
     

Nous rostres de la mil·lenària vida consagrada 
 

Teresa Forcades i la comunitat 
benedictina del Monestir de 
Sant Benet de Montserrat donen 
un testimoniatge joiós, realista, 
sincer, atractiu i evangèlic de la 
vida consagrada en el programa 
“El convidat” de TV3, emès 
dilluns, 26 de setembre al 
vespre, assolint un 24,7% de la 
quota de pantalla. 
 

Podeu reveure el programa a la 
web de TV3. 

 

La germana Mª Cristina Martínez Pierola, fins al 
març passat presidenta de l’URC, ha estat elegida 
consellera general en el Capítol que la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús està celebrant a Roma.  
La Germana Asunción Codes Jiménez, que havia 
estat vicepresidenta de CONFER, ha estat elegida 
coordinadora general, equivalent a superiora general. 
Ma. Ángeles Muñiz Tejedor és la nova vicària 
general. Completen l’equip d’animació i govern: 
Giselle Gómez Guillén i Florentina Chambula. 
Felicitats, Mª Cristina! 

 

 

Mons. João Bráz de Aviz, Prefecte de la Congregació per 
als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida 
Apostólica és entrevistat per Vida Nueva. Afirma: “Nunca 
se debe apagar la luz de la Vida Consagrada en la Iglesia” 

En aquesta entrevista es fa un repàs de les qüestions més 
candents de la vida consagrada amb realime i esperança. Es 
respiren nous aires a la Congregació.  

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 29 de setembre de 2011                                                               ANY IV. núm.    
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Companyia de Santa Teresa de Jesús: nou equip general 
 

Asunción Codes Jiménez va néixer a Madrid el 21 de novembre de 
1955. Va entrar a la Companyia de Santa Teresa de Jesús, al Noviciat 
d’Àvila, el juliol de 1974. Va fer els primers vots a Àvila, el 19 de gener 
de 1977, i els vots perpetus a Valladolid, l’octubre de 1982. Va estudiar 
Ciències Exactes a la Universitat Complutense de Madrid. La seva 
experiència apostòlica ha estat com a professora, formadora, 
acompanyant de persones i grups de religiosos/es i laics, assessora 
d’alguns processos congregacionals –formació, capítols o assemblees-. 
Espiritualitat i carisma. Ha participat en els Capítols Generals de 1993, 
1999, 2005. Ha estat vicepresidenta de CONFER NACIONAL, durant 
cinc anys. Actualment és responsable de “Proyecto NUDO”, membre 

dels Equips de Formació, assessora de processos d’altres congregacions.  
 
VICÀRIA GENERAL  
Ma. Ángeles Muñiz Tejedor va néixer a Zamora (Espanya) el 17 de gener de 1951. Va entrar 
a la Companyia de Sta. Teresa de Jesús a Valladolid, el 15 d’octubre de 1969. Va fer els 
primers vots al Noviciat d’Àvila i els vots perpetus a Dolores (Uruguai). Va estudiar Magisteri i 
Teologia a Valladolid i Madrid respectivament. La seva experiència apostòlica ha estat com a 
Mestra, Pastoral Juvenil i Vocacional, Pastoral en mitjans populars a través de la vivència 
comunitària d’inserció. Va participar al Capítol General del 2006. La seva experiència amb 
altres organitzacions ha estat com a part de la junta directiva de CONFRU – (Uruguai), en dos 
períodes. Actualment era coordinadora provincial de la província de Sant Josep i coordinadora 
de la comunitat Montserrat - Casabó, membre de l’Equip Directiu del Col·legio Sta. Teresa de 
Jesús a Montevideo (Uruguai) i de l’Equip de Gestió de la Província. 
 

CONSELLERES 
María Cristina Martínez Piérola va néixer a Barcelona (Espanya), el 7 de maig de 1958. Va 
entrar a la Companyia de Sta. Teresa de Jesús a Tortosa (Tarragona) el dia 28 d’octubre de 
1979. Va fer els primers vots al Noviciat de Tortosa (Tarragona) el dia 24 d’abril de 1982 i els 
vots perpetus a Barcelona-Ganduxer el dia 30 d’agost de 1987. Va estudiar Professorat 
d’EGB (esp. Llengua espanyola i idiomes moderns) a l’Escola Universitària del Professorat 
d’EGB de la Universitat Autònoma de Bellaterra (Barcelona) i Filologia Hispànica a la 
Universitat de Saragossa. La seva experiència apostòlica ha estat com a professora als 
col·legis de Saragossa, Barcelona-Ganduxer; directora als col·legis de Tarragona i Tortosa; 
redactora de l’Editorial STJ (1985 a 1996); coordinadora al Col·legi de Tortosa (1996 a 2001); 
provincial de la Prov. Sta. Teresa (2001 a 2010). Va participar al XV Capítulo General de 
2006. La seva experiència amb altres organitzacions ha estat com a presidenta de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), presidenta de l’Associació Cintra, membre del patronat de la 
Fundació Narcís Jubany (dependent de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya) i de 
l’Associació Saó (projectes socials al barri del Prat, Barcelona). Actualment era vicària 
provincial de la província de Santa Teresa, presidenta del patronat de la Fundació Escola 
Teresiana i titular de l’Escola Cintra (escola intercongregacional d’ESO, al barri del Raval-
Barcelona). 
 
Giselle Gómez Guillén va néixer a San José (Costa Rica) el 18 de juny de 1957. Va entrar a 
la Companyia de Sta. Teresa de Jesús al Noviciat San Antonio, Texas (EUA) el 14 de juliol de 
1975. Va fer els primers vots el 18 de gener de 1978 a San Antonio, Texas, i els vots perpetus 
el 30 de desembre de 1983 a Managua (Nicaragua). Va estudiar Psicologia a la Universitat 
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Centreamericana de Managua i Teologia a St. Mary’s University, de San Antonio, Texas, i a 
l’Institut Teològic de la Vida Consagrada a la Universitat Lateranense de Roma. Va fer un 
postgrau sobre Sexualitat Humana a The Jesuit Educational Center for Human Development 
de Maryland (EUA) i sobre Reformes Educatives a la Universitat Centreamericana de 
Managua. La seva experiència apostòlica ha estat com a professora dels Col·legis de 
Managua i Granada, a Nicaragua, delegada del MTA (Moviment Teresià d’Apostolat) i 
responsable de la pastoral vocacional a escala local i provincial, directora del Col·legi Teresià 
de Managua i coordinadora de la comunitat, delegada d’educació i provincial de la Província 
Crist Rei. Va ser presidenta de FENEC (Federació Nicaragüense d’Escoles Catòliques) i 
posteriorment presidenta de CONFER (Conferència de Religiosos/es de Nicaragua). Va 
participar als Capítols Generals de 1993, 1999 i 2005. Actualment era consellera general i 
delegada general del MTA (Moviment Teresià d’Apostolat). 
 

Florentina Chambula va néixer a Huambo (Angola) el 29 de juny de 1952. Va estudiar 
Filosofia al Seminari Arxidiocesà d’Huambo. A la congregació ha realitzat els serveis de 
coordinadora local, mestra de juniores i provincial d’Angola. Ha impartit classes de Vida 
Religiosa i Teologia Moral a novícies i juniores. 
Actualment era professora de Filosofia i Llengua Portuguesa a l’Escola de Formació de 
Professors i a la Universitat de Moxico. 
 

