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E D I T O R I A L

Como é bom e agradável viverem junto 
irmãos e irmãs

PASSADO – O QUE FIZEMOS? O VIII Congresso da UNIFAS da Família
Servita reuniu-se de 20 a 26 de maio de 2018 no Centro de Espiritualidade
das Irmãs Carmelitas, em Tagaytay City, nas Filipinas, tendo como tema:
Servos e Servas de Maria nas periferias: novo apelo à solidariedade e à co-
laboração. “Cada qual, segundo o dom recebido, coloque-o a serviço dos ou-
tros” (1 Pd 4, 10). Foi um momento importante para toda a Família Servita,
porque ali experimentamos a solidariedade e a colaboração. A experiência
dos 103 participantes vindos de todas as partes do mundo não deveria ser
uma experiência deles apenas, mas deveria ser compartilhada com todos os
membros da Família que não tiveram a possibilidade de participar pessoal-
mente do Congresso.
.
PRESENTE – POR QUE TRABALHAMOS JUNTOS? O secretariado geral
da Ordem Secular e dos Grupos Leigos, em colaboração com o Centro de
Comunicações OSM, tem a satisfação de apresentar este número de
COSMO sobre o tema do VIII Congresso da UNIFAS com o objetivo de com-
partilhar as experiências vividas nas Filipinas. As experiências dos irmãos e
irmãs de todo o mundo, vividas segundo o espírito da Família Servita são lin-
das e nos enriquecem reciprocamente. Os debates em grupo, as celebrações
litúrgicas e todos os outros momentos do Congresso evidenciaram a solida-
riedade e a colaboração existente na Família Servita. Alegra-nos poder com-
partilhar com vocês, através do informativo COSMO, os momentos
importantes que toda a Família viveu nas Filipinas, como diz o salmista:
“Como é bom e agradável viverem juntos irmãos e irmãs” (Sl 133,1). 

FUTURO – O QUE ESPERAMOS? Esperamos que esta publicação possa
despertar interesse no coração e na mente dos membros da Família Servita,
que leve a trabalhar juntos para implementar a solidariedade e a colaboração
em todos os países como UNIFAS regional e nacional. É bom nos encontrar-
nos cada quatro anos em Congresso Internacional, mas recomendamos aos
membros da Família Servita que trabalhem juntos para construir a UNIFAS
local, regional e nacional. A solidariedade e a colaboração podem começar
com cada indivíduo e cada comunidade para chegar ao nível mais amplo de
UNIFAS nacional e internacional. Diz-se que a caridade começa em casa.
Por isso, tais iniciativas da UNIFAS internacional deveriam começar em nível
local, regional e nacional para alcançar mais solidariedade e colaboração.
Desejamos a todos um futuro profícuo de solidariedade e colaboração na Fa-
mília Servita, a fim de que as periferias se tornem o centro da  nossa família
de Servos e Servas e Maria.

frei Souriraj M. Arulananda Samy, O.S.M.
secretário geral da Ordem Secular e dos Grupos Leigos OSM 

secretário geral do Centro de Comunicações OSM
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D e c l a r a ç ã o

Em nome de toda a Fa-
mília Servita, eu, frei

Gottfried M. Wolff, prior
geral dos frades Servos
de Maria e presidente da
UNIFAS, e em nome do
Pai, do Filho e do Espí-

rito Santo, declaro aberto
o VIII Congresso da UNI-
FAS internacional em Ta-
gaytay City, Filipinas, a
partir de hoje dia 21 de

maio de 2018. 

Desejo a todos os partici-
pantes todo bem e peço
que este Congresso seja
uma maravilhosa expe-
riência para cada um de

vós. 
Nossa Mãe Bendita e

todos os santos e beatos
da nossa Ordem e da

Igreja acompanhem cada
um de vós. 

“Desejo a todos os participantes
todo bem e peço que este Con-

gresso seja uma maravilhosa expe-
riência para cada um de vós. ”



3

L o g o  d a  U n i f a s

O logo oficial do VIII Congresso da UNIFAS foi desenhado por Rizfrancis
Obusan Delos Santos (Kiko), ex-membro da Servite Young Missionary
(SYMPre-PHI), Muntinlupa, Manila, Filipinas, com a colaboração e orien-
tação do Conselho da UNIFAS Internacional.

