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Introdução 
A Associação para viver Valores Educacionais Internacionais – é um coletivo de organizações e indivíduos, 
em mais de 40 países que oferecem Workshops para o desenvolvimento professional, e recursos de currículo 
para educadores. Sua missão afirma que pessoas, ao redor do mundo, que partilham valores humanos básicos, 
as soluções construtivas para os muitos desafios enfrentados hoje, vão emergir mais facilmente quando existe 
um foco numa abordagem de valores básicos para a vida. A Simplicidade está entre estes valores universais, 
descrito em livingvalues.net. 

Chamado à Oração 
Deus, Tu nos ensinaste que a vida só é digna de ser vivida quando formos autênticas. Que o Teu Santo Espírito 
guie o nosso desejo de viver uma vida mais simples. 

Experiência 
Ao preparar esta Reflexão sobre Solidariedade, a Irmã Catherine Arata IENS, me veio à mente. Eu vivi com 
Cathy, no Generalato, por cinco anos. Desde o meu primeiro momento em que me encontrei com ela, eu 
experienciei a simplicidade e autenticidade da sua vida. Em todos os aspectos de sua vida, havia testemunho 
honesto e coerente para uma vida simples—comida, roupa, relacionamentos e ministério. Eu acredito, 
verdadeiramente, que a simplicidade de sua vida era fruto do seu relacionamento pessoal com seu Deus: Uno 
e indiviso: —verdadeira simplicidade. Cathy continua a ser uma inspiração desafiadora para mim. 
Eu me lembro quando voltei para Guam, depois de três anos nos Estados Unidos quando descobri que meus 
pais tinham- se mudado da casa da família, na vila, para um lugar que chamávamos de “fazenda”. Eu vi como 
papai e mamãe trabalhavam duramente, cada dia, criando porcos, galinhas e uma vaca e cultivando frutas e 
verduras. Eu me perguntava, por quê? Eles gostavam deste estilo de vida. Como alguém pode ver isto como 
“viver uma vida simples”? 
Meus pais tomavam tempo para as coisas que eles apreciavam – sua “fazenda” e os fins de semana, de 
qualidade com seus filhos e netos. E agora, como adultos, quando lembramos o trabalho na fazenda nos fins 
de semana, partilhamos os momentos de alegria que tínhamos e o quanto sentimos falta destes momentos de 
qualidade, e como gostaríamos que nossos filhos pudessem experienciar essa vida simples dos seus avós e 
bisavós hoje. 
O mundo de hoje tem muitos luxos, com o intuído de tornar a vida mais fácil. Às vezes talvez sim, mas, outras 
vezes, tornam as coisas mais complicadas. Tempo e dinheiro são os dois recursos mais valiosos que o povo 
tem. Meus pais não tiveram grande acúmulo de bens; eles apreciavam o benefício de uma vida mais simples.  
Vida simples refere-se ao foco. Uma vida simples não está cheia de complicações e distrações. É uma vida 
que é vivida, focada em coisas que importam à pessoa. Ela também pode ter extremos variados. Para alguns, 
ela é tão simples, como cortar as contas a cabo e se desfazer da TV, enquanto outros podem ir tão longe como 
depender totalmente de recursos de energia natural (ex. sol, vento etc.). 
“Apreciem as pequenas coisas. Porque um dia você pode olhar para trás e perceber que foram coisas 
grandes.” (Robert Brault)  

  



Reflexão 
Vós Sois Enviadas, Constituição 15, afirma: “Esforçamo-nos para levar uma vida simples em espírito e de 
fato.” “A sobriedade, quando vivida livre e conscientemente, é libertadora. Não se trata de menos vida, nem 
vida de menos intensidade; é precisamente o contrário, é uma forma de viver a vida em plenitude.” (Laudato Si’ 
223) 

1. A Pobreza Evangélica convida-nos a uma mente contracultural numa cultura de hiperconsumismo. A 
que valores e comportamentos dominantes, na sociedade, você se opõe? 

2. Quando é que a simplicidade se tornou mais clara na sua vida? Como foi seu impacto sobre os outros? 
3. Que aspectos de simplicidade listadas abaixo, se destacam e chamam sua atenção? 

• Simplicidade é usar o que já possuímos e não dispersar os recursos da Terra. 
• Simplicidade é ficar no presente e não complicar as coisas. 
• Simplicidade encoraja a generosidade e partilha. 
• Simplicidade também reconhece que tudo é dom. Quando descansamos, estar presente e apreciar 

as pequenas coisas da vida, que nós vemos e experienciamos com maior clareza. 
4. Como você conseguiu integrar simplicidade e vida autêntica na sua vida? 

Ação 
Para viver simples, o Papa Francisco faz uso da tradição cristã para mostrar o que a vida simples significa de 
verdade, e é um chamado para viver uma vida mais simples, mas mais significativa. A adoção de estilos de 
vida simples é fundamentada na ideia da suficiência, promovendo sobriedade no uso de recursos e vencer a 
corrupção. Aqui seguem algumas ações que podem nos ajudar: 

• Pergunte-se antes de comprar coisas. Não compre simplesmente por hábito. Isso ajudará a comprar 
menos e melhor. 

• Evite itens de uso único/descartável (p. ex. plástico etc.) 
• Cuide do ambiente, seja mais consciente do uso da água e despejo de lixo. 
• Faça mais hortas/jardinagem, plante mais árvores. 
• Tenha uma refeição vegetariana por semana. 
• Examine suas atividades/ocupações e veja como afetam sua experiencia no dia a dia. Muitas de 

nós somos vítimas do “ativismo”; ficar ocupada se tornou hábito e um modo de viver.  
• Considere o que você pode deixar/abandonar para criar uma vida mais simples. Um sagrado” não” 

pode levar a um sagrado” sim” e para uma vida mais alegre. Desfazer/limpar —começa com um 
lugar/área. 

• Reavalie, periodicamente, sua lista de prioridades e o que é significativo para sua vida. 

Oração Final 
Senhor Deus, ajuda-me a viver simples, 

colocar toda minha vida e tudo o que sou nas tuas mãos. 
Ajuda-me a pôr em ordem o meu roupeiro, 

porque tenho coisas demais que me afastam da tua presença. 
Ajuda-me a ordenar meu calendário,  

porque muitas vezes estou ocupada demais para focar minha atenção em ti; 
Ajuda-me a ordenar minha mente, 

porque tenho pensamentos demais, sem orientação, que me distraem das tuas instruções. Amém.  
(Christine Sine, godspacelight.com) 

 

Preparado pela Ir. Francine Perez & Associada Connie Guerrero, Guam, Asia/Oceania Ramo Shalom, para a Rede Internacional. Gráfico 
tirado da Direção Orientadora do 24º Capítulo Geral. 

Tradução: Ir. Tarcísia Schwade 

https://godspacelight.com/2013/09/17/lord-help-me-to-live-simply-a-prayer/
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