“El Convidat” de TV3 amb Teresa Forcades i la comunitat benedictina de 
Sant Benet de Montserrat 

 

(Jordi Llisterri- CR). L’emissió d’aquest dilluns d’El Convidat de TV3 amb Teresa Forcades ha 
fet soroll. 732.000 espectadors de mitjana i el 24,7% de quota de pantalla, el van convertir en 
el programa més vist en aquesta franja horaria. Un ampli ventall de reaccions a les xarxes 
socials també és una mostra del ressò del programa. #teresaforcades s’ha convertit en un 
dels 'trending topic' del dia a Twitter. També des de dilluns s'han disparat les visites a la web 
del monestir. 

La majoria de reaccions recullen un impacte 
positiu del testimoni de Forcades i de la 
comunitat monàstica, que avala la decisió de 
les benedictines d’acceptar la realització del 
programa després d’haver rebut la proposta de 
TV3. 

“La pregunta ha de ser: tu a què la dediques, la 
vida? Llavors deixa't estar si és llarga o curta”, 
una de les respostes del final del programa, és 
una de les frases més repetides a les xarxes 
socials, en què Forcades demana sobretot una 
vida intensa i entregada. 

Els comentaris també recullen la sorpresa que 
ha estat per a molts descobrir la realitat de la vida monàstica i poder entrar en un monestir de 
clausura: “A vegades s'han de conèixer millor les coses! Mai m'havia despertat tanta curiositat 
un monestir de clausura”; “M'agrada com la Teresa Forcades explica la vida dins del monestir, 
persones normals del tot”; “Un testimoni clar i fresc de les monges de Sant Benet”; o “Aquesta 
sensació que et deixa el convidat d’avui, que una sola frase de les monges s’endú per davant 
tanta tonteria que aguantem”. 
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Al costat d’això, diversos elogis al programa per la manera de tractar la vida monàstica: “Molt 
lloable el punt de reflexió, delicadesa i empatia del programa”; “Grandiós el convidat”; o 
“Enhorabona pel tractament respectuós de l’opció per la vida monàstica. I gràcies a les 
monges per pregar per tots nosaltres”. Fins i tot hi ha espai per l’humor respectuós: “Perquè 
es lleven d’hora, ben d’hora, les monges són imparables.” 

També s’hi recullen els comentaris de creients satisfets per la imatge d’Església que va 
transmetre el programa com “A tota la gent que reclama més paraules entenedores de 
l'Església com les de Teresa Forcades, busqueu, les trobareu i us sorprendreu”; 
“L’espiritualitat benedictina és molt potent: la regla de Sant Benet té 1.500 anys i encara vigeix 
i regeix”; “Teresa Forcades, parlant clar i català sobre l'església” o “Falten moltes més Teresa 
Forcades a l'Església i fora d'ella”. 

El programa dirigit per Albert Om recull 48 hores de la vida del monestir de Sant Benet de 
Montserrat durant un cap de setmana de Pasqua d’aquest any. A més de Forcades, hi apareix 
el testimoni de diverses germanes i de la seva tasca al monestir, com el treball a la infermeria 
o la germana que porta la web del monestir, i mostra la proximitat i l'acollida de l'abadessa 
Montserrat Viñas. 

Forcades parla de la seva vocació, del sentit de la vida religiosa, de com ha assumit la 
popularitat, i de com l’han viscut en una comunitat que viu del treball i la pregària. Una de les 
anècdotes que explica Forcades és la d’una dona que la va parar pel carrer per dir-li: “Teresa, 
gràcies a tu m’he casat per l’Església”. És un exemple de l’apropament al fet religiós que 
provoquen els testimonis de vida religiosa com que ofereix la comunitat benedictina de Sant 
Benet en aquest programa de El Convidat. 
 

Emili Turú: “Què ens està dient l’Esperit a través dels joves?” 
 

G. Emili Turú, superior 
general dels Germans 
Maristes 
 
Què ens està dient l’Esperit a 
través dels joves maristes 
reunits durant uns dies a 
Espanya, representants de 
molts altres milers de joves 
repartits per tot el món? 
Aquesta és la pregunta que ha 
impulsat la meva escolta atenta 
i heus aquí una mica del que he 
après dels nostres joves: 
 

• Se senten joves entre tants altres joves; s’alegren de viure la seva fe cristiana com a 
creients (believers!) des del carisma marista; volen implicar-se en la construcció d’una 
Església amb rostre marià.  
 
• Amb cor agraït, estimen el que han rebut i el que reben en el marc de l’Institut marista i 
per això volen que promoguem amb més força encara l’evangelització dels infants i joves, 
per oferir-los el protagonisme que mereixen. • Somien amb la possibilitat d’un món diferent i 
es comprometen seriosament en la seva transformació, a través de l’educació; de 
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l’acompanyament pastoral; de la defensa dels drets dels infants, adolescents i joves; de la 
salvaguarda del planeta… 
• Els he sentit plenament internacionals, valorant la riquesa de la diversitat cultural i 
comunicant-se més enllà dels límits lingüístics. En el compartir senzill i transparent de les 
seves històries personals, han apreciat el valor sagrat de cada persona. 
 
• Volen donar continuïtat a aquesta iniciativa de l’Institut marista i per això somien amb un 
Equip internacional de joves que promoguin i acompanyin processos similars en el 
futur.  
 
• He escoltat el missatge que alguns joves han llançat des del seu silenci i he recordat que 
hi ha continents que deuen tenir un major protagonisme i una major escolta en la societat, 
en l’Església i entre nosaltres. En definitiva, doncs, què m’està dient, què ens està dient 
l’Esperit a través dels nostres joves maristes? 
 
• Que el carisma de Champagnat és viu i és font d’inspiració per a milers de joves als cinc 
continents; que la missió marista és tan actual com fa 200 anys. Per això, “necessitem 
germans” i necessitem laics i laiques maristes que vulguin donar continuïtat al somni de 
Marcel·lí. 
 
• Que l’evangelització dels infants i joves, especialment a través de la PJM, ha de seguir 
promovent-se i reforçant-se.  
 
• Que hem de potenciar el protagonisme dels infants i joves, actors de la seva pròpia 
història i no solament receptors passius de les nostres accions. 
 
• Que el nostre horitzó, com el de Jesús, és la construcció del Regne de Déu, amb signes 
clars de la nostra preferència pels infants i joves en situació de marginació. 
 
• Que estem convidats a estar més presents entre els joves, acollint-los i escoltant-los: la 
seva energia, el seu entusiasme, la seva alegria… són una benedicció per a tots nosaltres.  
 
• Que l’Institut marista ha de ser capaç de posar-se en recerca, juntament amb tants joves 
assedegats d’espiritualitat, de nous espais de creixement interior. 
 
• Que, com a maristes, se’ns demana presentar, de manera singular, una peculiar manera 
de ser Església, a la manera de Maria: la comunitat de Pentecosta que, en la diversitat de 
llengües, és capaç d’entendre’s i comprendre’s; una comunitat oberta, acollidora, que 
ofereix sense imposar; que serveix sense buscar honors o reconeixements.  
 
Maria, la nostra bona i tendra Mare, gràcies per la teva presència discreta, però eficaç, al 
llarg d’aquests dies de gràcia. Beneeix els joves que, aquí reunits o en qualsevol altra part 
del món, porten amb alegria el teu nom. Que siguin sembradors de Bones Notícies al seu 
voltant, cristians compromesos i ciutadans actius, com volia Champagnat.  
 
