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VOCÊ ESTÁ CONVIDADA 

A DAR UMA RESPOSTA ARTÍSTICA 

ÀS REFLEXÕES DESTE ANO 

NO QUADRO ABAIXO. 

Mary Ward 

vermelho e verde 

Teresa Ball 

azul e amarelo 

Esperança para o futuro 
e cuidado com a Terra 

Desenvolvimento do Min-
istério e Colaboração 

CHAVE DE COR 

Se você deseja que sua resposta artística seja incluída no site da 
Anawim, por favor, envie um scan ou uma fotografia para 

anawimarts@gmail.com 

Mary Ward 

Teresa Ball 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o início do Instituto Mary Ward, em 1609, muitas 

mulheres foram inspiradas por sua compreensão do chamado 

inaciano à missão de Jesus.  Houve milhares de mulheres, 

associadas e amigas, cada uma à sua maneira, levando o 

carisma de Mary Ward em seus próprios contextos de 

ministérios - fundadoras não menos à sua maneira. 
 

Neste bicentenário de Teresa Ball 2022, pedimos que vocês 

pensem e deem graças de uma forma particular a esta irlandesa 

que iniciou o Ramo do Insituto de Loreto. Com isso em mente, 

convidamo-te a considerar a relação entre Mary Ward e Teresa 

Ball.  Embora saibamos que elas nunca se conheceram 

pessoalmente, pois nasceram duzentos anos de diferença, 

sabemos que Teresa Ball levou o Instituto de Mary Ward à 

Irlanda e, depois, para além deste país, para os cinco 

continentes do mundo.    
 

Para os menos familiarizados com a história de Teresa Ball, 

pode ser importante saber que ela foi enviada como criança, aos 

9 anos, de sua casa na Irlanda para o Bar Convent em York, 

para receber uma educação católica. Um de seus biógrafos, 

Forristal (1994), conta que, ao chegar, foi saudada por sua irmã 

mais velha Anna Maria, também aluna da escola, mas que 

estava voltando para casa, pois tinha concluido os seus estudos. 

Anna Maria ofereceu a Teresa algumas palavras sábias para se 

fortalecer durante os anos de separação de sua família… 

‘Busque primeiro o Reino de Deus…’ Que presente 

extraordinário a irmã mais velha ofereceu a sua irmã mais nova: 

uma passagem do Evangelho que ficaria com Teresa e a 

sustentaria pelo resto de sua vida. Da mesma forma, 

poderíamos pensar em Mary Ward oferecendo-nos uma graça 

vitalícia que ela recebeu enquanto descobria a sua vocação - 

que ela não devia ser da Ordem de Santa Clara; Alguma outra 

coisa que eu deveria fazer. . . ’. Essa ‘outra coisa’, a graça de 
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Lembramo-nos de Mary Ward ao dizer "Deus tem o Seu tempo 

para todos". O tempo é agora para nós sermos UM e que rica 

tapeçaria será criada à medida que nos tornarmos UM. 

 

Ir. Pat Robb CJ – Província Inglesa 

 

 

Na primeira biografia de Teresa Ball publicada em [Dublin 

1879], o autor Rev. William Hutch D.D. escreve sobre Teresa 

Ball: "Ela nunca se cansava de repetir para elas [suas irmãs] as 

palavras do salmista: 'Como é bom e agradável para os irmãos 

viverem juntos em unidade’. 

À primeira vista, isso poderia se aplicar à vida em comunidade, 

mas Madre Teresa também pode ter pensado nas casas que 

ela havia fundado na Irlanda e no exterior, que estavam se 

retirando da unidade com Rathfarnham, e o doloroso cisma 

entre o Convento de Loreto St Stephen's Green e Rathfarnham. 

Sempre houve lutas sobre a unidade e tornar-se uma só 

congregação em ambas as partes do Instituto de Mary Ward, 

começando pela Ir. Praxedes e os seus apoiadores em Liége 

em 1619, que tentaram subverter a visão de Mary Ward para o 

seu Instituto.  Os problemas de tornar-se uma só tem ocorrido 

ao longo dos séculos até os nossos dias.  Muitas das nossas 

Irmãs, em todos os tempos, desejaram e trabalharam para se 

tornarem uma só congregação.  Podemos considerá-las: uma 

"nuvem de testemunhas" que nos rodeia, enquanto corremos “a 

corrida que nos é proposta” [Heb. 12.1], nomeadamente tornar-

se uma só instituição. 