AS CINCO
CORES

DAS
LINHAS

QUE FORMAM O
LOGO 

As cinco linhas do
globo, em cinco
cores diferentes,

simbolizam o
mundo

correspondente aos
cinco continentes,
onde está presente
a Família Servita. 

MU L H E R  V E S T I D A  D E  V E RM E L HO  E  A Z U L
A mulher vestida de vermelho e azul simboliza a bem-aventurada
Virgem Maria (Mãe de Deus, representada pela cor vermelha, e
Mãe dos Homens, representada pela cor azul), que está no centro
do globo simbolizando que Ela é a força que unifica toda a Família Servita,

ligando umas às outras as periferias do mundo

AS
FIGURAS
HUMANAS

As figuras
humanas que
se encontram
sob o manto da
bem-
aventurada
Virgem Mãe
Maria,
simbolizam os
membros da
Família Servita
e toda a
humanidade,
posta sob a
proteção
maternal da
Santa Virgem
Mãe.
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A  C R U Z  V E R -
M E L HA

A cruz vermelha
que penetra no

mundo simboliza o mundo
de hoje e suas condições. A
cruz vermelha é símbolo das

periferias do mundo ho-
dierno. 

A S  COR E S  DO
LOGO
As principais cores utilizadas

no logo são vermelho, azul, ama-
relo e branco, que são as cores da bandeira
nacional das Filipinas, para honrar o país anfitrião do Congresso.

A solidariedade e a colaboração dos Servos de Maria consistem em colo-
car-se aos pés das infinitas cruzes, onde o Filho do Homem continua cru-
cificado (periferias), como uma Família Servita única, sob a proteção, a
intercessão e a companhia da bem-aventurada Virgem Maria, para fazer
das periferias o centro da nossa vida, que é a Cruz. Empenhamo-nos
para que as periferias se tornem centro!
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d i a  d o  c h e g a d a  

CHEGADA, 

RECEPÇÃO E 
INSCRIÇÃO: 

DOMINGO 20 DE
MAIO DE 2018

O dia foi dedicado à recep-
ção e acomodação dos
participantes e à sua am-
bientação no local do Con-
gresso. No Ninoy Aquino
International Airport de
Manila (MNL), Filipinas, a
maioria dos participantes
serviu-se do ônibus (um à
tarde e outro à noite), para
deslocar-se até à sede do
Congresso, o Center of
Spirituality das irmãs Mis-
sionárias Carmelitas, em
Tagaytay City. A recepção
foi bem conduzida pelo
grupo de jovens servitas
(Sympre) junto com os jo-
vens frades professos fili-
pinos. A inscrição dos
congressistas ficou a
cargo do Conselho da
UNIFAS na sede do Con-
gresso. 
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P R I M E i r o  D i A

PRIMEIRO DIA DO CON-
GRESSO: SEGUNDA-FEI-
RA 21 DE MAIO
O dia começa às 6.30h,
com a celebração das Lau-
des, em língua italiana, na
capela do Centro de Espi-
ritualidade, na memória de
Santa Maria, Mãe da Igre-
ja, servindo-se do livreto
reparado pelo liturgista frei
Camille M. Jacques. 
Às 8 horas, na sala de
conferências, foram dadas
orientações referentes aos
trabalhos, como a utiliza-
ção do equipamento para
a tradução simultânea, câ-
meras, etc... Está presente
o Conselho da UNIFAS,
que preparou o Congresso
com a ajuda da Família
Servita das Filipinas. Na
ausência da secretária da
UNIFAS (irmã M. Giuseppa
Mosca, COM), ocupa seu

lugar como secretária do
Congresso a irmã Asunción
Antonio, NAP. 

