Ter o olhar fixo no rosto do Senhor não diminui
no apóstolo o empenho em favor da pessoa humana; pelo
contrário, é assim que ele se sente reforçado e dotado de
uma nova capacidade de influir na história, para a
liberdade de tudo quanto a deforma.

Relação com a Trindade
A Vida Consagrada tem uma relação essencial
com a Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, é o
próprio Deus-Pai quem dá esse dom à sua Igreja; Jesus, o
Filho, testemunhou os conselhos evangélicos através de
sua vida pobre, obediente e casta; e, finalmente, é o
Espírito Santo quem suscita os vários carismas e
promove a comunhão na Igreja.
Assim, os homens e as mulheres que se sentem
abertos ao chamado da Trindade respondem
generosamente o seu “sim” se consagrando ao Deus Uno
e Trino.
Esta consagração não é feita de forma intimista e
privada, mas acontece dentro de um Instituto (Ordem ou
Congregação) reconhecido pela Igreja. Aí, juntamente
com outros consagrados ou consagradas, agindo
comunitariamente, realizam sua consagração em forma
de serviço ao povo de Deus conforme a característica
(carisma) própria do Instituto.

CÉSAR DE BUS - Modelo de Vocacionado
César de Bus nasceu no dia 3 de fevereiro de 1544
em Cavaillon, sul da França, e depois de uma mocidade
brilhante, mas ociosa, aos 30 anos, começou um caminho de
conversão marcado pela penitência e caridade. Sentindo-se
chamado por Deus para a vida sacerdotal, abandonou sua
vida burguesa e, após sua ordenação, dedicou-se ao ensino
catequístico principalmente às crianças e ao povo simples.
Foram muitas as vezes que César percorreu o
caminho que leva da cidade ao alto da colina onde se
encontra a Capela de São Tiago; ali dedicou tempos
preciosos para o discernimento e aprofundamento de sua
missão, principalmente através da meditação e estudo da
Palavra de Deus.
Em 1592, com um grupo de sacerdotes seus
coadjutores, fundou a Congregação dos Padres da Doutrina
Cristã, para que esta obra pudesse chegar a todas as pessoas
que ainda não conhecem Jesus Cristo e seu Evangelho.
Após longo período de cegueira e sofrimentos,
morreu aos 15 de abril de 1607, na noite do Sábado Santo, e
foi Beatificado aos 27 de abril de 1975.
Ainda hoje esta Família Religiosa, mais conhecida
por Padres Doutrinários, continua atuante em vários países,
sempre preocupada com a Catequese. Está presente no Brasil
desde 1947 cumprindo a missão de evangelizar e levando a
vários lugares os ensinamentos do Bem-aventurado César de
Bus.

Quer saber mais sobre nós?
Entre em contato conosco.

Variedade de Carismas
Cada Instituto Religioso recebeu e recebe do
Espírito Santo um carisma, isto é, um dom especial para
que possa realizar um determinado serviço de
evangelização. Para tanto, o mesmo Espírito Santo
inspira distintas espiritualidades, a fim de favorecer a
forma de atuação concreta de cada missão específica.
Isto proporciona uma grande diversidade de
carismas que, na medida em que são colocados em
comum, trazem uma grande contribuição à Igreja e
também enriquecem a própria Vida Consagrada.

Caminho que leva de Cavaillon à Capela de São Tiago (França)
CONGREGAÇÃO DOS PADRES
DA DOUTRINA CRISTÃ

Província Brasileira
Rua Augusto Canozo, 355 - Parque Joaquim Lopes
CEP 15800-620 - Catanduva - SP - Brasil
Tel.: 17 3521-3550
e-mail: padresdoutrinarios@dottry.com.br
EDAV - Equipe Doutrinária de Animação Vocacional
Rua Dom Manoel de Andrade, 222 - Vila Gumercindo
CEP 04134-040 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 11 5061-4834
e-mail: seminario@dottry.com.br
Visite nosso site:

www.dottry.com.br
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Sinal para o mundo
A nossa sociedade de hoje, apesar de estar muito
marcada pela “cultura da morte”, pelo desespero e pelo
desânimo, encontra muitas pessoas que se doam para
serem sinais de vida e de esperança. Elas acreditam que
um novo mundo é possível.
É através da Vida Consagrada que tantos
homens e mulheres vivem este desejo de ser sinal da
presença libertadora de Deus para a Igreja e para a
comunidade humana.
Essas pessoas se entregam totalmente para viver
as bem-aventuranças de uma forma radical, seguindo o
modelo de vida e as palavras dos profetas e de Jesus.
Assim, esses consagrados e essas consagradas recordam
à Igreja que a santidade cristã não se encontra em
objetos, lugares ou pessoas, mas sim na vivência da
justiça, do perdão e da misericórdia.