Ir. Magdalen O’Neill IBVM - Província Inglesa 

 
O que posso trazer ao processo de tornar-se uma só 
congregação, que dons, que talentos, que experiências? 
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8º DIA: 30 de janeiro de 2022 

 

Tema:  UNINDO-SE E NO FUTURO  
 

 

"Eu Gostaria que todos estivessem 
aqui".      

 Mary Ward 
 
"O tempo é O mais precioso de todas 
as coisas".    
                                 Teresa Ball 

 

 
 

'O que eu fiz por Cristo, o que estou fazendo por Cristo, o que 

farei por Cristo?' - palavras dos Exercícios Espirituais de 

Santo Inácio de Loyola que devem ter estado freqüentemente 

nos lábios de Mary Ward e de Teresa Ball . Para todos nós, 

essas palavras trazem desafios diferentes, talvez perigos 

diferentes, e exigirão habilidades diferentes à medida que 

tentamos viver nossas vidas em diferentes partes do mundo. 

Durante a minha vida, tive a maravilhosa 

experiência de trabalhar em vários países 

africanos. Conheci várias Irmãs do IBVM em 

reuniões enquanto trabalhava para a Caridade 

Irlandesa Concern. Conheci a Ir. Noelle em um 

campo de refugiados na Tanzânia, onde ela estava 

com o serviço de refugiados jesuítas. Visitei casas 

onde as irmãs moravam e fiquei encantada ao ver 

um retrato de Mary Ward.  Aqui havia lugares onde 

eu me senti em casa e nós éramos como uma só. 
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fundar o Instituto, talvez esteja implícita nas palavras ‘Buscai 

primeiro o Reino de Deus’ [e também no lema da profissão de 

Teresa Ball que marca seu bicentenário:] 'As misericórdias do 

Senhor, eu cantarei para sempre '. 
 

Como pano de fundo para a próxima semana de oração, 

sugerimos a contemplação imaginativa, conforme descrito por 

Santo Inácio nos Exercícios Espirituais como um método de 

oração. Como  ponto de partida,  podemos nos lembrar do Círculo 

Aberto (VP 22),  como uma “Composição do Lugar” - mas, neste 

caso, imaginar um círculo aberto conduzido pelo Espírito com 

Mary Ward, Teresa Ball e você - um companheiro de nosso 

próprio tempo. Conforme você assume seu lugar com eles, quais 

conversas evoluem entre vocês. 
 

Selecionamos uma máxima de Mary Ward e de Teresa Ball para 

cada dia para nos apoiar ainda mais em suas reflexões. Estas 

correspondem à dinâmica da semana - alcançando e indo além - 

para que "alguma outra coisa" possa se incorporar em nosso tempo. 

As máximas são selecionadas para nos encorajar em nossa jornada 

de descoberta como família de Mary Ward. Este significativo ano de 

2022 não é apenas o bicentenário de Teresa Ball, mas traz a 

possibilidade de um importante movimento de nós nos tornarmos 

uma só congregação dos dois Ramos restantes do Instituto. 
 

Sr Marion Bettenworth CJ - English Province 

Sr Jen Bromham IBVM - English Region 

Sr Anne O’Dwyer IBVM - Irish Province 
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1º DIA: 23 de janeiro de 2022 

 

Tema:  O INÍCIO DA VIAGEM – O CHAMADO 

 
 

“Foi me mostrado com clareza e certeza 
inexprimível ... que alguma outra coisa 
estava determinada para mim, sem 
qualquer comparação com a maior glória 
de Deus."    Mary Ward 
 
“Busque primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça e tudo o mais vos será dado, 
também.”    Teresa Ball 

 
 
Mary Ward nasceu em uma família não-conformista em 
Yorkshire, na Inglaterra, em 1585, quando os católicos foram 
forçados a praticar sua fé em segredo. Desde cedo ela sentiu 
que Deus a chamava para a vida religiosa e por anos ela 
experimentou grande dúvida interior sobre como Deus queria 
que ela respondesse ao Seu chamado. Com o tempo, ela 
percebeu que seu chamado era trabalhar para a Maior Glória 
de Deus, por meio do serviço aos outros e isso era para fazer 
"alguma outra coisa". 
 
