
encontro “Alegrai-vos e Exultai”
7

Rádio Católica de Osasco
completa 3 anos de existência
Redação BIO

N

o dia 18 de agosto aconteceu a Live Comemorativa
da webrádio da Diocese de
Osasco. A abertura da Live foi feita
por Dom João Bosco, que deixou
a sua bênção à equipe e a todos
os ouvintes. “Deus constantemente olha por nós, Ele é sempre para
nós Aquele que providencia todas
as coisas. Se tudo isso aqui existe,
é porque Ele nos possibilita, então
vamos agradecer”.
A atração musical ficou por conta da cantora Fátima Souza. Para
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celebrar a data, o programa “Deus
no Comando Especial” foi conduzido por Pe. Vagner Moraes, marcando assim o primeiro programa
e primeiro apresentador da estreia
da grade de programação ao vivo
da rádio. Também contribuíram na
apresentação do programa, Pe. Ricardo Rodrigues, Pe. Thiago Jordão e a Irmã Letícia Perez.
A Rádio Católica de Osasco está
disponível pelos nossos aplicativos
e nas principais mídias sociais.
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IGREJA EM AÇÃO

29ª Semana Diocesana Bíblico-Catequética
Redação BIO

A

Semana Catequética ocorreu de 19 a 23 de julho sob
o tema central “Senhor
que dá a vida: o Espírito Santo na
vida e na missão da Igreja”
A abertura online, transmitida
pelas redes sociais da Diocese de
Osasco, foi assessorada pelo Diácono Vinícius Soares. Já as formações, aconteceram em nível
paroquial. A missa conclusiva foi
presidida por Dom João Bosco, na
noite de 23 de julho, participada
presencialmente pelos coordena-

dores diocesanos, regionais e paroquiais da Catequese.
Pe. Daniel Vitor, coordenador
diocesano, agradeceu o empenho
“de todos os padres, seminaristas,
religiosos e de nossos amados catequistas que realizaram a 29ª Semana Catequética”, e que mesmo
diante do desafio de um novo formato, buscaram refletir em cada
paróquia e nas bases comunitárias
a caminhada de evangelização sob
a luz do Espírito Santo.

Região São Roque

Região Barueri

Julho | Agosto de 2021

9

IGREJA EM MISSÃO

Semana Nacional da Família
Pe. Carlos Eduardo de Souza Roque
Assessor Diocesano da Pastoral Familiar
Lilian Aparecida - Pascom Paróquia Espírito Santo

Missa de Encerramento da Semana Nacional
da Família na Paróquia Espírito Santo, em
Osasco/SP

A

Igreja no Brasil, mobilizou-se dos dias 08 a 14
de agosto, promovendo a
Semana Nacional da Família. Estamos no Ano da Família Amoris Laetitia, e o tema estava em sintonia
com este contexto eclesial: “A alegria do amor na Familia”. De fato,
a família é a boa notícia de Deus
para a Igreja e toda a humanidade. Nestes dias se fizeram sentir o
anúncio desta boa nova de Deus.
Papa Francisco, nos trouxe a esperança e a certeza de que “a alegria do amor que se vive nas famílias é também jubilo da Igreja.
Apesar dos numerosos sinais de
crise no matrimônio – como foi observado pelos Padres sinodais – o
desejo de família permanece vivo
nas jovens gerações” (Amoris La10

etitia n. 1). Buscamos, portanto,
na Semana da Família aprofundar através do subsídio “Hora da
Família”, temas que tratavam vários aspectos do relacionamento
matrimonial e familiar: a beleza e
os desafios da vida em família, o
amor no matrimônio, viver o amor
no cotidiano da família, o perdão
dentro das famílias, etc...
Em nossa diocese, presenciamos
muitas iniciativas nas diversas paróquias em anunciar a alegria do
amor nas famílias. Foram feitas lives de formação com diversos temas relacionados às famílias, encontros presenciais, hora santa,
missas pelas famílias, missas abençoando os diversos anos de matrimónio, e tantas outras iniciativas.
Destacamos, neste ano, a abertura
da Semana da Família na catedral,
presidida por nosso bispo diocesano, Dom Frei João Bosco, grande
incentivador e animador das famílias, e a missa de encerramento na
Paróquia Espírito Santo, teve como
graça especial, as relíquias dos pais
de Santa Terezinha do Menino Jesus, Santos Luiz Martin e Zélia.
Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossas famílias, e revelai a elas
a verdadeira alegria que vem somente de Deus. Amém!
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PAPA FRANCISCO

São José: o sonho da vocação
Vatican News

A

vida de São José sugere-nos três palavras-chave
para a vocação de cada um.
A primeira é sonho. Todos sonham
realizar-se na vida. Realmente, se
pedíssemos às pessoas para traduzirem numa só palavra o sonho da
sua vida, não seria difícil imaginar
a resposta: «amor». Pois só se tem
a vida que se dá, só se possui de
verdade a vida que se doa plenamente. A este propósito, muito nos
tem a dizer São José, pois, através
dos sonhos que Deus lhe inspirou,
fez da sua existência um dom.
Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e da vocação:
serviço. Ele que soube encarnar
o sentido oblativo da vida, é também patrono da boa-morte. Contudo o seu serviço e os seus sacrifícios só foram possíveis, porque
sustentados por um amor maior:
«Toda a verdadeira vocação nasce
do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício.
Há um terceiro aspeto que atravessa a vida de São José e a vocação
cristã, cadenciando o seu dia a
dia: a fidelidade. Esta fidelidade é
o segredo da alegria. Era a alegria
diária e transparente da simplicidade, a alegria que sente quem
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Nayara Santos - Fotografia Religiosa

guarda o que conta: a proximidade fiel a Deus e ao próximo. Como
seria belo se a mesma atmosfera
simples e radiosa, sóbria e esperançosa, permeasse os nossos
seminários, os nossos institutos
religiosos, as nossas residências
paroquiais!
Trechos da mensagem do 58º Dia
Mundial pelas Vocações
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