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VI Congresso Internacional da Unifas  

Tema: Os Servos de Maria e o cuidado da criação. 

Rio de Janeiro RJ – 07 à 14 julho 

 
A família dos Servos de Maria na busca de uma resposta comum em relação à 

Criação. 
 
 

Preâmbulo 
 

 A família servita se reuniu no Rio de Janeiro de 07 a 14 de julho de 2010, através 
de seus representantes de 28 países para juntos refletir sobre: “Os Servos de Maria e o 
Cuidado da cuidado da criação”.  
 Nós reconhecemos que Deus deu ao gênero humano o domínio da criação que 
significa: cuidados, amor e proteção e não usufruto e destruição. 
 Nós reconhecemos que a vocação humana é servir a Deus no serviço a criação, 
assim como indica o Gêneses 2, 15 (O homem foi colocado no Éden para cuidar e servir a 
terra) e para nós, família servita, servir é a palavra de ordem e testemunho que devemos 
dar ao mundo como Igreja. 
 Queremos viver este serviço de cuidados da criação inspirando-nos na mãe, Maria, 
aquela que trouxe no ventre Aquele que o céu e a terra não pôde conter.  
 Queremos educar-nos a defender a vida e gerar esperança promovendo na 
realidade onde vivemos a obra do Espírito Vivificante. 
 

  Nós, família  servita, nos comprometemos a:  
1. Conhecer melhor e divulgar a centenária experiência da família servita em defesa 

da floresta amazônica; apoiando o projeto de um “jubileu para a Amazônia” (10 
anos sem desmatar), e projetos de desenvolvimentos alternativos ao manejo 
madeireiro, conscientizando nossos países a não consumirem madeira oriunda da 
Amazônia; 

2. Formar um pequeno grupo representativo da família servita, nomeado pelo 
conselho da Unifas para animar uma conversação global e fazer um intercâmbio 
das idéias, informações e recursos entre os Servos de Maria em relação ao 
cuidado da criação; 

3. Partilhar a mensagem desse congresso com os grupos da família servita, aos quais 
pertencemos, através de Unifas nacionais, capítulos, reuniões e exprimir o cuidado 
da criação na nossa oração, trabalho e estilo de vida; 

4. Daqui a 4 anos apresentar no próximo congresso da Unifas o progresso realizado 
no que se refere a estes compromissos estabelecidos. 

 


