
PRESENÇA MISERICORDIOSA 

 

A nossa Comunidade Santa Bakhita foi 

composta recentemente, com irmãs 

vindas de outras comunidades. Tivemos 

dois dias de visita da Ir. Terezinha como 

membro da Equipe de Formação, para 

partilhamos nosso estudo sobre a Fratelli 

Tutti. Este documento como também a 

riqueza que cada uma trazia de sua 

própria reflexão e experiência muito nos 

interpelou em nossos relacionamentos 

pessoais e sociais, políticos e entre religiões, alargou nossa tenda e visão da realidade. 

Agradecemos a Equipe de Formação e de Fontes pelo material preparado e a motivação 

para que estes momentos fossem em Comunidade.  

Esta Encíclica do Papa Francisco chega até nós num tempo bem propício, onde nós, 

(humanidade) estamos famintas de palavras de conforto e, mais ainda, ações que 

também nos alimentem e provoquem a saírmos de nós mesmas e SERMOS presença 

misericordiosa para a/o irmã/irmão, longe e perto de nós. 

Perceber que tudo o que o Papa nos fala e faz, se assemelha a Jesus o Bom Pastor, nos 

traz esperança, principalmente quando a pandemia, por um tempo, nos “paralisou”, 

nos colocou medo e nos trancamos. Esta figura do Bom Pastor, veio de encontro com 

a figura do Bom Samaritano, exigindo de nós que redobremos a compaixão, o 

entendimento, a tolerância.  

Falando em pandemia, algo forte e que destacamos em nossas partilhas, foi a atuação 

dos médicos e tantos outros profissionais da saúde na luta pela vida. De forma mais 

próxima de nós, trouxemos o empenho e doação de nossos colaboradores em seus 

afazeres da profissão, mas acreditamos que não é só pela profissão, pois sentimos que 

todos abraçaram a missão de mais vida que é deles, que é nossa, principalmente em 

nossos Projetos Sociais. Lembramos também de tantas pessoas anônimas, que em 

pequenos gestos de bondade e misericórdia, se doaram para ajudar quem precisava. 

A amizade social, faz-nos uma chamada para a prática: “precisamos vencer fronteiras” 

pessoais, sociais, geográficas, religiosas e não aderir ao mundo fechado e isolado, onde 

o individualismo, a ganância de poder e a defesa de uma única crença seja a mais forte 

(como exemplo a situação do Afeganistão). Sabemos que Deus não quer destruição, 

guerra, como tão pouco pandemia. Sabemos também que é preciso escutá-Lo em meio 

a tudo isso e agirmos. 

“A partir da intimidade de cada coração, 

o amor cria vínculos e amplia a 

existência, quando arranca a pessoa de 

si mesma para o outro”. (FT 88) 
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