CERIMÔNIA DE
ABERTURA DO VIII
CONGRESSO DA UNIFAS
São 103 os participantes
do Congresso, membros
da Família Servita, prove-
nientes de 22 países e dos
cinco continentes. Frei
Souriraj M. Arulananda
Samy, coordenador do en-
contro, preside à cerimônia
de abertura. Na presença
do prior geral, frei Gottfried
M. Wolff, de algumas ma-
dres gerais das congrega-
ções das Servas de Maria,
das presidentes dos Insti-
tutos Seculares Servitas,
dos priores nacionais
OSSM e dos responsáveis
dos grupos leigos servitas
começa-se a cerimônia e,
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ao canto da Salve Regina,
representantes dos cinco
continentes acendem cinco
velas aos pés da imagem
de Nossa Senhora. Em se-
guida, o Prior Geral declara
aberto o Congresso e, jun-
tos, o presidente e o vice-
presidente da UNIFAS, de-
scerram o logo do Con-
gresso sob o aplauso de
todos. A cerimônia de aber-
tura termina com uma vi-
brante mensagem do Prior
Geral dando as boas-vin-
das a todos. .

DINÂMICA PARA OS
PARTICIPANTES SE
CONHECEREM
MUTUAMENTE 
Irmã M. Thérèse Connor,
propõe algumas dinâmicas
para facilitar o conheci-
mento mútuo entre os par-
ticipantes. Por exemplo,

uma partilha sobre estes
dois assuntos: 
1. Contar algo interessante
que aconteceu na viagem
até a sede do Congresso.
2. Dizer o que se considera
“especial” no fato de ser
membro da Família Servita.

Cada grupo (5 de língua
inglesa, 2 de língua italiana,
2 de língua espanhola e 1
de língua francesa) foram
orientados a nomear um
presidente e um secretário
do grupo. 

PRIMEIRA
CONFERÊNCIA 
Às 10:30, a professora
Margherita Palazzi, REM,
moderadora, apresenta o
conferencista, Dom Bro-
derick S. Pabillo, bispo au-
xiliar de Manila, que faz
uma reflexão sobre o tema:

Solidariedade e Co-
laboração: “Cada
qual, segundo o
dom recebido, colo-
que-o a serviço dos
outros” (1Pd 4, 10).
Às 11:20 segue o
debate com pergun-
tas de esclareci-
mento.
Às 15h, recomeçam
os trabalhos com
um momento de
oração sobre o
tema Administrado-
res da multiforme
graça de Deus. 
Às 15:15, em dez
grupos, reflete-se
sobre a conferência
de Dom B. S. Pa-
billo. Depois disso,
cada grupo formula
uma pergunta a ser
feita ao bispo pale-
strante.
Às 16:45, em as-
sembleia, cada gru-
po faz sua pergunta
ao bispo palestrante 
Às 17:40, celebra-
se a Missa em lín-
gua inglesa, presi-
dida pelo bispo Dom
B. S. Pabillo. Em
seguida, jantar.



S E G U N D O  D I A

SEGUNDO DIA DO
CONGRESSO –
TERÇA-FEIRA 22 DE
MAIO
Os congressistas vão a
Muntinlupa, Manila, em
dois ônibus e com outros
meios de transporte, para
um encontro com a Fa-
mília Servita local.  
Às 8h antecipa-se a ce-
lebração das Laudes em
língua inglesa, para sair
logo. Parte-se para Ma-
nila por volta das 9 horas.
Por volta das 10:30, che-
gando ao Muntinlupa
Sports Complex, são re-
cepcionados carinhosa-

mente pela Família Ser-
vita Filipina. 

Em seguida, o prior na-
cional da OSSM, Jimmy
Tronqued, dá as boas-
vindas aos congressistas. 
− Segue a apresentação
através de audiovisuais
das irmãs de Maria San-
tíssima Dolorosa Servas
de Maria de Nápoles
(NAP): breve síntese hi-
stórica, carisma, pre-
sença no mundo e, em
particular, nas Filipinas. 
− Depois se apresen-
tam, sempre através de
audiovisuais, as irmãs

Compassionistas Ser-
vas de Maria (COM):
breve síntese histórica,
carisma, presença no
mundo e, em particular,
nas Filipinas. 
− Apresentam-se as ir-
mãs Servas de Maria
Dolorosa de Pisa (PIS):
breve síntese histórica,
carisma, presença no
mundo e, em particular
em Assam (Índia).
− Segue a apresenta-
ção das irmãs Servas
de Maria Reparadoras
(SMR): breve síntese hi-
stórica, carisma, pre-
sença no mundo e, em

8
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S E G U N D O  d i a

particular, nas Filipinas. 
− Apresentam-se as ir-
mãs da congregação da
Mãe Dolorosa Servas
de Maria (INS): breve
síntese histórica, cari-
sma, presença no
mundo e, em particular,
nas Filipinas. 
− Às 14h, apresentam-
se os frades Servos de
Maria: breve síntese hi-
stórica, presença nas Fi-
lipinas. 