En les teves mans confiem l’Institut marista, segurs que Tu continuaràs fent-ho tot entre 
nosaltres. 
___________________________ 
G. Emili Turú, superior general 
Trobada Internacional de Joves Maristes - Buitrago, Espanya (amb motiu de la JMJ) 



 
6 

 

 

Inauguració dels nous locals de l’Associació SAÓ del Prat de Llobregat 
 

L’Associació SAÓ és una entitat sense ànim de lucre creada per tres 
congregacions religioses (Concepcionistes, Maristes i Teresianes) l’any 
2004 al Prat de Llobregat per atendre, mitjançant projectes educatius i 
socials, infants i joves que es troben en situació de risc d’exclusió 
social. El nostre objectiu principal és oferir-los les oportunitats i 
l’acompanyament necessari per tal que puguin construir-se un futur 
digne com a ciutadans i que, d’aquesta manera, gaudeixin dels seus 
drets i, alhora, participin activament en la societat, tot assumint els seus 
deures. 
Enguany, ens plantegem molts reptes en aquest sentit. Un d’ells és la 
posada en marxa dels nous locals cedits per  l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat. Aquests espais ens permetran augmentar i millorar la 
qualitat de l’atenció als nostres usuaris, especialment als joves, ja que 

posarem en marxa una nova línia de formació vinculada a una, també nova, línia de producció 
a l’empresa d’inserció que tenim (E. I. Reformes SAÓ, SL). 
 
Tenim la convicció que les veritables oportunitats d’integració social passen per tenir la 
possibilitat de participar en el món laboral, però també som conscients que, per accedir a una 
feina i mantenir-la, cal preparació tècnica i habilitats personals que molts dels nostres joves no 
han tingut l’oportunitat de viure al seu entorn més proper. Necessiten, doncs, oportunitats i 
acompanyament per poder-les aprofitar. 

 
El 14 d’octubre, a les 12 del migdia, inaugurarem els nous locals, que ens ha cedit 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Per a nosaltres serà una inauguració especial, ja que no es 
tracta tan sols d’un edifici, sinó d’una nova etapa de la nostra entitat, en la qual continuarem 
caminant, lluitant i gaudint amb i per aquells que ho tenen més difícil. 
Ens sentirem molt acompanyats per tots aquells que puguin venir, però també pels que, dia 
a dia, amb petits o grans gestos, ens acompanyen en la nostra tasca. 

Associació SAÓ-Prat 
 

Cristian Peña: “Seguint Crist Redemptor” 
 

“Cada vegada que ho féreu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho féreu a mi» (Mt  
25,40). Amb aquesta cita resumeix el mercedari Cristian Peña la seva experiència personal 
amb els desvalguts, en els quals veu diàriament el rostre de Jesucrist. Als 19 anys, fra Cristian 



 
7 

 

 

va entrar com a postulant a l’Orde de la Mercè, després d’un període de contacte amb la 
Pastoral Juvenil Mercedària de Castelló. 

Actualment en té 27 i ja ha professat solemnement; col·labora amb 
la Parròquia Mercedària de Sant Pere Nolasc de Barcelona i 
assisteix, com a voluntari religiós, la presó de Can Brians.  
 
Què t’ha portat a abraçar el carisma mercedari? 
La forma de presentar com Déu es fa present aquí i ara; Déu és 
amb qui pateix. Els mercedaris que jo vaig conèixer estaven amb 
qui patia, a la parròquia i a la presó. Vivien amb alegria la vida 
comunitària i amb coherència amb el que predicaven. A més, 
anuncien Crist Redemptor, que ens allibera de tots els esclavatges 

que ens pot presentar la societat.  
 
Com aplicar el carisma mercedari en la pastoral entre els joves? 
La pastoral juvenil mercedària està centrada en la prevenció: hem de fer que els joves 
descobreixin que viuen sota molts esclavatges i molts d’aquests els poden portar per mal 
camí. Acceptar-los i descobrir que podem alliberar-nos-en gràcies a Crist Redemptor, que ens 
va redimir perquè poguéssim viure la nova vida, la vida del Regne de Déu. 
 
Essent una prioritat el servei pastoral a les presons, com es pot portar un missatge 
d’esperança als empresonats? 
El missatge cristià està basat en el Crist, que va vèncer la mort i va ressuscitar i viu per 
sempre. El carisma de la Mercè anuncia que Crist és Redemptor, misericòrdia, que perdona 
qui es penedeix del seu pecat; anuncia Déu que és Pare, que reconeix tothom com el seu fill, 
que l’acull i el cuida; anuncia una nova vida, la vida en l’alegria del Ressuscitat. 

Òscar Bardají i Martín – Full Dominical 25.09.2011 
 

M. Pau Trayner Vilanova: “Teologia feminista, per què?” 
 

Fa 25 anys que en el Col·lectiu vam descobrir una nova manera de fer Teologia i, al llarg 
d’aquests temps històric i estimat per nosaltres, no han estat poques les vegades que s’ha 
parlat d’aquest tema. 

Ens adonem que, mirant al nostre fer, en aquest procés, hem construït nous camins. 

Nous, perquè consciencia des de la música que anava transformat el nostre interior, mentre 
ens obríem a nous horitzons de fe, espiritualitat i estudi per comprendre aquest Déu amb 
entranyes de misericòrdia i espill de creació constant en la nostra vida, hem begut en les fons 
d’aigua viva i també hem pouat  en el coneixement d’altres dones que, com nosaltres, anem 
obrint-nos camins vers allò que anomenem “Déu”. 

Dones com Fiorenza Schüssler, Elizabeth A. Johnson, M.Teresa Porciles, Ivone Gebara, 
M.José Arana, Mercedes Navarro, Lucia Ramón... i moltes més ens han donat seguretat per 
ficar-nos dins el preciós bosc de l’interpretació biblicoteològica. 

Compartir jornades formatives i festives amb els diferents grups de “Mujeres y Teología”, llegir 
la producció sorgida d’ATE i les nostres trobades d’estudi en el Col·lectiu, tot plegat, ens 
autoritza per poder dir que la “nostra teologia”, “ la nostra interpretació bíblica” ha donat i dona 
els seus fruïts. 

Són moltes les dones que expliciten que la descoberta de la Teologia Feminista els ha obert el 
cor i les entranyes per engendrar dintre seu una nova llibertat i joia no coneguda fins llavors, 
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tot i que la seva vida havia seguit el pasturatge de la teologia tradicional que es viu dins els 
esquemes, massa patriarcals i obsolets que segueix l’Església Jeràrquica. 

Fer nostra la vida que sorgí a la porta del sepulcre 
de Jesús, comprenent la seva resurrecció, junt 
amb M. de Magdala; assaborir l’aigua de vida que 
brolla dins nostra com la Samaritana; tastar amb 
delit les engrunes que cauen de la taula dels 
opressors amb la siriofenícia; perfumar humilment 
els peus de les persones que al nostre entorn ens 
donen l’experiència d’un Déu proper i fins i tot 
desvalgut i perseguit; redreçar-nos superant les 
nostres càrregues i humiliacions estructurals, tant 
en la societat com en els àmbits religiosos, ens ha 
fet mirar, fit a fit, la nostra vida i la vida de tot allò 
que ens rodeja i qui ens rodeja. 

Ja veieu que estic convençuda que la nova 
perspectiva de lectura i comprensió de la Bíblia i la Teologia ens omple de benedicció i per 
això m’atreveixo a donar-vos unes pautes que per a mi han estat la base per transformar i 
interioritzar una mirada femenina sobre tot allò que té a veure amb la vida, i facilita seguir les 
petjades d’un Jesús, encara molt desconegut per a nosaltres, tant per la seva radicalitat, com 
per les dificultats que cal superar en nosaltres quan topem amb esculls i/o foragitem  pors 
heretades d’un passat fosc. 

L’esquema d’hermanèutica o interpretació feminista, cal fer-lo nostre i també s’han de fer 
exercicis de “nova” lectura sobre allò que pensem que ja sabem, però que ens empeny vers a 
tastar l’infinit. 

