
CARTA DE INTENÇÕES PARA REDE DE CARISMAS 

União dos Religiosos e Leigos presentes no território da Vila Torres 

 

O Senhor disse a Moisés: “Eu vi a opressão de meu povo 
[...], ouvi o grito de aflição [...] e tomei conhecimento de 
seus sofrimentos. Desci para libertá-los” (Ex 3,7-8). 

 

Cremos... afirmação que expressa não apenas uma conclusão lógica, mas a 

adesão plena, consciente e livre da totalidade de nosso ser a Deus. Cremos é a afirmação 

da fé, fé que se trata de uma graça divina, pois o próprio Cristo declara a Pedro, que lhe 

reconhecera a divindade, que esta revelação não ocorreu por suas próprias forças, mas 

“por causa de meu Pai que está nos céus” (Mt 16,17) e, daqui que, sem a graça, a fé seria 

exclusivamente uma dimensão quimérica. 

Cremos que o Senhor é o Emanuel, Deus conosco, que entra em nosso espaço-

tempo e o ressignifica, fazendo “novas todas as coisas” (Ap. 21,5).  

Cremos que o Senhor não é passivo às dificuldades e sofrimento de todos os seus 

filhos e filhas, mas de modo preferencial dos pobres, pois “hoje e sempre os pobres são 

os destinatários privilegiados do Evangelho e a evangelização dirigida gratuitamente a 

eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer” (Evangelii Gaudium, n. 48). 

Cremos que nossos fundadores e fundadoras, bebendo do grande carisma que é 

o Amor de Deus, nos oferecem um modo de ler as realidades e compreender a 

existência. Cremos, ainda, que atuarmos na Vila Torres se trata de um desígnio de Deus 

em nossas vidas. 

Cremos que, à semelhança de Moisés, devemos tirar as sandálias dos pés, pois 

pisamos em território sagrado (Cf. Ex 3, 5). A Vila Torres, para nós, é um locus 

theologicus, espaço-tempo da epifania do Senhor. 

Cremos que Deus é aquele que vê a opressão e as misérias de seus filhos e solicita 

que também as observemos. 

Cremos que o Senhor ouve os gritos e suspiros que ao céu sobem, assim como 

seu Filho ouviu as pessoas e a realidade da Palestina do século I.  

Cremos que o Senhor toma conhecimento das realidades, dos fatos, das 

intenções; não é um Deus isento. É Todo-Poderoso porque “toma partido”. 



Cremos que Deus é o libertador, ou melhor, a própria liberdade e que “é preciso 

considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, 

vivificar, levantar, curar, libertar” (Evangelii Gaudium, n. 273). 

O Senhor “vê”, o Senhor “ouve”, o Senhor “toma conhecimento”, o Senhor 

“desce para libertar”. Se assim age o Senhor, cremos que, também nós, assim o devemos 

fazer. Portanto, em espírito de comunhão, nos comprometemos a constituir uma “Rede 

de Carismas” a serviço da Vila Torres. Portanto, nos comprometemos a: 

 

1. Colocar os nossos dons a serviço uns dos outros e da comunidade; 

2. Participar ativamente das reuniões mensais; 

3. Articular projetos comuns para populações ainda não atendidas da Vila Torres; 

4. Estruturar nossas ações nas dimensões “emergenciais” e “estruturais”, 
dialogando com os poderes constituídos em vista da construção de políticas 

públicas que atendam as demandas da população da Vila Torres; 

5. Construir, coletivamente, um “estatuto” ou “do bem viver”, o qual contemple a 

natureza, missão e atuação da Rede de Carismas, bem como as funções de cada 

comunidade religiosa. 

 

Agindo e vivendo em comunhão, nossa vida será a afirmação do Evangelho, “que 

diz que o Reino de Deus já está presente no mundo, e vai-se desenvolvendo aqui e além 

de várias maneiras: como a pequena semente que pode chegar a transformar-se numa 

grande árvore (cf. Mt 13, 31-32), como o punhado de fermento que leveda uma grande 

massa (cf. Mt 13, 33), e como a boa semente que cresce no meio do joio (cf. Mt 13, 24-

30) e sempre nos pode surpreender positivamente: ei-la que aparece, vem outra vez, 

luta para florescer de novo” (Evangelii Gaudium, n. 278). 

 

 

 