Transformadores da história
Os consagrados (irmãos) e as consagradas
(irmãs) são homens e mulheres que acreditam que é
possível fecundar a história. Em outras palavras: são
pessoas que, ao passarem pelo mundo, não o querem
deixar do mesmo jeito que encontraram, mas lutam para
que seja renovado, transformado, libertado.
São pessoas totalmente integradas na Igreja e
que buscam escutar na Bíblia e na vida a Palavra de
Deus. Acreditam que é possível apontar para o Reino de
Deus futuro, mas, ao mesmo tempo, que é preciso se
esforçar para antecipar, tornar presente já, aqui e agora,
os bens e valores deste mesmo Reino.
Por seus atos e palavras (estilo de vida,
compromissos, riscos assumidos), a Vida Consagrada
inquieta a própria Igreja. Acaba sendo, assim, um
contínuo apelo de conversão para que todas as pessoas
realizem, cada vez melhor, a própria vocação à
santidade, através de um seguimento mais inculturado
de Jesus.

Profetismo
A Vida Consagrada tem uma grande força
evangelizadora que vem de sua coragem profética, de
sua audácia, de sua capacidade de ser sinal de esperança
para todo o povo, principalmente para os excluídos e as
excluídas. Seu profetismo fala para toda a Igreja e se dá
de três formas:

- Com a vida. Essa evangelização pela própria
vida está intimamente relacionada com a vivência dos
votos de pobreza, obediência e castidade.

- Com gestos. Os gestos falam mais do que as
palavras. Esses gestos podem ser de acolhimento ou de
ruptura. Acolhimento da vida, das pessoas. Ruptura com
situações e atitudes que massacram a vida ou impedem a
Vida Consagrada de ser ela mesma. Gestos de
solidariedade, de cidadania em resposta ao grande
desafio da exclusão, na defesa da vida e da ecologia.
Gestos críticos, de lucidez e de discernimento, capazes
de reagir ao individualismo e ao indiferentismo da nossa
sociedade.

- Com os lábios, isto é, com a palavra. Muitas
vezes a Vida Consagrada tem que levantar sua voz, de
maneira firme e decidida, contra os desmandos políticos,
as injustiças sociais e certas atitudes da própria Igreja.
Deve denunciar corajosamente tudo o que contraria o
projeto libertador de Deus. Tem que emprestar sua voz a
todas as pessoas impedidas de gritar e reclamar por seus
direitos.

Profissão dos conselhos evangélicos
A profissão dos conselhos evangélicos de
pobreza, obediência e castidade é sinal visível da
santidade da Igreja. Através da profissão destes votos, os

consagrados e as consagradas falam à Igreja e à
humanidade, vivendo a castidade alegre, a pobreza
solidária e a obediência ligada ao respeito pela pessoa
humana.

- O voto de castidade é a opção de se oferecer
a Deus por meio de uma entrega plena. É esta entrega
total ao Senhor que os torna livres para serem homens e
mulheres que vivem na amizade sincera e na união
fraterna com todas as pessoas, principalmente com
aquelas que participam da missão e do serviço na Igreja.

- Por meio do voto de pobreza, o consagrado e
a consagrada, mesmo sem desprezar os bens materiais,
não colocam neles a própria realização. Sentem-se
chamados a irem além daquilo que é puramente material
e transitório; procuram cultivar uma relação que não seja
limitada ao que é passageiro.

- Através do voto de obediência, o consagrado
e a consagrada participam da própria obediência de Jesus
Cristo que foi fiel até o fim, e que por isso salvou o
mundo; assim, este voto se apresenta como uma
oportunidade que os consagrados e as consagradas têm
de participar mais ativamente da vocação da Igreja, que é
servir.

Espiritualidade
A Vida Consagrada será sinal de esperança, que
mantém sempre seu testemunho e vigor profético,
somente através do cultivo contínuo de uma mística,
uma espiritualidade. Só o contato diário e permanente
com Deus é que dá sabor ao fato de ser consagrado ou
consagrada.
Através da oração e da meditação da Palavra de
Deus os consagrados e as consagradas buscam no
Espírito de Deus o sábio discernimento para que seu
testemunho continue vivo e eficaz no meio do povo de
Deus.