Frei Souriraj M. Arula-
nanda Samy, consel-
heiro geral de referência
da UNIFAS, agradece
pelo trabalho de prepa-
ração feito e pelas tare-
fas cumpridas durante o
dia e dá orientações
para a peregrinação
servita que se fará pelas
ruas da cidade até o
Santuário de São Pere-
grino Laziosi.

Às 15:15 começa a pe-
regrinação servita,
escoltada pela polícia
local de Muntinlupa.
Abre a caminhada a
banda da Servite School
das irmãs INS, e se de-
sdobra em três momen-
tos:
1.Servite School (INS):
homenagem mariana
com cantos, velas, in-
censo e flores.
2. St. Mary’s Formation
House (OSM): homena-
gem à Our Lady of Tu-
nasan. 
3. St. Peregrine Church
Campus, onde se en-
contram quatro comuni-
dades de frades: comu-
nidade São José (cúria
vicarial); comunidade
Santa Maria dos Servos
(pré-noviços); comuni-
dade Santo Aleixo (pro-
fessos); e comunidade
São Peregrino Laziosi
(equipe de pastoral da

paróquia e do santuá-
rio): homenagem à
Santa Maria dos Ser-
vos.

Depois de uma pausa
para o lanche, às 18:30,
como acontece toda
terça-feira à noite, na
igreja (santuário dioce-
sano) de São Peregrino
Laziosi foi celebrada a
Missa da Cura, presi-
dida pelo vigário provin-
cial, frei Deogracias M.
Alejandria Jr. No final da
missa, imposição das
mãos e beijo da relíquia
de São Peregrino. Ter-
minada a celebração,
frei Souriraj M. saúda e
agradece os paroquia-
nos. Segue-se a foto do
grupo. 
Por volta das 20:30, re-
torno à sede do con-
gresso com lanche ser-
vido a bordo do ônibus.
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TERCEIRO DIA DO CONGRESSO -
QUARTA-FEIRA 23 DE MAIO
SEGUNDA CONFERÊNCIA 

Às 9h os congressistas reúnem-
se na sala de conferências. O
moderador, Sr. Martin McNicoll,
apresenta a professora Maria
Nobile, REM, que discorre sobre
o tema “Os Servos e Servas de
Maria nas periferias: novo apelo
à solidariedade e à colaboração”.

Às 15h, os participantes reúnem em
assembleia e, como oração, cantam-
se as Ladainhas dos Servos à Santa
Maria. 

Às 15:15, os grupos reúnem-se para
refletir sobre a pergunta: “Qual é o
novo apelo à solidariedade e à cola-
boração na Família Servita?”

Às 16:15, os secretários de cada
grupo relatam o resultado da refle-
xão dos grupos.

Às 17:30, celebração da Missa, em
língua francesa, presidida pelo Pe.
Mario Desrosiers, OSSM. 
Às 18:30, jantar, seguido de recrea-
ção animada pelas irmãs filipinas.
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Q U A R T O  D i A

QUARTO DIA DO CON-
GRESSO – QUINTA-
FEIRA 24 DE MAIO
MESA REDONDA – EX-
PERIÊNCIAS E PARTILHA

Às 9:10 começa o trabalho
em assembleia. A mode-
radora, irmã Maria Zingaro
(SMN) apresenta a Mesa
Redonda, na qual cinco
membros da Família Ser-
vita dão seu testemunho
de serviço nas periferias. 