No tingueu por, no tinguem por i anem per feina: 
 

ESQUEMA D’HERMANÈUTICA FEMINISTA 
 
 1.- Cal fer un esforç per superar els esquemes d’anàlisi coneguts anteriorment.   
  2.- Lectura del text proposat per l’estudi.  
  3.- La sospita en front del text que ja coneixem, és el primer pas que cal fer: Coneixem 

realment el text?  
 4.- Esquema proposat dels passos a seguir per fer l’anàlisi:  
   a)   Comentar els personatges.  
  b)    Situar els llocs i el possible significat.  
              c)   Llegir les “periples” que acompanyen el text (Textos d’abans i després dels textos 

a estudiar)  
  d)    Aprofundir en el diàleg.  
  e)   Idees principals que se’n treuen de l’anàlisi i conclusions, si cal.  
               f)   Actualització (dins la nostra cultura viscuda en un temps i espai concrets, quines  

possibilitats es troben de poder aplicar el text bíblic en les nostres 
actuacions?)  

 
No és fàcil, però l’estudi fet amb aquesta metodologia engendra entusiasme perquè 
descobrim sempre noves possibilitats en les nostres vides i en les nostres relacions humanes. 
Ens ajuda a: 
 

 Saber diferenciar les postures de les dones i els homes en front d’un fet concret. 
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 Descobrir la profunditat dels diàlegs. 

 Assolir amb una nova llum nous conceptes per superar els que hem escoltat sempre. 

  Aprendre a escoltar assegudes tranquil·lament, al mig d’aquelles i aquells que seguien i 

segueixen avui Jesús pels camins de Galilea. 

 Escoltar les diferents respostes de Jesús quan ell es dirigeix als poderosos o als humils. 

 Desbloquejar i trencar l’escorça que a vegades ens oprimeix  i no ens deixa veure més lluny. 

 etc. 

No tingueu por i poseu-vos a fer-ho. La Teologia Feminista és la porta més propera i 
accessible per aprendre a assolir la nostra grandesa de filles i fills de Déu, fetes i fets a la 
seva imatge i semblança. 

       
  

João Bráz de Aviz: 

“Nunca se debe apagar la luz de la Vida Consagrada en la Iglesia” 

Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica 

Publicat el 8.09.2011 – Gentilesa de Vida 
Nueva (núm. 2.767) 

DARÍO MENOR | El papa Benedicto XVI le 
nombró a principios de enero para ponerse al 
frente del organismo que atiende a los 
religiosos y religiosas. Dejó Brasilia, de donde 
era arzobispo, para instalarse en Roma. Desde 
el primer momento ha mostrado su clara 
intención de restañar las heridas abiertas entre 
su dicasterio y la Vida Religiosa. 

El arzobispo brasileño João Bráz de Aviz, la 
nueva cara de la Vida Religiosa (VR) en la Santa Sede, analiza para Vida Nueva los 
desafíos que afronta en su dicasterio. Desde la sencillez y el respeto, uno de sus 
principales objetivos es tender puentes entre la jerarquía y los religiosos y religiosas. 
No esconde que hay problemas en este y otro sentido. Pero no le preocupa. Lo deja todo 
en manos de Dios… y de un estilo que parte de la escucha del otro antes que de la 
respuesta preconcebida. 

¿Cuál es hoy el peso de la VR en la Iglesia y en el mundo? 

La Vida Consagrada, esta vocación especial en la Iglesia, es un mundo muy amplio. Viene 
desde el inicio de la Iglesia; ahí tenemos la experiencia de los eremitas en los primeros 
siglos y de los monjes. Hablamos de una infinidad de órdenes, de congregaciones y de 
institutos seculares. A lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado mucho. Hoy 
son más de un millón los religiosos en el mundo, siendo más numerosas las mujeres que 
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los hombres. Estas personas responden a una llamada especial del Señor y aceptan los 
consejos que presenta el Evangelio, como son la castidad, la pobreza y la obediencia. 

Recordemos que son consejos, no mandamientos. Son una llamada para estar más cerca 
del Señor. Podemos decir que no es una vocación por encima de las otras. Hay que partir 
siempre del bautismo, que da a todos la misma dignidad. Todos somos hijos de Dios. La 
Vida Consagrada es una llamada altísima, grande y bella para estar con el Señor. Es 
además una llamada a la que se responde con libertad y que no sigue el patrón de 
referencia de horizontes que tiene hoy el mundo. Sigue una luz evangélica que es 
grandísima, que nunca ha sido apagada en la Iglesia y que nunca deberá serlo. Esta vida 
tiene en este momento un gran efecto en la Iglesia en su sentido más profundo. 

¿Cómo explica las continuas críticas que sufre la VR? 

En medio de este mundo de la Vida Consagrada hay una dimensión profunda de la 
profecía, de anunciar algo que se recibe como inspiración de Dios. A veces ocurre incluso 
de forma personal, como sucede con los fundadores. Después debe haber siempre una 
confrontación con la Iglesia. El Espíritu Santo, que actúa en la Iglesia, actúa también en 
cada una de las personas. No se trata de una contradicción entre dos luces diferentes. Lo 
que sucede a veces es que hay dificultad de comunión. 

En la propia congregación hemos tenido dificultades internas. No las negamos. Es algo 
sobre lo que hay que poner mucha atención. Somos una realidad al servicio del Santo 
Padre y de la Vida Consagrada. Vivimos en un equilibrio que hay que saber llevar a cabo 
con sabiduría y comunión. No es fácil siempre hacerlo con este mundo de 2.000 órdenes y 
congregaciones. Hemos tenido, como le decía, dificultades internas de comunión. Y 
también fuera. Pensamos que surgen 
dificultades porque hay personas que toman 
posiciones que pueden no ser aquellas que 
quiere la Iglesia. Pero no se puede decir que la 
VR produce esto. Lo que hay es grupos o 
personas que tienen estos problemas. 

Ver y escuchar 

Uno de estos casos se ha dado en los 
Estados Unidos, que ha motivado una Visita 
Apostólica a las religiosas. ¿En qué punto 
se encuentra? 

Se trata de una realidad compleja. Hay dos organizaciones de monjas. Las posiciones son 
diversas. Nosotros encontrábamos grandes dificultades para mantener un diálogo con 
algunas de ellas. Ahora dialogamos profundamente sobre todo con la organización más 
grande, que es la que ha tenido más dificultades por su liderazgo. Hay que tener confianza. 
Nosotros la tenemos y ahora estamos reiniciando el trabajo basándonos en esta confianza. 

Creemos que hay buena voluntad. Poco a poco habrá que ver si hay problemas sobre los 
que haya que poner más atención. No creo que la solución sea ir detrás de personas 
pensando que son extremamente culpables. Hay problemas y nosotros lo sabemos, pero 
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hay que ver cuál es realmente la dificultad, escuchar a los implicados. Solo después de 
esto debemos nosotros decir nuestra parte. 

¿Parte del problema nace de la poca comunicación entre muchos religiosos y los 
obispos de sus diócesis? 

La realidad de los religiosos pertenece a su mundo, que tiene su propia organización. Cada 
uno de ellos obedece a sus superiores. Es necesaria una relación de comunión y de 
inserción entre los religiosos y los obispos en las Iglesias locales. Pero no se trata de una 
relación de obediencia directa al obispo. En algunas cosas sí, pero en otras no. Si, por 
ejemplo, los religiosos tienen una parroquia, la pastoral, la doctrina y la moral dependen del 
obispo, pero toda la actuación propia de su carisma no depende de él. Lo que oímos es 
que esta relación entre obispos y religiosos no se cuida. Debe cuidarse más. 

