
 

Participantes RSCM no Oitavo Fórum Mundial da 

Água – Brasil (Março 2018): Irmãs Geny e Rosinha 

 

Revendo as nossas Conclusões tiradas no Encontro Internacional da REDE JPIC 

RSCM, senti-me “convocada” a participar deste Fórum, que terá seu início no 

próximo dia 18 de março. Como animadora JPIC na Província Brasileira, e 

pensando na transversalidade deste compromisso na nossa vida e em todos os 

nossos ministérios, quero vivenciar esta participação presencial, o mais possível, 

em comunicação com tod@s vocês! 

E começo por nos lembrar de algumas das Prioridades que elegemos, como 

Rede JPIC Internacional. Estas serão para mim o “foco” pelo qual quero vivenciar 

esses dias próximos, juntamente com a Geny, muito unida a toda a nossa 

Província, que nos envia. 

Ir. Rosinha, RSCM.  
 

 

Prioridades e Plano da Rede JPIC  

2017 – 2020 

... (breve extrato do Plano total)  

Espiritualidade JPIC: Vivendo como escuta Profética 

Durante os últimos quatro anos acreditamos que, como Instituto, 

aprofundamos a nossa compreensão e compromisso de que trabalhar pela 

justiça, paz e integridade da criação como essencial para nosso chamamento 

como Religiosos do Sagrado Coração de Maria. Inspiradas pelas palavras “olhos 

abertos, coração sensível e mãos prontas” (Paulo VI refletindo Miq 6,8), 

acreditamos que nos empenhamos na escuta profética do clamor da terra e do 

grito dos pobres. Acreditamos que compartilhamos histórias dessas vozes de 

baixo que foram silenciadas. Queremos continuar este caminho de 

espiritualidade, respondendo ao poder do Espírito, movendo-nos a viver em 

fidelidade ao nosso carisma para que todos tenham vida. 

 

Onde queremos estar 

 Construir a partir desta experiência de integração a nossa vida quotidiana, a 

nossa oração, a nossa vida comunitária e o nosso serviço aos outros. 

 Viver em boas relações com Deus, uns com os outros e com toda a criação.  

 Aprofundar nossa experiência de eco-espiritualidade como essencial à 

nossa inter-relação com a criação de Deus. 



Como lá chegar  

 Acompanhar eventos locais, nacionais e globais com uma consciência 

crítica e da perspetiva da cidadania global. 

 Continuar a simplificar o nosso estilo de vida, passando do   

 consumismo à preocupação pelo bem comum. 

 Desenvolver orações que promovam a solidariedade e estimulem a reflexão 

teológica em torno de sistemas políticos, sociais, económicos e ecológicos. 

 Continuar a contar as histórias das vozes de baixo que foram silenciadas, 

proclamando os valores do evangelho da perspetiva  dos pobres e 

encontrando Jesus como Aquele que vive nas margens. 

Parceria com a ONG na ONU 

 Continuamos empenhadas na nossa missão RSCM na ONU e no reforço da 

nossa parceria com a nossa ONG nas Nações Unidas. 