Esta nova forma deveria ser caracterizada pelas virtudes da 
Liberdade, Justiça e Sinceridade - 'Uma Liberdade singular que 
poderia referir tudo a Deus'. Esta fundação levou as suas irmãs 
a atuar em ministérios adequados para a época, ou seja, a 
educação de jovens e mulheres e o trabalho para a fé católica - 
com uma abertura a todas as coisas congruentes com os 
tempos.  A grande preocupação de Mary Ward foi discernir 
como os seus membros poderiam combinar harmoniosamente 
amar a Deus e seguir Cristo através do serviço amoroso e ativo 
aos outros. Esta missão continua no seu Instituto mundial hoje.  
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com massas de migrantes, caos econômico, uma sociedade 

ferida pela atual pandemia, pela indiferença e individualismo, 

devemos responder ao desconhecido, como fizeram Mary Ward 

e Mary Teresa Ball no seu tempo.  Ao estarmos atentos à 

realidade do nosso tempo e encarnados nos locais onde 

vivemos, podemos superar todo o medo.   

Em nossa paróquia, em Madrid, eu e outra irmã, 

ministramos aos detentos do Centro de Detenção de 

Imigrantes (CIE) perto de nossa casa. Este é o lugar 

para as pessoas mais rejeitadas, cujo único crime é 

que eles não têm documentos. Ninguém é ilegal por 

essa razão. Portanto, esses Centros, onde os presos 

têm menos direitos humanos do que nas prisões, 

não deveriam mais existir. Seguimos em frente com 

fé e esperança abraçando o desconhecido, sabendo 

que o amor de Deus sempre nos acompanhará 

enquanto servimos aos mais necessitados e 

vulneráveis em nossa Comunidade. 

Para concluir, as palavras desta canção refletem meus 

sentimentos atuais: 

“Há ainda tantos pés para lavar. 
Há ainda tanta escuridão para iluminar, 
tantas correntes para quebrar, 
Pão e vinho eu quero ser.” 

 

Que dificuldades pessoais ou institucionais me impedem 
de assumir os desafios que o Espírito me pede hoje?    
                                            
Eu enfrento o futuro convencido de que o amor deve 
ser mais forte do que os medos e outras dificuldades? 

 

 
Ir. Louise Latin IBVM - Província Espanhola 
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7º DIA: 29 de janeiro de 2022 

 

Tema:  ABRAÇANDO O DESCONHECIDO  
 

"O amor de Deus é como um fogo que 
não se apaga, pois é impossível amar a 
Deus e não trabalhar para estender a sua 
glória."     Mary Ward 
 
“Vá e incendeie o mundo com o fogo do 
amor de Deus.”   Teresa Ball 
 

 

 

Aqules que amam e sentem o fogo do amor de Deus dentro 

de si não têm medo de nada, porque sabem que estão nas 

mãos de Deus. Quanto mais crescemos na intimidade com 

Deus, mais fácil é superar qualquer forma de medo e estar 

aberto às surpresas do Espírito em nossa vida diária e 

responder às necessidades dos outros. 

Jesus lembra-nos com frequência nos evangelhos: "Não 

tenha medo". Ele sabe que a vida e o compromisso de viver a 

própria vida de forma significativa pode trazer consigo muitas 

dificuldades,  

desafios e medo. O medo pode tomar conta quando somos 

confrontados com o desconhecido, mas não estamos 

sozinhos. Deus é um Pai amoroso, que acreditamos cuidar 

das pequenas criaturas, e que certamente cuidará de nós, 

seus filhos. 

Hoje, como membros do Instituto, Deus pede-nos que demos 

mais um passo, de modo a não deixar morrer o fogo do amor.  

Neste mundo em que vivemos no meio de uma pandemia 
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Teresa Ball nasceu numa família de 
comerciantes de seda em Dublin em 1794 
e foi enviada para o Bar Convent para 
receber uma educação católica.  No 
retorno de Teresa à Irlanda de York há 
duzentos anos atrás, a Irlanda estava 
emergindo de séculos de repressão e 
uma necessidade era sentida pelas 
escolas católicas. 
 