Hay documentos de la Iglesia en este sentido. El camino acertado nos parece que es la 
cercanía, quererse mutuamente, conocerse, visitarse y dialogar. Lanzar acusaciones de 
una parte o de la otra no hace ningún bien. Esta relación, además, no puede hacerse por 
interés. El diálogo entre el obispo y el religioso, que ha recibido un don del Espíritu Santo, 

debe ser más profundo. Necesitamos de 
verdad que crezca mucho esta relación. 

Los religiosos se encuentran trabajando en 
las fronteras de la sociedad. ¿Piensa que 
por ello son más permeables a los cambios 
sociales? ¿Es positivo este impacto? 

Estamos agradecidos de verdad a los religiosos 
por haber asumido estos papeles en la frontera 
de la sociedad en todo el mundo. Están en 
lugares remotos, en medio de otras religiones e 
incluso en situaciones en las que afrontan 

peligros muy grandes. También están muchas veces casi en la soledad. Pensemos en el 
área misionera. Estos hombres y mujeres son un poco especiales. Las situaciones que les 
llevan a compartir las dificultades y sufrimientos humanos forman parte de la misión. A 
veces ellos ven cosas que el resto, que está más lejos, no ve. 

El sentido de pertenencia a la Iglesia, la confianza en los superiores y en el obispo ayuda 
mucho a quien está lejos para entender y  poder comunicar, para desahogarse, abrir su 
corazón y contar las cosas que le preocupan. Volviendo a la cuestión de las religiosas de 
los Estados Unidos, en nuestra última reunión estuvimos dos horas escuchándolas. Y lo 
hicimos sin miedo. Luego hablamos nosotros. Así se crea un ambiente distinto. Permite 
tratarse como hermanos y hermanas. La Iglesia siente mucho orgullo de estos hombres y 
mujeres que trabajan en los márgenes. Sin la gracia de Dios y la generosidad de estas 
personas no se podría hacer esta labor. 

También viven una Visita Apostólica los Legionarios de Cristo. ¿Qué futuro ve para 
esta congregación?  

Es algo que hace sufrir mucho. En estos últimos meses, de las prácticas que yo sigo, veo 
que muchos dejan los Legionarios, aunque otros deciden seguir. Hay que amar esta 
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situación, que es dolorosa y difícil. No es única, pero es una de las dolorosas. No se debe 
negar nunca la verdad. El Santo Padre nos ha dado muchas pruebas de que hay que ir 
donde están los errores y corregirlos. 

Cuando un fundador se convierte en el centro de los pecados es una situación muy difícil. 
Repito que no es el único caso. ¿Qué pasará? Si ellos tienen el coraje de tomar el carisma 
y de corregir lo que no funciona será bueno. He visto muchas señales en este sentido. Es 
un pasaje importante y difícil, pues para ellos el fundador era su padre. A veces Dios utiliza 
estos caminos para que un carisma sobreviva. Depende de él y de la capacidad de 
moverse de toda esta familia religiosa. No hay que desesperarse ni decir que esto no es 
útil. 

En los últimos años ha habido tensiones entre su dicasterio y algunas 
congregaciones religiosas, así como con las uniones de superiores generales. 
¿Cómo ha encontrado la CIVCSVA a su llegada? ¿Cómo es hoy la relación con la 
USG y su equivalente femenino, la UISG? 

Cuando, en nombre del Papa, me llamó el cardenal Bertone, le hice algunas preguntas. Le 
dije que si de verdad me llamaba para ser prefecto de la congregación. Me contestó que sí. 
Entonces yo le comenté que era diocesano, no religioso, y me dijo que eso no contaba 
mucho en Roma. También le comuniqué que no sabía nada de este dicasterio excepto 
cuando había estado alguna vez en las visitas ad limina. Me dijo entonces que aprendería y 
luego le comenté mi disposición. Mi entrada aquí ha sido en un sentido muy gratuita. Fue 
todo en una llamada y en una respuesta de confianza. 

Por supuesto que el cardenal Bertone sabía bien que como secretario estaba monseñor 
Joseph Tobin, un redentorista que tiene una experiencia vastísima en su congregación y 
en la USG. Yo era totalmente ajeno a los problemas que había en el dicasterio. Hemos 
encontrado estas dificultades en la relación, sobre todo por las ciertas dudas de la Santa 
Sede para que se diese un valor a la VR tradicional. 

Los nuevos carismas son más fáciles de ser aceptados, pero los antiguos, con los 
problemas que presentan, con los monasterios que se cierran, con el patrimonio que se 
pierde, con personas que lo dejan… Yo firmo casi todos los días entre 10 y 15 salidas de 
conventos y monasterios. Debemos ayudar también a estas personas. Si ya no encuentran 
su sitio en la VR, es necesario que lo hagan en otro sitio. Supone una situación dolorosa y 
no solo para estas personas. 

¿Cómo eran las dificultades internas de la congregación? 

Había un problema en la relación interna. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hice 
cuando llegué fue reunirme con el secretario, monseñor Tobin, para mostrarle mi afecto y 
decirle que le comunicaré todo lo que sepa de la congregación, tanto las cosas que me 
hacen bien como las que no. Él me dijo que haría lo mismo conmigo. 

Este hecho nos ha dado una gran paz. Así nos presentamos a las otras 40 personas que 
trabajan en el dicasterio. Se trata de un mundo muy complejo. Hay cinco oficinas distintas 
en la congregación, en las que se tratan cuestiones jurídicas, pastorales, de testimonio, de 
patrimonio… 
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¿Cómo es su relación con los superiores generales? 

Digo con mucha sinceridad lo que estoy viviendo desde que llegué a la congregación. Digo 
las cosas estando seguro de lo que quiere el Papa y contando con la experiencia de 
monseñor Tobin y de las personas que trabajan en el dicasterio. Algunas de ellas llevan 
aquí más de 40 años. En la última asamblea de la USG, por ejemplo, en la misa había 125 
superiores generales. 

Fue aquel un momento de acuerdo. Ellos sintieron que yo no era solo alguien que 
desempeñaba una responsabilidad, sino una persona que también portaba mi fraternidad, 
con todas las dificultades de conocimiento que tengo, pero con el corazón abierto hacia 
ellos. El Espíritu de Dios trabaja. Justo esos días se publicó una entrevista que me hicieron 
en L’Osservatore Romano que fue muy bien acogida en América del Norte. 

No se trata de una cosa calculada, es algo que nosotros sentimos que existe. Sentimos que 
así se están sanando una serie de relaciones. Así ocurre con la USG, con la UISG y con 
otras organizaciones. Hay problemas que deben ser resueltos, pero me parece que 
empieza a haber un espíritu nuevo. 

Desierto vocacional 

¿Cómo debe afrontarse el problema de la caída en las vocaciones a la VR? 

Este problema se da sobre todo en Europa. En estos momentos parece un desierto. 
Aunque no olvidemos que en el desierto los israelíes consiguen que nazcan flores. Hay 
otras partes del mundo donde florecen mucho las vocaciones, como India, Filipinas, 
Tailandia, Corea… Ahora acabamos de saber que, según las estadísticas, el número de 
religiosas de India es más alto que el de Italia. 

En los últimos 40 años, las italianas han pasado de 180.000 a 90.000, mientras que en el 
país asiático han pasado de casi cero a 96.000. Existe este movimiento que diversifica. En 
América existen todavía vocaciones, aunque en Canadá y los Estados Unidos la situación 
es difícil. 

¿Qué peso tienen los cambios de la sociedad actual? 