1. Irmã Margaret Sheela
(PIS), missionária no
Norte da Índia (Assam),
região montanhosa iso-
lada e de difícil acesso. 
2. Irmã Margaret Crinyion
(LON), outrora eremita por
20 anos e hoje atuando
com os necessitados.
Sente-se ter sido cha-
mada por Deus desde o

nascimento para ser
Serva de Maria. 
3. Dona Catherine
Caillot (LON-ASO), profes-
sora aposentada, asso-
ciada às irmãs Servas de
Maria de Cuves/Londres.
Em 1990, foi assumida
como professora na
escola das Servas de Ma-
ria de Cuves/Londres, em
Gouvieux, França. Em
2000 pode visitar em Bu-
tembo (Kivu-Norte), na
República Democrática do
Congo (ex-Zaire), a mis-
são das referidas irmãs na
qual foi construída uma
escola. Depois, teve a
oportunidade de visitar a
missão mais dua vezes
(em 2011 e 2016). Desde
2000, ela faz parte do Co-
mitê de Apoio a esta mis-
são. É professora aposen-
tada desde 2008 e, na
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França, garante a “tutelle”
das professoras das esco-
las das Servas de Maria
de Cuves/Londres. 
4. Soledad Molina (LAC),
leiga consagrada Serva
de Maria que trabalha há
quinze anos na obra Koi-
nomadelfia de Santiago
do Chile, com crianças ór-
fãs ou de famílias pobres,
obra esta iniciada anos
atrás por frei Gabriel M.
Paccanaro, OSM.
5. Irmã M. Elena Zecchini
(SMR), informa o resul-
tado de uma pesquisa
feita na Congregação das
Servas de Maria Repara-
doras sobre o trabalho
realizado nas periferias de
vários lugares onde atuam
as irmãs da congregação.

Às 15h os congressistas
reúnem-se em assem-

bleia para um momento
de oração, invocando a
Virgem Maria, Auxílio dos
Cristãos.

Prosseguem os trabalhos.
A assembleia e dividida
em grupos segundo o lu-
gar (país) onde trabalham:
Itália, França-Bélgica-
Hungria, Brasil, México-
Colômbia, Canadá, Índia,
Indonésia-Austrália, Filipi-
nas. Cada grupo escolhe
o local para reunir-se, o
coordenador e o secretá-
rio.  O grupo refletirá so-
bre esta pergunta: “Quais
são os sonhos e propo-
stas que podem ajudar a
concretizar o projeto de
comunhão e solidariedade
na Família Servita hoje?”

Neste ínterim, uma equipe
de quatro (Camille M. Jac-

ques [OSM-CAN],
Maria Nobile
[REM], Stefano M.
Bordignon [OSM-
VEN], Maria Abuk
[GAL]), formada
pelo Conselho da
UNIFAS, trabalha
na redação da
Mensagem à Famí-
lia Servita.

Às 17:30, celebra-
ção da Missa, em
língua espanhola,
presidida por frei
Antonio F. M. No-
fuentes Montes
(ESP/ANN). 

Noite de recreação
animada pelos lei-
gos filipinos.  
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MENSAGEM DO
CONGRESSO

ÀS 10:45, frei Camille M.
Jacques, em nome da
equipe de redação,
apresenta em língua ita-
liana o esboço da men-
sagem dirigida à Família
Servita. Segue uma par-
tilha em grupos de 30
minutos. Depois são fei-
tas algumas emendas,
observações e suge-
stões propostas pelos
grupos, que, até às 12h,
são entregues por
escrito à equipe de reda-
ção através de frei  Ca-
mille. 
Às 15h todos voltam a
reunir-se em assembleia
para um momento de
oração e para renovar
juntos, em italiano e  em
inglês, o compromisso
servita. 
Frei Camille lê de novo a
Mensagem agora revista
em base as observa-

ções e correções feitas.
Segue breve debate e
depois a assembleia
aprova por alçada de
mãos a Mensagem que
será traduzida em vários
idiomas.