Na realidade, as vidas de Mary Ward e Teresa Ball são 
semelhantes, na qual ambas foram lançadas nas profundezas 
dos barcos: uma para St Omer e a outra para York, sem saber 
para onde os  riscos e a fé as levavam. No entanto, ambas no 
seu tempo descobriram que as necessidades apropriadas para 
o ministério eram a educação das jovens e o cuidado da fé. 
Teresa estava pronta para assumir esta importante tarefa, 
primeiro na Irlanda e depois no mundo todo. 
 
Hoje, as companheiras de Teresa Ball e Mary Ward continuam 
agora e no futuro, encontrando novas formas de responder aos 
apelos de Deus num espírito de coragem para ir para além das 
nossas fronteiras, para onde a necessidade é maior. 
 
Como resultado do nosso encontro diário com Jesus, 
será que apreciamos os nossos próprios dom e 
canalizamos as nossas energias para a mudança? 
 

Será que a nossa vida hoje mostra a glória de Deus e 
inspira outros a usarem os seus dons no serviço e no 
amor? 
 

Irs. Philomena Dowd IBVM & Siobhan Murphy – Província da Irlanda  
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2º DIA: 24 de janeiro de 2022 

 

Tema:  LUTA INTERNA - DISCERNINDO O   

  CAMINHO A SEGUIR  
 

 

“Foi me mostrado com clareza e certeza 
inexprimível ... que alguma outra coisa 
estava determinada para mim, sem 
qualquer comparação com a maior 
glória de Deus".              Mary Ward 
 
“Busque primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça e tudo o mais vos será dado, 

      também.”     Teresa Ball 
                                                    
 

Todos nós tomamos decisões importantes em nossas vidas - 

por exemplo, a decisão de entrar em uma ordem religiosa ou 

mudar o rumo de nossas vidas. O caminho para uma decisão 

final pode ser uma longa jornada. Olhando para trás, podemos 

ver claramente como Deus nos conduziu ao longo do caminho 

para uma decisão que nos traz paz. Podemos nomear o que 

nos levou a Deus ao longo do caminho e onde fizemos um 

desvio. Mary Ward e Teresa Ball também tiveram que tomar 

muitas decisões em suas vidas e usar o discernimento inaciano 

para chegar a um lugar de liberdade e paz. 

Além das grandes decisões da vida, nos deparamos com 

muitas pequenas decisões em nossa vida diária. É aqui que 

nossa espiritualidade pode nos ajudar e guiar. Eu (Katharina 

Maria) trabalho em uma clínica psiquiátrica. Tenho que decidir 

constantemente quanta atenção cada paciente recebe. Além 

das necessidades de cada paciente, também é importante ver 
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Este não é o maior presente que Mary Ward e Teresa Ball nos 

deram, que Deus pode transformar os obstáculos em 

oportunidades que dão amor e promovem a vida? Com certeza, 

suas vidas e tempos não foram um mar de rosas. Em um 

mundo repleto de guerras religiosas, pragas, perseguições, 

incertezas e dúvidas pessoais - obstáculos externos e internos - 

eles tiveram que percorrer o caminho da cruz e usar a coroa de 

espinhos. No entanto, devido à sua confiança inabalável no 

Senhor, elas foram capazes de responder a esses obstáculos 

de maneiras sem precedentes e fazer a diferença no mundo de 

seu tempo. 

 

Inspiradas por nossas fundadoras, e junto com nossa Mãe 

Maria, vamos também, colocar todos os nossos obstáculos ao 

pé da cruz para que, Deus os transforme em fontes de Seu 

amor e compaixão neste mundo. Rezemos com São Paulo para 

que, embora estejamos sujeitos a todo tipo de obstáculos, 

nunca estaremos angustiados; podemos não ver saída, mas 

nunca vamos nos desesperar; podemos ser perseguidos pela 

escuridão ao nosso redor, mas nunca seremos separados da 

luz. 

 

 

Quais são alguns obstáculos externos e internos que 
enfrentamos em nossa vida e missão hoje, como 
indivíduos e comunidades? 
 
Como podemos transformar esses obstáculos em eventos 
kairos, fontes do amor e da misericórdia de Deus, com 
a Sua ajuda? 
 