Se están produciendo grandes cambios, hay una situación nueva en la cultura, la cual cree 
en el individualismo como regla. No hay espacio para una vocación de otro tipo. La Iglesia 
debe afrontar esta situación. Luego está la cuestión de que hoy vivimos todas las 
realidades un poco a la vez. Las comunicaciones y la técnica han evolucionado tanto que 
nos han acabado afectando a todos. 

Así, convivimos con aquellos que no creen o que tienen otras fes. Nuestros Estados toman 
posiciones difíciles de entender en cuestiones como la sexualidad y la afectividad. ¿Qué es 
lo que queda en esta situación? Primero, creo que está el deseo de ser discípulo verdadero 
de Jesús. El Papa recuerda que una experiencia religiosa basada solo en principios 
morales no es aceptada por muchos. No es suficiente. 

No vale tampoco coger el Evangelio y tomarlo solo según mis categorías personales y mis 
ideologías. La clave en ser discípulos, confiarse en el Señor. También en la cuestión de la 
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santidad hay posiciones demasiado voluntaristas. Se dice: “Yo soy capaz de la virtud, de 
dominar mis defectos”. 

¿Cuál debe ser el camino? 

Debemos hacer una elección cada vez más profunda. El camino más hermoso es el de 
alguien que ha sentido que Dios lo ama y se apasiona con ello. Un apasionado sigue lo que 
le dice su corazón. Así la vida cristiana se hace ágil y sencilla. La segunda cuestión en la 
que tenemos que trabajar es la comunión profunda de todas estas realidades. Hay que 
recuperar la vida comunitaria en las comunidades religiosas. Muchas veces está muerta. 

Al dar la posibilidad a las personas de crecer y caminar solas, a veces se crean 
condiciones en las que la vida comunitaria ya no existe. A veces hay personas que se 
aíslan. Esta vida fraterna no debe ser impuesta. Debe ser vivida con alegría. Aquí habría 
que dejar a un lado aquello de que la vida comunitaria es mi máxima penitencia, como se 
ha dicho tanto en el pasado, y decir que es el modo en que se experimenta a Dios. Es mi 
hermano el que me hace que experimente a Dios. 

Si estás ligado a tu hermano y lo amas de verdad, se reproduce la vida. Ahí se enciende 
una luz y entra el Señor. Si creo en la Eucaristía y en la Palabra, ¿por qué no creo en la 
presencia del Señor en mi hermano? El Evangelio lo dice. Hay que recuperar esta vida 
fraterna interna. 

Intercongregacionalidad 

¿Cómo deben ser vividos los carismas de cada congregación? ¿Hay que aumentar la 
colaboración entre ellas? 

Muchas muchas veces, para afirmarse, los carismas se han aislado. En un mundo 
globalizado, si te miras solo a ti mismo, pierdes toda la riqueza de los otros. Por otro lado, 
la intercongregacionalidad está produciéndose cada vez más. Al mismo tiempo, realidades 
diferentes que nacen dentro de un carisma, luego toman otros caminos. 

Es lo que ha sucedido en Burgos con Iesu Communio y en otros lugares también. Lo 
importante es que todo se haga en comunión. Hay que tener en cuenta también la cuestión 
práctica de los bienes. Cuántas veces, si se hacen estas cosas, los bienes no se pierden ni 
se pierde el carisma. Organizaciones como la USG o la UISG, nacidas después del 
Concilio, están ayudando a hacer este movimiento de comunión. 

¿Cree que la teología de la Iglesia debe estar más volcada en los pobres y el lenguaje 
ser más actual y humilde?  

Estoy convencido de que hay una falta profunda teológica y espiritual del misterio trinitario. 
Para mí, es uno de los puntos fundamentales. Ahí se encuentra el corazón de nuestra 
identidad. La Santísima Trinidad son tres personas y un solo Dios, es un misterio 
grandísimo. San Juan dice que Dios es amor, no dice que es tres y uno solo. El hombre y 
la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué Dios? Pues Dios, que es 
amor. 
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Significa que en el corazón del hombre y la mujer hay una chispa que es el amor. ¿Cómo 
vivir esto? Hay que volver a componer estas certezas centrales. La Santísima Trinidad es 
hoy vista, gracias a Dios, como el misterio que adoramos. Es un misterio del que hablamos 
con mucha seguridad porque en el pasado ha habido dificultades. Hoy hay un lenguaje muy 
preciso, pero se ha convertido muchas veces en un teorema que no entendemos. 

Es necesario retornar a la profundidad del amor, que es divino y es humano. No entiendes 
a una persona sin una relación de amor. Es san Agustín el que lo dice. Para él, la relación 
no es secundaria de la persona. Habría que volver a preguntarse qué es el amor. Para mí, 
la indicación más hermosa es la Carta a los Filipenses. Hay que ver el verso quinto del 
capítulo segundo. 

Para encontrar al hombre, Dios se hace pequeño y adopta la misma altura que el hombre. 
Lo ha hecho porque Dios es amor. Nosotros no encontramos ni a Dios ni al otro si no 
somos pequeños. Si falta de todo, si hay pobres, a qué se debe. Es porque falta amor. 
También la opción por los pobres, si no es vista bajo esta luz, recae otra vez en la 
ideología. La opción por los pobres no es secundaria; de ella depende la salvación final. 

En la Iglesia hay 800.000 religiosas y 200.000 religiosos. Con estas cifras en la mano, 
¿piensa que las mujeres están suficientemente representadas en los órganos de 
decisión eclesiales? 

Esta relación entre hombre y mujer debe ser más normal. Necesitamos más cercanía, no 
esa separación que se ha hecho tantas veces. En muchas ocasiones, nosotros, hombres 
de Iglesia, hemos dicho que la mujer es un peligro. ¿Y el hombre no lo es? Hay cosas que 
la Iglesia no dirá nunca, como es el caso del sacerdocio ministerial para la mujer, pero esto 
no significa que la mujer no pueda trabajar al lado del hombre en tantos campos de la 
Iglesia. 

Hay, además, tantas cosas que no se pueden hacer si no las hace una mujer… Debe 
crecer la conciencia de que los consagrados no son esposados. Cuando decido la 
vocación, tomo el camino de Dios. Uno que tiene en el esposarse la voluntad de Dios no 
podrá nunca seguir a Dios como consagrado. Parecía que estos esposados eran como 
proletarios del Espíritu y que debían contentarse con las migajas y que no tenían una vida 
plena. La mujer tiene cualidades que nosotros, hombres, no tenemos. Y viceversa. Dios no 
creó solo al hombre o a la mujer. Los creó a ambos. La humanidad son las dos cosas 
juntas. 

Vocación dialogante y diplomática 

Un aire nuevo sopla en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, el dicasterio vaticano del que depende el millón de 
religiosos (800.000 mujeres y 200.000 hombres) con que cuenta la Iglesia católica. Tras 
una etapa en la que imperaron la turbación y la sospecha, el tándem formado por el 
brasileño João Bráz de Aviz como prefecto y por el estadounidense Joseph Tobin como 
secretario, ha cambiado las cosas. 

Aunque no es religioso ni conocía bien este mundo, como él mimo admite, Bráz de Aviz ha 
mostrado en el poco tiempo que lleva en el cargo una excelente disposición para la 
escucha y el diálogo. Son sus mejores argumentos en la búsqueda de la comunión. “La 
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Iglesia no puede entrar en el juego de los bandos y los enfrentamientos. Debemos 
discernir”, propone. 

Cuando Benedicto XVI le otorgó esta importante responsabilidad, era arzobispo de Brasilia. 
Antes había estado al frente de otras diócesis en su país: Maringá, Ponta Grossa y Vitoria. 
Bráz de Aviz recuerda por su trato dulce y actitud diplomática al último brasileño que dirigió 
un dicasterio vaticano antes que él, el cardenal Cláudio Hummes. 