A moderadora, irmã
Marie Thérèse Connor,
faculta a palavra a todos
para que se expressem
livremente sobre algum
tema de interesse
comum

Algumas 
intervenções:
1. Irmã Theresa Sandok
(LAD) propõe: a) a revi-
são do Estatuto da UNI-
FAS quanto à
possibilidade de eleger
para Presidente da UNI-
FAS qualquer membro
da assembleia e não só
o Prior Geral OSM; b) fa-
cilitar a comunicação de
maneira sistemática na

QUINTO DIA DO CONGRESSO – SEXTA-FEIRA
25 DE MAIO

Às 9h continuam os trabalhos em assembleia,
sendo moderadora a irmã Marie-Thérèse Connor
(LON). Cada grupo comunica a resposta à per-
gunta: “Quais são os sonhos e propostas que
podem ajudar a concretizar o projeto de comun-
hão e solidariedade na Família Servita hoje?”
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Família Servita; c) com-
por um Hino Servita
(Servite Anthem).

2. Maria Nobile (REM)
propõe que 16 de no-
vembro seja a data
escolhida pela Família
Servita parta renovar
seu compromisso em
favor de uma “Igreja
pobre para os pobres”.
3. Uma leiga da OSSM-
MEX propõe a redação
de um Diretório através

do qual se venha a con-
hecer as obras realiza-
das nas periferias pela
Família Servita, a fim de
poder apoiar financeira-
mente tais obras.

Às 17h celebra-se a
Missa, em língua ita-
liana, presidida pelo
prior geral, frei Gottfried
M. Wolff.
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
DO VIII CONGRESSO DA UNIFAS

Depois da Missa, frei Rhett M. Sara-
bia, vigário geral, abençoou as lem-
brancinhas que foram entregues a
todos os participantes do Con-
gresso. E pelas 18h, forma-se uma
procissão que vai da capela do Cen-
tro de Espiritualidade até a sala de
conferências onde se realiza a ceri-
mônia de encerramento do Con-
gresso Internacional da UNIFAS .
Frei Souriraj M. Arulananda Samy,
animador da cerimônia de encerra-
mento, convidou as madres gerais e
as lideranças das outras instituições
servitas para receberem as cinco
velas que foram acesas na abertura

do Congresso como símbolo e com-
promisso de levar esta luz a toda a
Família Servita. O Prior Geral dirigiu
palavras de agradecimento a todos
os organizadores, colaboradores e
participantes do Congresso. Suge-
stivo foi o gesto de içar as bandeiras
das Filipinas e do Vaticano enquanto
se tocavam os respectivos hinos na-
cionais e a entrega das bandeiras
aos representantes de cada país. O
Congresso foi declarado encerrado
em língua inglesa pela vice-presi-
dente da UNIFAS, irmã Marie Thé-
rèse Connor. Com o canto da Salve
Regina o Congresso da UNIFAS foi
encerrado

ENCERRAMENTO FORMAL DO VIII CONGRESSO DA UNIFAS
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Irmãos e irmãs, chegamos aqui em Tagaytay, Filipinas, no domingo de
Pentecostes, vindos de 22 países diferentes.
Durante toda a semana experimentamos nosso “Pentecostes", através
da efusão do Espírito Santo nas variadas e enriquecedoras experiências
que vivemos, que nos permitiram crescer no conhecimento e no amor
mútuo e no chamado para servir a Deus e ao seu plano de salvação com
as mesmas atitudes de Maria, a humilde Serva do Senhor. 
Agora nos preparamos para partir como amigos, cheios de alegria e gra-
tos por todos os dons e bênçãos que recebemos. Estamos repletos de vi-
talidade e prontos para “tornar realidade” nas periferias, como Servos de
Maria, o apelo à solidariedade e colaboração.  
Deste modo, num clima de louvor e gratidão, eu, irmã Marie Thérèse
Connor, vice-presidente da UNIFAS, às 18:30 do dia 25 de maio de 2018,
declaro encerrado o VIII Congresso da UNIFAS.
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RETORNO DOS PARTICIPAN-
TES - SÁBADO 26 DE MAIO

Alguns participantes tomaram o ca-
minho de volta na tarde de 25 de
maio. Sábado dia 26, às 6 da manhã
parte o primeiro ônibus levando um
grupo ao aeroporto de Manila e, por
volta de meio-dia, parte o segundo
ônibus com outros congressistas
para o mesmo destino. Enquanto
isso, outro grupo de 47 pessoas co-
meça na mesma sede o Worskshop
para os assistentes da OSSM e dos
Grupos Leigos.