Ir Vinita Mazhuvancherry CJ – Nepal 
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6º DIA: 28 de janeiro de 2022  

 

Tema:  OBSTÁCULOS NA VIAGEM  
 

“Preparem-se para supercar as 
dificuldades; nunca busque fugir 
daquilo que nosso Salvador abraçou 
tão voluntariamente."  Mary Ward 
 
“Se agradamos a Deus, que 
necessidade temos de preocupar-nos 
se o mundo está contra nós?” 
     Teresa Ball 

 

Nossa vida e missão sempre serão repletas de obstáculos de 

todos os tipos. Alguns obstáculos, como a pandemia do Covid

-19, a turbulência política, a recessão econômica, as 

calamidades naturais, a guerra e o conflito, a perda de entes 

queridos, são externos a nós; raramente temos controle sobre 

eles. Outros, como amor próprio, obstinação e interesse 

próprio, são internos a nós; podemos ter controle sobre eles. 

Sejam externos ou internos, tenhamos controle sobre eles ou 

não, todos os obstáculos podem ser convertidos em eventos 

kairos, fontes de graça. 

 

Todos os obstáculos tornam-se fontes de graça quando os 

abraçamos e os unimos ao aparentemente maior obstáculo 

que o mundo já testemunhou, mas que nos deu a salvação, 

ou seja, a paixão e a morte de Nosso Senhor. Tornando-se 

uma só podemos descobrir que em cada obstáculo o nosso 

Senhor ainda se dá em sacrifício; pois o Senhor nos 

prometeu: ‘Estou sempre contigo; sim, até o fim dos tempos’. 

(Mt.28: 20) 
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quais recursos estão disponíveis e que sinal de decisão 

enviamos para outros pacientes. Eu (Nathalie) trabalho em uma 

paróquia e muitas vezes tenho que tomar decisões com base 

em opiniões opostas ou contraditórias de diferentes pessoas na 

paróquia. Todos eles afirmam basear suas decisões em sua fé. 

Onde encontrar a voz de Deus em muitas vozes? 

Apesar do discernimento, nem sempre decidimos corretamente. 

Em sua mensagem para o Ano Inaciano, o Papa Francisco 

enfatiza que discernir nem sempre significa ter sucesso desde o 

início. “Trata-se antes de navegar, de ter uma bússola para 

poder dar início a um caminho que tem muitas voltas e mais 

voltas e deixar-se guiar sempre pelo Espírito Santo que nos 

conduz ao encontro com o Senhor.” Outras pessoas nós os 

encontros ao longo do caminho e podem ser indicadores por 

meio dos quais Deus deseja falar conosco. Vale a pena 

procurar essas placas de sinalização - mesmo onde não as 

esperamos, diz o Papa. 

 Mary Ward e Teresa Ball tomaram decisões que tiveram um 

impacto além de suas vidas. Hoje tentamos viver a visão delas. 

Ao fazer isso, podemos avançar com coragem e ter 

misericórdia de nós mesmos se uma decisão que tomamos não 

for o caminho certo a ser seguido. Podemos confiar que Deus 

pode fazer algo bom com tudo o que oferecemos a Ele. 

Onde tenho que tomar decisões em minha vida 
cotidiana e o que me ajuda a discernir a voz de Deus 
entre as muitas vozes? 
 
Onde eu experimento outras pessoas como sinais no 
caminho para uma boa decisão?   

 

 Ir. Katharina Maria Bald CJ, Ir. Nathalie Korf CJ  
Província da Europa Central / Alemanha 
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3º DIA: 25 de janeiro de 2022 

 

Tema:  SINALIZAÇÕES PARA A VIAGEM  
 

‘‘A felicidade, a segurança e o 
progresso do nosso Instituto consistem. 
. . em ter acesso livre e aberto a Deus 
Todo-Poderoso, de onde deve vir a 
nossa força, luz e proteção.” 
     Mary Ward 
 
“Seu coração deve ficar em silêncio 
para ouvir os sussurros do Espírito    

     Santo.”         Teresa Ball 
 

 

Palavras cheias de graça de Mary Ward: "a felicidade, 

segurança e progresso de nosso Instituto consistem. . . em ter 

acesso livre e aberto a Deus Todo-Poderoso, de onde deve 

vir a nossa força, luz e proteção ', soa verdadeiro para todas 

nós; e especialmente para aqueles que podem não saber o 

que é liberdade, aqueles que estão encarcerados em todos os 

sentidos da noção de estarem presos. 