Ha llegado a Roma, sin embargo, mucho más joven: con sus 64 años tiene por delante una 
larga carrera en la Curia, si no surgen imprevistos. Formado en su país, en la Gregoriana y 
en la Lateranense, ha sido rector de seminario y profesor de Teología Dogmática. Su 
nombre estará en la lista de nuevos cardenales. 

Societat de Sant Vicenç de Paül: 178 anys amb els pobres  
 

Margarita Borrull Puigarnau – Catalunya Cristiana, 25 setembre 2011 
 
El beat Frederic Ozanam va iniciar el projecte quan era estudiant de Dret a París 

El proper dimarts, 27 de setembre, celebrem la festivitat de Sant Vicenç de Paül i recordem 
aquest sacerdot francès del segle XVI que va destacar principalment pel seu amor als més 
necessitats. Va fundar la Congregació de la Missió, destinada a la formació del clergat i al 
servei dels pobres, i també, amb l’ajuda de santa Lluïsa de Marillac, la Congregació de les 
Filles de la Caritat. 
Va ser el 1617, a Châtillon-les-Dombes, quan sant Vicenç es troba amb la misèria material 
dels camperols d’una forma impactant. Ell mateix ens explica què va passar: «Mentre em 
revestia per celebrar la santa missa, van venir a dir-me que a una casa apartada estaven 
tots els malalts, fins al punt que no hi havia una sola persona que pogués atendre les altres, 
que es trobaven en un estat de necessitat indescriptible. Això em va ocasionar una 
impressió enorme.» 
A la crida de Vicenç acudeixen tots els feligresos en ajuda d’aquesta família. Aquesta 
solució momentània, però, no és suficient i per això consciencia de la importància enorme 
de la caritat, sí, però ben organitzada.  
 
El beat Frederic Ozanam 

Uns dos segles després torna a ressorgir, per mitjà d’un jove francès, l’esperit i carisma de 
sant Vicenç de Paül. Ens situem a la França de l’any 1833, on la Revolució Francesa ja ha 
arribat i s’expropien els béns a l’Església catòlica. Un estudiant de Dret de 20 anys, 
anomenat Frederic Ozanam, vol revolucionar també, d’alguna manera, els cristians de 
França i funda a París una associació de laics dedicada al servei dels pobres sota el 
patrocini de sant Vicenç de Paül. L’objectiu és créixer en l’autèntic esperit evangèlic de fer 
el bé als més necessitats i cobrir així els grans buits socials de l’època. Ozanam, amic de 
grans intel·lectuals del moment com Lamartine, Chateubriand i Lacordaire, vol deixar clar 
que no el mou la filantropia, tan de moda al París del XIX, sinó un esperit cristià de caritat. 
Es reuneix amb alguns companys més i des de la universitat refuta les noves doctrines que 
difereixen dels ensenyaments de l’Església catòlica. Un temps convuls i ple de 
controvèrsies doctrinals que fan trontollar Ozanam de la seva idea, tot i que el seu somni 
sempre va ser treballar juntament amb els seus amics en benefici del pensament catòlic. 
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A l’anomenada Conferència de la Història va presenciar discussions apassionades en les 
quals uns ateus criticaven la religió cristiana, a la qual acusaven de no tenir res per oferir al 
món modern. Un dia, un dels seus amics, August Letaillandier, va proposar la idea que 
seria més eficaç fer que parlar i que la solució estava en la caritat. Ozanam veu en aquesta 
idea la llum i s’adona que la manera més bona de rebatre la fe és amb l’exemple, i ell 
mateix diu: «Què fer per ser veritablement catòlics sinó el que li agrada més a Déu? 
Ajudem doncs el nostre proïsme, com feia Jesucrist.» 
Estudiant i professor eminent a Lió i després a París, a la Sorbona, aspira a cercar i 
comunicar la veritat. És un gran exemple del respecte cap a les idees que no compartia: 
«Aprenguem a defensar les nostres conviccions, sense odiar els nostres adversaris; a 
estimar els qui pensen d’una manera diferent de la nostra.» Denuncia l’egoisme del cristià 
benestant i participa en la renovació de l’acció de l’Església en la societat de la seva època. 
Va ser una Filla de la Caritat, sor Rosalie Rendu, la qui va guiar el jove Frederic Ozanam i 
els seus companys cap als pobres del barri Mouffetard de París. Va començar juntament 
amb els seus amics estudiants i col·laboradors a visitar els pobres al seu domicili, amb una 
caritat de contacte personal que no solucionava un problema puntual sinó que s’involucrava 
del tot en la vida de l’altre. D’alguna manera es va avançar als temps i ja en el segle en el 
qual va viure va començar a practicar el que més tard es predicaria des del Concili Vaticà II. 

En un segle florent 
d’ordes  religiosos i de 
sants que consagraven 
la vida exclusivament a 
Déu va donar a 
entendre el gran paper 
que el laic també té a 
l’Església i que des del 
matrimoni es pot i s’ha 
de treballar pel regne 
dels cels. 
És curiós com abans 
de conèixer la que 
seria la seva dona va 
tenir certs dubtes sobre 
la seva vocació i es va 
plantejar fins i tot el 
sacerdoci. Finalment, 

però, va descobrir el camí que Déu volia per a ell i es va casar a Lió amb Amelia 
Soulacroix. És bonic llegir com en parla quan encara no la coneixia: «Prego sobretot 
perquè ella vingui amb una ànima excel·lent, que tingui una gran virtut, que valgui molt més 
que jo, que m’atregui cap a dalt i no em faci davallar; que sigui generosa, perquè jo sóc de 
vegades pusil·lànime, que sigui fervent perquè jo em sento tebi en les coses de Déu, que 
sigui compassiva perquè jo no hagi d’enrojolir-me en la seva presència de la meva 
inferioritat. Aquests són els meus desitjos, els meus somnis, però res no és més 
impenetrable que el meu propi futur.» 
 
El treball dels vicencians en el món  

A l’Estat espanyol, la Societat de Sant Vicenç de Paül està present a totes les comunitats 
autònomes i està formada per 4.500 membres i voluntaris. Arreu del món, aquesta obra 
social està formada per més de 700.000 socis i 1.500.000 persones voluntàries. S’estén a 
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més de 140 països i ofereix ajuda al tercer món, alfabetització, visita als hospitals, atenció a 
malalts mentals, col·legis i orfenats, rehabilitació de drogodependents, atenció als malalts 
de sida, cases d’acollida, menjadors socials, repartiment de roba i aliments, residències de 
gent gran, atenció jurídica, tallers ocupacionals, visites a malalts al seu domicili, suport als 
presos i formació social per a la reinserció definitiva en la societat. També estan atents a 
les víctimes de la violència i l’opressió essent la veu per als sense veu i defensant la 
dignitat de tot home mitjançant l’exigència dels drets humans. 
A més, la Societat de Sant Vicenç de Paül és membre associat de la Unesco i membre del 
Consell Pontifici Cor Unum, que es dedica a la promoció humana i cristiana a través del 
suport als més necessitats. 
 

Tres religioses de la Consolació fan els vots perpetus 
 

V.M.C. / Jesús-Tortosa – Catalunya Cristiana, 25 setembre 2011 

El dissabte 3 de setembre, vetlla de la memòria de la Mare de Déu de la Consolació, tres 
joves religioses de la Congregació fundada per santa Maria Rosa Molas, Ana, Sonia i 
Zuzana, van fer els vots perpetus a la Casa Mare de les Germanes de la Consolació a 
Jesús-Tortosa.  

