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Introdução
“O Deus Trino nos impele para o coração do mundo para sermos mulheres de paz, esperança
e amor. No espirito de Madre Teresa e Madre Carolina, nós, os membros da Rede
Internacional Shalom, orientadas por Vós Sois Enviadas, o Amor Dá Tudo, e a Doutrina
Social Católica, nos comprometemos a …
•
•

…promover nossos centros de oração para a paz e achar meios para aumentar a
participação na oração pela paz…
…trabalhar pelos direitos humanos, especialmente entre imigrantes, refugiados, e
todos os discriminados nas nossas sociedades…” (Shalom Focus and Commitments
2018-20)

Experiência
Cada dia em alguns dos nossos países, ouvimos sobre violência de arma em lugares de
encontros públicos, e as pessoas se sentem assustados e indefesas; em outros países, ditadores
usam ataques militares contra seu próprio povo. O Racismo e supremacia branca tornam-se
cada mais fortes e mais perigosos e suas manifestações de violência na rua nos estarrecem.
As prisões são cruelmente superlotados, enquanto grande número de crianças estão
confinadas em centros de detenção, separadas de seus pais e famílias nos Estados Unidos.
Para o nosso horror, orçamentos militares focam em armas de destruição em massa em alguns
países. Lemos estórias de violência doméstica em todos os jornais, até mesmo nos da nossa
própria vizinhança. Percebemos que nenhum lugar é immune da maldade e do visível
rebaixamento dos padrões de conduta. Em meio a tudo isso, como nós educamos, apoiamos e
agimos na luz destas situações no nosso mundo?

Reflexão
Em Laudato Si’, Papa Francisco nos alerta com estas palavras:
“... nós somos chamados a tornar-nos instrumentos de Deus nosso Pai, para que o nosso
planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e
plenitude.” (53)
“Paz, justiça e a preservação da criação são três temas absolutamente interconectados, que
não podem ser separados e tratados individualmente . . .” (92)
Momento de Silêncio

Resposta: “Que haja paz na Terra e que comece comigo”
Nossa Consituição, Vós Sois Enviadas, nos diz:
“Estamos atentas ao chamado de Deus, prontas a fazer o que Ele nos disser. Ele nos revela a
sua vontade através de sua palavra, através das pessoas, através das situações da vida, da
Igreja e do mundo, e através de suas inspirações em nosso coração.” (Constituição 19)
“Reconhecemos que, como indivíduos e como Congregação, participamos do pecado social.
Somos chamadas a reconhecer nossa contribuição para as injustiças no mundo,
particularmente, as decorrentes do imoderado desejo de poder, prestígio e posse. A graça de
Deus nos dá condições para agir contra estas tendências e a promover, em nós e na sociedade,
uma atitude de humildade e partilha a fim de construir um mundo mais justo e mais humano.”
(Diretório Geral 22)

Momento de silêncio
Resposta: “Que haja paz na Terra e que comece comigo”.

Ação
1. Ao refletir sobre a necessidade de paz e não-violência no mundo, para o que Vós Sois
Enviadas está nos chamando?
2. Como as IENS podem fomenter uma atmosfera de não-violência nas nossas
comunidades, nas nossas vizinhanças, cidades, ou nações?
3. O que te ajudaria a estar mais engajada no teu desejo de trabalhar para um mundo de
não-violência e paz?
Oração Final
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre,
fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido,
amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eternal. Amém.
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