 

Como capelã do centro de custódia de jovens em 

Melbourne, fui convidada para ajudar com a peça do 

presépio que faríamos na véspera de Natal. Recebemos 

cerca de dez jovens, todos com idades entre 13 e 18 

anos. Ao compartilharmos com eles sobre a história do 

presépio, distribuímos fantasias: asas de anjo, fantasias 

de Maria e José, os pastores e conseguimos encontrar 

uma boneca sem o braço para ser nosso Menino Jesus. 

Os meninos começaram a se vestir com entusiasmo. A 
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voz do julgamento pode bloquear nossas mentes, impedindo-

nos de ser criativos e presentes aos outros. 

 

Em segundo lugar, precisamos de um coração aberto, que é a 

capacidade de ter empatia com os outros, estar em contato 

com nossas emoções e entrar em sintonia com diferentes 

contextos. A voz do cinismo pode bloquear um coração aberto, 

tornando-nos emocionalmente distantes e perdendo nossa 

vulnerabilidade. 

 

Em terceiro lugar, precisamos de uma vontade aberta, que é a 

capacidade de estar em contato com nosso propósito autêntico 

e com nosso eu, a fim de permitir que uma nova vida venha. A 

voz do medo pode bloquear nossa disposição de abrir mão de 

nossa segurança. 

 

Na minha vida cotidiana, a missão consiste em discernir qual é 

a vontade de Deus e fazê-la da melhor maneira possível - sem 

enfocar no sucesso, mas em agradar a Deus. É encontrar Deus 

em tudo o que faço e nas pessoas que encontro. Trata-se de 

descobrir meus dons e ver como e onde posso aplicá-los 

melhor e, também, aceitar minhas limitações. Não é algo 

distante, mas a realidade de cada dia. 

 

 

Qual é a minha compreensão de missão? 
 
Que atitude ou atitudes preciso mudar para ser mais 
eficaz na missão? 
  
 

Ir. Rosaline Ng’ang’a IBVM - Zâmbia 
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5º DIA: 27 de janeiro de 2022 

 

Tema: MISSÃO  
 

‘'Serve a Deus com grande amor e 
liberdade de espírito.”   Mary Ward 
 
"Pai amoroso olha para os nossos 
pensamentos, palavras e ações e nos 
conceda tudo o que precisamos para fazer 
a Sua Vontade."    Teresa Ball 
 

No século XXI, podemos nos perguntar: o que é uma missão? 

É atravessar os mares? É fazer algo heróico? É fazer algo 

pelos outros? É estar ocupado o tempo todo? Missão é 

realizar o reinado ou reino de Deus na terra. Trata-se de fazer 

a vontade de Deus aqui e agora, sendo e fazendo. A missão é 

onde os nossos pés estão, pois o reino de Deus está entre 

nós. É encarnar-nos para transformar o mundo, sendo um 

catalisador ou fermento para a transformação. É ser a 

exegese viva da palavra de Deus. É o amor que se auto-

esvazia pelos outros. 

 

Hoje somos chamados a passar da missão ad gentes, ou 

seja, missão para as pessoas, para a missão inter gentes, ou 

seja, missão entre ou com as pessoas. Precisamos refletir em 

conjunto com o povo de Deus para descobrir quais são as 

suas reais necessidades, para respondê-las com eficácia. 

 

Para sermos eficazes na missão, precisamos primeiro de uma 

mente aberta, ou seja, uma disposição para ouvir com 

inteligência o que estamos ouvindo ou vendo. No entanto, a 
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jovem que estava vestido de Maria segurava a boneca de 

um braço e começou a acariciá-la, falando gentilmente 

com ela. Foi lá que os jovens encontraram o riso, a 

alegria, a segurança e o progresso. Foi lá que encontrei 

luz, força e proteção - foi lá que ouvi os sussurros de 

Jesus que compartilhava sua cela. Naquele dia, tornamo-

nos sinais um para o outro, guiando-nos mutuamente ao 

longo da jornada. 

 

Como seria maravilhoso se todas as pessoas soubessem que 

têm livre acesso a um Deus amoroso!  