Una església plena de gent 
vinguda d’arreu d’Espanya, però 
especialment dels llocs d’origen 
de les dues religioses espanyoles 
i dels llocs on les tres treballen, 
va participar amb sentit fervor de 
la rica cerimònia que va presidir el 
vicari general de la diòcesi, Mn. 
Josep Lluís Arín, que en l’homilia 
va animar les tres religioses a 
viure el carisma propi de la 
congregació des de la perspectiva 
de l’Evangeli, buscant la felicitat 
promesa per Crist i oferta a tota la 
humanitat. 
Ana Torres és una jove 

d’Albacete que està exercint la seva missió a La Higuera, en una residència d’ancians de la 
Congregació. Sonia González és salmantina i està al col·legi que la seva congregació té a 
Vinaròs. I Zuzana Mazecová és una noia eslovaca que treballa a Madrid, al col·legi que les 
germanes de la Consolació tenen a la capital d’Espanya. 
Després de professar els vots perpetus davant la superiora general de la congregació, 
Emília Sebastià, en el marc d’una celebració eucarística solemne i viva, les tres religioses 
van agrair a Déu el do de la vocació i a tots aquells que han fet possible, han acompanyat i 
acompanyen la seva vida en la vocació que han rebut. Especialment als pares van agrair el 
do de la vida i tants esforços que per elles han fet.  
Després de les felicitacions es va servir un refrigeri al pati de la Casa Mare i es va saludar 
tanta gent vinguda de diferents parts i que difícilment es troben. Cal recordar que la 
congregació de germanes de Nostra Senyora de la Consolació, fundada a Tortosa per 
santa Maria Rosa Molas, està preparant-se per al proper Capítol General, que tindrà lloc a 
Roma el proper mes de novembre. 
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La presentació del llibre «Cervell i Transcendència», de Ramon M. Nogués, 
omple de gom a gom la Sala Pere Casaldàliga 

 

El dia 20 de setembre, a les 7 de la tarda, la Sala Pere Casaldàliga acollí la presentació del 
darrer llibre de Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit de la UAB , que porta per títol Cervell i 
transcendència, davant més d'un centenar d'assistents.  

Hi van intervenir, a més de l'autor, Ramon N. Prats, professor d'Humanitats de la UPF, 
David Jou, catedràtic de Física de la UAB, i Adolf Tobeña, catedràtic de Psicologia 
Mèdica i Psiquiatria de la UAB. 
 

   

 

Jornades Nacionals de Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER 
 

Se celebraran els dies 14, 15 i 16 d’octubre 

Madrid, 26 de setembre de 2011 (IVICON).- Agents de Pastoral: Realitat i desitjos. Aquest és 
el títol de les XLI Jornades Nacionals de Pastoral Juvenil Vocacional que reuniran prop de 
900 delegats i delegades de Pastoral Juvenil de les diferents congregacions religioses.  

Les Jornades començaran el 14 d’octubre amb la benvinguda del president de CONFER, el 
P. Elías Royón, sj. Aquesta mateixa tarda se celebraran dues ponències, una a càrrec del 
marianista Rogelio Núñez sobre “L’agent de pastoral avui: anàlisi de la realitat”, al qual 
seguirà Pedro José Gómez, parlant sobre el perfil de l’agent de pastoral. 

El dia següent, 15 d’octubre, la formació, la comunitat i les experiències de l’agent de 
pastoral seran els temes que tractaran Antonio Ávida, Ignacio Dinnibier, js, i Mayte López, 
respectivament. 

El darrer dia Mons. Juan María Uriarte parlarà sobre “L’agent de pastoral juvenil, agent de 
pastoral vocacional” i es conclourà amb una Eucaristia. 

Les inscripcions es poden realitzar a CONFER. 
 

Retallades socials: hi ha alternatives? 
 

El proper 3 d’octubre comença el cicle de conferències “Els dilluns dels Drets Humans” amb 
una taula rodona sobre les retallades. Agustí Colom, Joan Majó i Jordi Roglà de Càritas 
Barcelona, debatran sobre aquest tema 

 
 

 

 

 

 

Ponents: Agustí Colom, Joan Majó i Jordi Roglà 
Dia i hora: dilluns 3 d’octubre, a les 19.00h 
Lloc: Sala d’actes de Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de 
Barcelona 
Organitzen: Justícia i Pau – Cristianisme i Justícia 

Entrada lliure 

http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4057
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/60729
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/60729
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4057
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Una jornada de formació de cine 
 

 

Jornada de Formació Permanent 
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)     

Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es  

Secretaria: urc.info@gmail.com 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

APRENDIENDO A CONTEMPLAR DESDE EL CINE 

UNA PROPUESTA EDUCATIVA Y PASTORAL 
 

a càrrec de 

Peio Sánchez 
 

- La semiótica de Dios en la pantalla 
- La oración en y con el cine 

- Películas de referencia sobre la vida religiosa 
- Ensayos de evangelización 

 
 

 
Sóc germà de les comunitats Adsis, 
acompanyo com a sacerdot la parròquia 
de la Mare de Déu del Mont Carmel a 
Barcelona. Col·laboro en la Delegació 
de Mitjans de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Ensenyo i aprenc teologia a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i a 
l’Institut de Ciències Religioses Don 
Bosco i a l’ISCREB. Ara fem camí 
pastoral al voltant del cine amb la 

Setmana i la Mostra de Cinema Espiritual en més de 60 ciutats. Pertanyo a SIGNIS 
(Associació Catòlica Mundial per a la Comunicació). 
 

Data: 22 d’octubre de 2011, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres PS 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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Xarxa-Forum d’entitats socials d’Església 
 

Propera reunió general: dia 7 d’octubre, a les 18 h, al CEP, c/ Rivadeneyra, 6, 3r, en la qual 
es procedirà a la “constitució” (saber les institucions – serveis que formaran part), elecció 
d’una primera Junta Rectora, aprovació d’un pressupost estimatiu. 
 

Actes previstos 
 

RODA DE PREMSA INFORMATIVA SOBRE LA BEATIFICACIÓ DE LA MARE ANNA 
MARIA JANER 
Lloc: Residència Sagrada Família d’Urgell, La Seu d’Urgell 
Dia: 29 de setembre, dijous - Hora: 11 h 
Més informació: tel. 937 871 588 i 645 325 379; a/e: prensabeatificacion@gmail.com 
 

SESSIÓ INAUGURAL DEL CICLE DE SEMINARIS SOBRE PROGRÉS TECNOLÒGIC I 
HUMANISME, AMB EL TEMA “L’HUMANISME EN LA NOSTRA SOCIETAT” 
Organitzen: La Salle, Justícia i Pau i Fundació Claret 
A càrrec de: Lluís Font, secretari de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament; Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, i Josep M. 
Esquirol, professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Día: 29 de setembre, dijous - Hora: 19 h 
Més informació: tel. 933 425 653; a/e: mrodriguez@claret.cat; www.claret.cat 
 

Calendari URC-CEVRE 
 

    SETEMBRE 
30 dv CONFER: Jornada sobre la nova evangelització, a Madrid 

    OCTUBRE 
3 dl Trobada de Superiores Majors - Inici classes Formació inicial 

4 dm Junta Directiva URC 16.00 

6 dx 
Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya, Institut Superior de Litúrgia, Institut de 
Teologia Fonamental – Inauguració oficial del curs 

7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

8 ds Beatificació d’Anna Mª Janer a la Seu d’Urgell 

19 dx 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

20 dj Reunió de delegats episcopals de vida consagrada 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 

 

mailto:mrodriguez@claret.cat
mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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