TRADUTORES

Alguns tradutores ajudaram e facili-
taram a compreensão dos textos
nos vários idiomas. Queremos agra-
decer-lhes pelo precioso serviço
prestado ao Congresso: Srta. Esther
Buenfil Patrón, REM, (italiano, in-
glês, português), frei Jorge Luis M.
Jiménez Delgadillo, OSM-MEX,
(espanhol) e frei Roch M. Boulanger,
OSM-CAN, (francês).
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Apresentamos alguns dados estatísticos sobre os participantes do Congresso da
UNIFAS. 
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SERVOS E SERVAS DE MARIA
NAS PERIFERIAS

NOVO APELO À SOLIDARIE-
DADE E À COLABORAÇÃO

VII I  Congresso Internacional
da UNIFAS

(Tagaytay City,  20-26 de maio de 2018)

MENSAGEM À FAMÍLIA
SERVITA 

JUNTOS, OLHAR PARA 
CRISTO CRUCIFICADO

1.Nós, membros da Família Servita,
frades, irmãs, membros dos Institutos
Seculares, leigas consagradas, mem-
bros da Ordem Secular, de Associa-
ções Servitas e das Escolas
Servitas, provenientes dos cinco
continentes, reunidos em Con-
gresso no Centro de Espiritualidade
das irmãs Missionárias Carmelitas
de Tagaytay City, Filipinas, de 20 a
26 de aio de 2018, refletimos sobre
o tema “Servos e Servas de Maria
nas Periferias. Novo apelo à solida-
riedade e à colaboração”. 
Experimentamos como é bom e
agradável estarmos juntos (cf. Sl

133 [132], 2) como família, irmãos e
irmãs na trilha dos nossos Sete Pri-
meiros Pais. O que vimos, ouvimos
e refletimos nós o transmitimos a
todos vós (cf. 1Jo 1, 3). 
Felizes por ver a videira de Monte
Senário plantada em vários lugares
da Ásia, juntos, como peregrinos,
percorremos trechos do caminho da
periferia da cidade, por ruas marca-
das pela pobreza, mas ricas de vida
e de esperança, rumo ao santuário
de São Peregrino Laziosi, em Mun-
tinlupa (Manila). Como nosso santo
irmão Peregrino, junto com a Mãe,
voltamos nosso olhar para Cristo
Crucificado, como médico das
almas e dos corpos, Filho do
Homem elevado na cruz para nossa



23

M E N S A G E M  F I N A L

salvação (cf. Jo 3, 14; VPF 7), con-
scientes de que “por suas chagas
fomos curados” (1Pd 2, 24; cf. Is 53, 5).

SAIR PARA AS PERIFERIAS,
QUAIS SOLIDÁRIOS 
COLABORADORES

2. Ressoou forte em nós o apelo do
papa Francisco para sermos comuni-
dade e igreja de saída para as periferias,
para estarmos com a Mãe, Senhora
nossa, junto a Cristo Jesus, que conti-
nua crucificado nos sofredores e nos
“descartados” da sociedade de hoje.  
Tomando consciência, também como
família, de ser corresponsáveis pelos
processos que geram tais periferias,
queremos não só fazer nosso “mea
culpa”, mas também agir como ami-
gos em comunhão e fraternidade, em
solidariedade e colaboração. Por
isso, nos comprometemos a promo-
ver a comunicação entre nós e a
aprofundar nossa consciência recí-
proca, segundo a recomendação do
apóstolo Pedro: “Cada qual ponha
seu dom a serviço dos outros como
bons administradores da multiforme
graça de Deus (1Pd 4, 10). Quere-
mos, sim, sair para as periferias e tra-
balhar juntos, para que nossos
carismas produzam frutos.

