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O Ano da Vida Consagrada trouxe-nos uma renovada consciência do lugar de 

Deus na Igreja e no mundo. Com o passar dos séculos e a afirmação da centralidade do 

Homem, foi-se diluindo o lugar de Deus e foram desaparecendo os sinais da sua 

presença, entre os quais sobressaía a consagração de homens e mulheres na Igreja. Foi 

preciso voltar a proclamar bem alto, por meio de palavras e testemunhos concretos de 

vida que Deus tem o seu lugar inquestionável quando se afirma a grandeza do Homem. 

Esta via não pode fechar-se sob pena de ficarmos entregues ao vazio de nós mesmos 

para onde nos conduz a vida enclausurada nos nossos limites, paixões e pecados. 

 

Vida consagrada, serviço à fé 

Entre todos os sinais da afirmação da relação existencial de Deus com os homens 

sobressai a consagração, pois significa pôr tudo o que se é e se tem ao seu serviço, em 

favor dos irmãos. Consagrar a Deus a totalidade da sua pessoa por meio do seguimento 

dos conselhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência, que implica submeter-lhe 

os bens, o corpo e a vontade, é sinal de acreditar que viver é estar com Ele como a fonte 

da vida. 

Quando a Igreja vê desvanecer-se no seu seio esta fé, que leva ao compromisso 

total de si com o Deus em que se acredita, perde um testemunho essencial e fica sem um 

elemento fundamental da sua autenticidade. Se não há algumas pessoas capazes de 

perder tudo por causa do Evangelho e disponíveis para dar a vida num sentido literal e 

pleno, fica-se sem o maior sinal de credibilidade, pois é o que mais nos identifica com 

Cristo, Aquele que, sendo Filho, obedeceu em tudo ao Pai, e, sendo Senhor e Mestre, 

ofereceu a sua vida como servo. 

Apesar de todo o cristão ser consagrado a Deus pelo batismo e receber a missão 

de viver na fidelidade a Cristo e à Igreja, faz parte integrante do dinamismo da fé o 

testemunho da radicalidade evangélica, isto é, da entrega total e sem reservas, como um 

sinal maior e mais eloquente de que vimos de Deus, somos de Deus e para Ele 

caminhamos. 

Quando a vida consagrada deixa de ser bem visível na Igreja significa que o 

dinamismo da fé está frouxo. Por sua vez, quando a vida consagrada está em crise, falta à 



Igreja um elemento necessário para o processo de crescimento da fé e uma mediação 

essencial para que os homens se encontrem com Cristo. Daí a importância da vida 

consagrada para a da Igreja e, concretamente, para a pastoral da evangelização ou 

pastoral da fé, que não produz frutos sem a força do Espírito Santo e o testemunho fiel e 

radical dos que receberam a vocação da especial consagração no sacerdócio, na vida 

religiosa ou na condição secular. 

 

Consagração, dom da misericórdia 

A feliz coincidência entre o fim do Ano da Vida Consagrada e o início do Ano da 

Misericórdia ajuda-nos a estabelecer uma relação muito íntima entre estas duas 

realidades. 

Toda a vocação de consagração nasce da consciência de que Deus olha para nós 

com misericórdia e nos chama a acolher o dom que reservou para nós, precisamente 

porque nos amou.  

O primeiro passo da vida do consagrado consiste em reconhecer, por meio da fé, 

que se é um amado de Deus, um eleito de Deus, e que nada seriamos fora dessa iniciativa 

particular do Senhor. 

O segundo passo consiste em reconhecer a fragilidade e o pecado, que leva a 

esperar tudo de Deus, mesmo a possibilidade de responder afirmativamente ao seu 

chamamento e de seguir o caminho indicado. Partir confiado na graça, sem outros 

apoios que não sejam a palavra do mesmo Deus, torna-se o caminho da fé desprovida de 

seguranças humanas, económicas e sociais. 

O terceiro passo consiste em manifestar total disponibilidade para acolher a 

vontade do Pai no seguimento de Jesus e à maneira de Jesus, tendo como único valor 

servir a Deus e servir a humanidade a quem Ele ama com um amor infinito. 

 

Vida consagrada, serviço à misericórdia 

Quando alguns homens e mulheres, tocados pela graça e pela misericórdia, se 

decidem a percorrer este caminho, enriquecem a Igreja com o dom de si mesmos e 

enriquecem o mundo com o testemunho vivo da força de Deus que os move no sentido 

do amor misericordioso. Eis o modo mais completo de colaborar com Cristo na 

revelação do rosto misericordioso do Pai, Aquele que o mundo precisa de conhecer para 

se converter e ser salvo. 



Ao longo de toda a história da Igreja, os consagrados têm sido, efetivamente, sinal 

do rosto misericordioso do Pai. De muitas formas e segundo o peculiar carisma que 

receberam, têm sido muitos os que generosamente prestaram este serviço à Igreja e ao 

mundo.  

No silêncio contemplativo da clausura; na vida ativa de evangelização; na 

caridade e na assistência aos pobres e doentes; na inserção no mundo como sal, 

fermento e luz; cada um a seu modo e seguindo o modelo inspirador dos seus 

fundadores, tornou a Igreja mais santa e mostrou de forma mais real o modo como Deus 

se relaciona com todos os seus filhos. 

 

Ao terminar o Ano da Vida Consagrada, pedimos a todos os consagrados que não 

cessem de mostrar o rosto misericordioso do Pai a todos os homens; que fortaleçam a 

profundidade da sua vida no encontro com o Senhor que os chamou e os conduz; que 

testemunhem a alegria de viver da fé no meio das indiferenças de muitos; e que 

continuem a deixar-se seduzir por Aquele que os olhou com misericórdia. 

Ao mesmo  tempo que lhes agradece o que são e o que fazem, a Igreja em 

Portugal reafirma a alegria de ter no seu seio e ao seu serviço homens e mulheres que, 

em primeiro lugar, procuram o Reino de Deus sem sequer esperar a recompensa. 

Que Nossa Senhora continue a proteger e amparar todos os consagrados e a 

alumiar os seus caminhos para que, na fidelidade ao dom que receberam, sejam 

testemunho fiel do rosto misericordioso do Pai. 

 

Coimbra, 8 de dezembro de 2015 

Virgílio do Nascimento Antunes 

Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios 


