Novembro de 2009

PROPOSTA FELICIANA DE EVANGELIZAÇÃO
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” Mc 16,15
Nós somos chamadas a evangelizar pelo…
Evangelho
“Com efeito, não me envergonho do Evangelho. Ele é uma força de Deus para a salvação
de todo aquele que crê.” Romanos 1,16
“Ide, pois, fazei discípulos meus todos os povos, batizando‐os em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando‐os a observar tudo quanto vos mandei. E eis que estou
convosco todos os dias até o fim do mundo.” Mt 19‐20
Igreja
Paulo VI
“Nós queremos confirmar mais uma vez que a tarefa da evangelização de todos os povos
constitui a missão essencial da Igreja. É uma tarefa e missão das mais urgentes perante
as grandes e profundas mudanças nos dias atuais da sociedade. A Evangelização é de
fato graça e vocação própria da Igreja, sua mais profunda identidade. Ela existe para
evangelizar. . .”1
João Paulo II
“… é chegado o momento de reunir todas as energias da Igreja para uma nova
evangelização e para a missão ad gentes. Nenhum fiel em Cristo, nenhuma instituição da
Igreja pode desviar‐se dessa suprema tarefa: proclamar Cristo a todos os povos."2
Bento XVI
“Muitos povos ainda hoje estão esperando que a verdade do Evangelho chegue até eles.
Que a sede deles pela boa nova fortaleça a nossa resolução de trabalhar e rezar
diligentemente pela unidade requerida pela Igreja para exercer sua missão no mundo."3
“A proclamação do Evangelho do Evangelho permanece o serviço primordial que a Igreja
deve à humanidade, oferecer a salvação de Cristo ao homem de nosso tempo, que em
muitas formas é humilhado e oprimido, e orientar de modo cristão as transformações
cultural, social éticas que estão desenvolvendo‐se no mundo." 4
Resposta ao Amor
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Cooperando com Cristo na restauração de tudo para o Pai, partilhamos com todos os
cristãos a obrigação de levar sua mensagem e graça a todos e permear o mundo com o
espírito do Evangelho. 5
Nós nos comprometemos com o ministério da evangelização6
Espiritualidade Franciscana
Ele os enviou ao mundo inteiro para que pela palavra e pelas obras deem testemunho de
sua voz e façam saber a todos que não há outro Onipotente além Dele. 7
Visão Feliciana
Sê testemunho profético em um mundo que necessita de cura.
Proclama a presença salvífica de Deus a todos.8
Missão Feliciana
Como Irmãs Felicianas Franciscanas cooperamos com Cristo na renovação spiritual do
mundo.9

PERMEAR O MUNDO COM O ESPÍRITO DO EVANGELHO
Contribuição de nossa Vida Consagrada para a Evangelização
‐

Pessoal:

primeiro nós evangelizamos a nós mesmas, permeamos a nós mesmas
com o espírito do Evangelho em nossas atitudes e relacionamentos.
‐
Oração:
nós apoiamos a evangelização, “Através da oração e solicitude pelo seu
bem, ajudamos a realizar a unidade de todos em Cristo.” 10
‐ Comunitário: nós somos responsáveis para evangelizar uma à outra,“Na solidariedade do
amor mútuo e da vida partilhada em comum, crescemos em nosso
compromisso com Cristo e com cada uma.” 11
‐
Apostolado: nós evangelizamos em todos os nossos apostolados “Nossa Caridade
Cristã vai além da nossa comunidade religiosa e se estende a toda família
humana.” 12
NÓS NOS COMPROMETEMOS COM O MINISTÉRIO DA EVANGELIZAÇÃO (Art 51, p.1)
“Ajude a todos sem exceção; sua vocação a obriga a não excluir ninguém, pois todos são nossos
semelhantes.” (Bem‐aventurada Maria Ângela, Vol. I, 112)