Um acesso aberto a um Deus que está tão ocupado em seu 

próprio ser que os sussurros do Espírito Santo se tornam um 

intercâmbio entre o Criador e a criatura, o Amante e o amado. 

Em um mundo inundado de opções e escolhas, as sinalizações 

tornam-se essenciais para discernir o que é vivificante. Para 

que isso aconteça, somos chamadas a entrar em profundo 

silêncio: ‘Seu coração deve estar em silêncio para ouvir os 

sussurros do Espírito Santo’. (Teresa Ball) 

 

Os sinalizadores são a maneira de Deus dizer: "Eu estou com 

você"! Às vezes,  isso é tudo o que os humanos podem desejar, 

uma sinalização ao longo da jornada. Mary Ward nos indica a 

Deus como fonte da luz - precisamos ver os sinais, viver e 

compartilhar o Evangelho com aqueles que estão esquecidos. 

 

Como podemos, como companheiras de Mary Ward, 
compartilhar essa força, luz e proteção - na verdade, as 
boas noticias - com toda a criação? 
 

Jwan Kada IBVM, noviciado 

 Frances Tilly - Círculo de Amigos de Mary Ward 

Sr Rachel McLoughlin IBVM - Austrália & SE Asia 
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4º DIA: 26 de janeiro de 2022 

 

Tema:  O ENVIO  
 

 
“Estou certa de que Deus nos ajudará 
onde quer que estejamos”.   

    Mary Ward 
 
“Que possamos glorificar a Deus de todas 
as formas.” 
                                       Teresa Ball 

 

 

O nosso mundo de hoje é profundamente marcado por 

pessoas que migram de um lugar para outro devido às 

alterações climáticas, guerras, pobreza, corrupção ou 

sistemas políticos abusivos. Ao mesmo tempo, vemos 

grandes empresas a deslocarem-se de um país para outro 

para evitar impostos fiscais ou fabricar produtos, pagando ao 

mesmo tempo pouco dinheiro aos trabalhadores. O mundo 

inteiro está em movimento por uma razão ou outra e nenhum 

destes movimentos é novo na história da humanidade.  

Ao pensar nesta situação difícil, a Meditação sobre a 

Encarnação (Santo Inácio - Sp Ex) oferece-nos uma 

oportunidade de nos ligarmos à angústia do nosso mundo. 

Imaginando em oração a Trindade olhando para a 

humanidade em todos os seus aspectos, tanto gloriosos como 

corruptos, podemos crescer na nossa compreensão do 

significado de "enviar" que é divino e trinitário na sua origem. 

O Filho e o Espírito são enviados para o mundo para tornar 

presente e eficaz o Amor do Pai. 
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Imagine a resposta de Mary Ward à Encarnação como, 'Eis-me 

aqui, envia-me'. Podemos imaginar Teresa Ball a ecoar esse 

'sim' ao trazer o Instituto de York para a Irlanda e depois ao 

enviar jovens membros do Instituto para a Índia, Maurício, 

Gibraltar, Canadá e Inglaterra. Ambas as mulheres, nos tempos 

em que viveram, concentraram-se não só no que era feito, mas 

também no porque e como era feito. As mulheres que têm 

seguido os seus passos ao longo dos séculos procuraram ser 

enviadas para onde a necessidade fosse maior, não 

reivindicando qualquer status especial ou conhecimento 

especializado, mas empenhando-se interiormente e 

trabalhando com as pessoas afetadas por situações de 

sofrimento e injustiça.  Talvez as máximas oferecidas nas 

reflexões de hoje possam sustentar-nos ao embarcarmos na 

renovação do nosso "sim" ao sermos "enviadas", ao 

recordarmos como os últimos dois anos foram marcados pelo 

sofrimento e lutas geradas pela pandemia do Covid-19.  

Nós, mulheres de Mary Ward, somos chamadas a estar com a 

Trindade, a deixarmo-nos tocar pela realidade do mundo de 

hoje e a responder a Deus através dos desafios diários das 

nossas vidas: Eu estou aqui! Uma resposta que não surge da 

nossa necessidade de mudar, mas de nos deixarmos tocar pelo 

grito dos pobres e da terra. 

 

 

Como Deus me convida a entregar-me mais ao povo ou 
à situações em que Ele me coloca? 
 
 

Ir Adina Bălan CJ - Província Latino-Europeia/Romenia 

 