NA PERIFERIA, JUNTAR-SE AO
CRISTO POBRE

3. Na periferia, com a Mãe dos vi-
ventes, junto a Cristo, crucificado nos
pobres e nos marginalizados, ouvi-

mos o grito suplicante: “Tenho sede”
(Jo 19, 28). Queremos não só abrir
as mãos e compartilhar comida e be-
bida, mas queremos também refletir
sobre as causas de tal indigência e
agir todos juntos e com firmeza para
removê-las, para evidenciar o ego-
centrismo dos ricos epulões (cf. Lc
19, 16-31) e denunciar as injustiças. 
Como os primeiros irmãos nossos
que no passado, aos 7 de outubro de
1251, assinaram o “Ato de Pobreza”
em Florença, e como os atuais signa-
tários do recente “Pacto das Cata-
cumbas de São Januário dos Pobres”
de Nápoles, de 16 de novembro de
2015, nós também nos compromete-
mos a pôr no centro de tudo a “Igreja
pobre para os pobres” (EG 198), para
que dê testemunho de uma ação so-
lidária, que ponha em destaque a di-
gnidade de todo ser humano e o bem
comum em favor do desenvolvimento
sustentável. 
.

NA PERIFERIA, JUNTAR-SE AO
CRISTO ABANDONADO

4. Nas periferias existenciais, com a
Mãe, mulher forte, junto a Cristo, cru-
cificado nas pessoas de todas as ida-
des, desnorteadas diante de tantas
propostas, obcecadas pelo sucesso
e pela riqueza, fechadas no mal-estar
e no desespero, abusadas, escravi-
zadas, provadas em sua saúde, de-
spojadas dos valores vitais e
expostas à tentação do suicídio, ou-
vimos o grito desesperado: “Meu
Deus, meu Deus, por que me aban-
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donaste?” (Sl 22 [21], 2). Queremos
não só aproximar-nos do outro (cf. Lc
10, 36-37), sentar-nos a seu lado
para ouvi-lo com ternura, mas tam-
bém abrir a mente e transformar a
pergunta “Por que viver?” em “Para
quem viver?”. 
Queremos recordar a experiência
dos Sete ricos comerciantes de Flo-
rença que, ao encontrar a pérola pre-
ciosa, por ela tudo abandonaram (cf.
Mt 13, 45-46; LO 17, 19). 

NA PERIFERIA, JUNTAR-SE AO
CRISTO CAMINHANTE 

5. Nas periferias, com a Mãe, Vir-
gem intrépida, junto ao Cristo crucifi-
cado na pessoa de tantos
caminhantes e migrantes, muitas
vezes vítimas da injustiça e da opres-
são, sem teto e desempregados, nos
quais reconhecemos o Filho do
Homem que não tem onde reclinar a
cabeça (cf. Mt 9, 20; Jo 1, 11; Lc 2,
7). Queremos não só abrir a porta e,
na medida do possível, oferecer ho-
spedagem e assistência, qual “sexta
cidade de refúgio” (cf. Nm 35, 6; Dt
19, 1-10; Gs 20, 1-3; LO 2, 16), mas
também identificar as causas que
provocam tantas migrações e em-
penhar-nos para removê-las. 

NO ALTO DO MONTE E NA 
CIDADE

6. Queremos pôr em prática este
nosso compromisso nas periferias,
com a oração e o trabalho, com a

vida contemplativa e o serviço apo-
stólico (cf. Const. OSM, 4), no alto do
monte e na cidade, lugares simbóli-
cos de concentração e de expansão.
Contamos com a colaboração recí-
proca entre nós, membros da Família
Servita e, em particular, com o aporte
dos leigos engajados ou próximos de
nossas comunidades ou que atuam
em nossas “obras”. Portanto, nos
empenharemos na educação das
novas gerações, na formação integral
de nível espiritual, social, econômico
e político, a fim de que possamos agir
responsavelmente em vista do bem
comum. 

SERVOS E SERVAS DE MARIA,
SENHORA NOSSA

7. A Virgem Maria, Senhora nossa,
que fez seu bem-aventurado servo
Filipe semelhante a seu amado Filho
(cf. LO 11), nos dê um coração se-
melhante ao seu para escutarmos o
clamor do mundo com sentimentos
de compaixão e esperança. Por sua
intercessão, Ela sustente sempre o
nosso compromisso dos seus Servos
e Servas nas periferias do mundo e
nos guie benigna pelo caminho da
vida.  