Faz parte da história de nossa Congregação o compromisso direto com o ministério da
evangelização Nós:
1. Respondemos ao chamado e convite da Igreja para estabelecer missões, as quais
cresceram a seu tempo e tornaram‐se províncias (Estados Unidos, Canadá e Brasil).
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2. Respondemos com a presença Feliciana em lugares novos que continuam crescendo em
Quênia, Estônia, Ucrânia, Rússia e Território Noroeste.
3. Respondemos a necessidades dos tempos até que nossa presença não era mais
necessária ou não fomos mais capazes de continuar por várias razões (Alemanha,
Moçambique, México)
4. Respondemos a pedidos individuais de irmã para trabalhar em missões Felicianas de
outras províncias e participar em experiências missionárias.
Atualmente, nós:
1. Continuamos apoiando as missões no Brasil (especialmente no Amazonas), Quênia,
Estônia, Ucrânia, Rússia e Território Noroeste
2. Realizamos novas formas de “missões” em Kingstree, Carolina do Norte e Pamona,
California
3. Proporcionamos experiências missionárias de evangelização em Kamchatka, Quênia, e
para o futuro planejamos incluir também o Amazonas e o Território Noroeste
4. Preparamos, engajamos e encorajamos as Irmãs para procurar novas formas de
responder às necessidades da evangelização no mundo contemporâneo, tais como:
trabalhar com os refugiados em Eilat, Israel e Kamchatka, Rússia
5. Consideramos as solicitações para a presença Feliciana Franciscana e apostolados nos
novos territórios em todas as partes do mundo
Ler e Responder aos sinais dos tempos é uma característica distintiva do Carisma
da Bemaventurada Maria Ângela. Neste mesmo espírito e à luz dos sinais dos
nossos tempos nós reconhecemos a necessidade de:
 Comunidades Internacionais – as pessoas ao nosso redor vêm de diferentes partes do
mundo e com freqüência moram em comunidades internacionais
 Ser Irmã e Serva de Todos – em muitos lugares de missão nós já estamos servindo não
católicos, nós somos minoria, e é isso, que nos permite trabalhar pela unidade entre
todos os povos
 Servir entre o povo “itinerante”, migrantes e refugiados que fogem dos perigos da guerra
e das catástrofes naturais
 Viver o espírito do Evangelho e de nossa tradição Franciscana de sermos itinerantes e
peregrinas na jornada, prontas para partir quando necessário e não buscando lugares
permanentes
 Considerar a necessidade da presença Feliciana em novos territórios
 Avaliar a necessidade da presença Feliciana nos lugares atuais de seus apostolados
 Buscar um estilo simples de vida em nosso ministério de evangelizaçãoation
Por que devemos responder:
 Nós somos chamadas para ser um Evangelho Vivo para todos
 Incorporadas na Igreja Católica pelo Batismo nós somos chamadas a difundir a Boa Nova
do perdão misericordioso de Deus
 Como mulheres da Igreja, nossa entrega total a Deus nos impele a atender os
necessitados, os solitários, os pobres e os marginalizados
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 Como Franciscanas nós somos enviadas ao mundo todo por Deus para proclamar a paz
 Impelidas pela Bem‐aventurada Maria Ângela nós servimos com generosidade damos
sentido e esperança ao mundo fragmentado
 Como Irmãs Felicianas nós respondemos ao apelo de cooperar com Cristo na renovação
espiritual do mundo
 A Resposta ao Amor nos chama a abraçar novas formas de atividades apostólicos as
quais estão de acordo com o espírito e a finalidade da Congregação e permanecer
disponíveis aos diversos serviços ao Povo de Deus, especialmente os pobres e
necessitados
 A crescente porcentagem dos que estão em desespero, solitários e sem esperança e aos
que não conhecem Jesus Cristo e a Boa Nova da Salvação
 A expansão da cultura da morte no mundo
 O clamor do pobre, especialmente entre mulheres e crianças
O que é que torna a evangelização mais fácil em nossos tempos:
 A tecnologia que oferece facilidades de acesso a viagens e a comunicação que nos
permite ir até o fim do mundo
 Temos agora acesso nas áreas onde o comunismo tirou Deus dos corações, mentes e
vidas de muitos povos
 Melhores meios e oportunidades de aprender novas línguas
 Nova compreensão da necessidade da evangelização e nosso lugar na Igreja entre os
pobres e minorias
Ao discernirmos sobre a resposta aos convites de novos locais nós damos prioridade à
evangelização. Nós consideramos com seriedade cada pedido para evangelização, mas
especialmente aqueles que nos chama servir:
 Em áreas de grande pobreza material e espiritual
 Em locais onde o Evangelho não tem sido proclamado por muitos anos devido à
perseguição da Igreja ou outras razões
 Onde o povo vive com medo e sob opressão
 Onde o povo vive em locais temporários (por exemplo, refugiados, imigrantes)
 Aos mais vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, os doentes e idosos
Questionamentos que
missão/apostolado:

devemos

fazer

a

nós

mesmas

antes

de

aceitar

Essa missão/apostolado diz respeito à renovação espiritual do mundo?
Nós iremos servir os pobres e necessitados?
Como poderemos servir ao Povo de Deus com nossa presença/apostolado?
Essa missão/apostolado fará diferença na vida deles?
A Bem‐aventurada Maria Ângela seria impelida a responder a esse pedido?
Como esta missão/apostolado vai suscitar nossos valores Franciscanos?
Quem irá fazer isto no caso de nós não assumirmos?
O que não deve nos impedir de dizer SIM:

uma
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Pensar que nós temos muito poucas Irmãs
A perda de um estilo de vida confortável
A simplicidade das condições de vida
Lugar estrangeiro desconhecido
Apresenta‐nos um desafio
Nós não fizemos isto antes
Os católicos são minoria
Quais os valores Franciscanos que nós queremos abraçar:
Pobreza
Minorismo
Diversidade
Enfrentar Riscos
Itinerância
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