
“VOSSA MISSÃO É MISSÃO DE ALEGRIA”

Estamos vivendo um tempo em que a vida religiosa está sendo cada vez mais desafiada a
ser testemunho de esperança e de alegria, ser sinal de “contradição” de que vale a pena renunciar o
que o mundo oferece como realização de plena felicidade, para seguir as pegadas de Jesus. É
perceptível que nos últimos tempos se alcançaram vitórias extraordinárias no campo da ciência, da
tecnologia, do conforto, bem estar... mas não se pode dizer que o ser humano tenha alcançado sua
felicidade interior na mesma medida, na mesma velocidade. A busca da felicidade, da alegria
passou a ser hoje uma obrigação universal de todos.

E essa busca de alegria leva o ser humano a diferentes direções: desejo de ganhar na
loteria, ter casa, carro, dinheiro... a lista é infinita. Mas no fundo a alegria está sendo avaliada como
a conquista de coisas materiais .

Para o cristão não pode restar dúvida: a maior dádiva de Deus é a nossa relação com o Seu
Filho Jesus. Portanto a alegria do cristão não é uma alegria qualquer, é a que nasce do encontro
com Jesus Cristo. Não é apenas a felicidade humana, nem é uma falsa euforia religiosa ou uma
máscara artificial de simpatia religiosa, é um dos frutos do Espírito Santo (Gálatas 5, 22). É o
resultado de ter sido invadido pelo fogo do amor de Deus.

A alegria é um dos sinais do Reino! Ao longo de nossa vida é importante fazer memória
das experiências de alegria que vivenciamos e com o salmista poder também dizer “Meu coração
exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças!” (Sl 28:7).

A alegria é uma daquelas qualidades fecundas da pessoa humana, a qual não conseguimos
definir, mas podemos dizer que não é simplesmente uma mera conquista de coisas desejadas;
simples contentamento; satisfação; euforia superficial, festa e exultação... É uma dádiva, uma
conquista de quem encontra o verdadeiro sentido da vida, da escolha que fez para a própria
existência e se sente realizado, não obstantes as agruras do dia a dia.

Foi com sabedoria que nosso Pai, o Bem Aventurado Tiago Alberione, afirmava para nós:
“VOSSA MISSÃO É MISSÃO DE ALEGRIA”! (AF, p.35). Nesse tempo em que vida religiosa
consagrada está sendo cada vez mais desafiada a ser testemunho de esperança e de alegria, ser sinal
de “contradição”, é revitalizador e profético deixarmo-nos tocar por essas palavras...

Na última assembleia da CRB Nacional, realizada em Brasília em julho de 2013, o Pe.
Adalto Luiz Chitolina, scj à luz do texto dos discípulos de Emaús (Lucas 24, especialmente o
versículo 17), questionava sobre o que deixa a vida religiosa com a cabeça baixa? Podemos também
dizer sem alegria! Dizia ele: “...talvez, não seja consenso, mas não podemos negar que, em nossos
tempos, muitos que integramos a Vida Religiosa estamos de cabeça baixa: semblante sombrio, falta
de ardência no coração, certo amargor, pouca esperança, alguma acomodação, algo de
conformismo, crises, dor, desânimos; em outros cantos, um pouco de “mecanicidade” na vivência,
testemunho sem muito brilho, quase mero profissionalismo! São sinais de que a Vida religiosa
poderia estar de cabeça baixa!” olhando para nossa vida nesses 75 anos de história será que nos
situamos dentro desse quadro?

Recordemos o que nos diz Alberione: “para vós a alegria é de primeira necessidade,
sobretudo para o exercício eficaz do vosso apostolado (...) Se não conquistais as almas com a
alegria, imaginais que podeis conquistá-las com a tristeza? A tristeza é sugestão diabólica; a
alegria é prelúdio do paraíso e é própria das almas que vivem em união íntima com Deus”. (AF
p.35)



Retomemos também as Palavras do Papa Francisco na missa do Domingo de Ramos de
2013, “Não vos deixeis tomar pelo desencorajamento. A nossa não é uma alegria que nasce de
possuir muitas coisas, mas de ter encontrado uma pessoa: Jesus; de saber que com ele nunca
estamos sós, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho da vida se confronta com
problemas e obstáculos que parecem insuperáveis."

O livro de Eclesiástico também aconselha a cada uma de nós: “Não te deixe dominar pela
tristeza, nem se aflija com as preocupações. Alegria do coração é vida para o homem, e a
satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se , console o coração e afaste a tristeza para longe. Pois a
tristeza já arruinou muita gente, e não serve para nada. (...). O coração alegre favorece o bom
apetite e faz sentir o gosto da comida” (Ecle 30 21-2).

Vamos juntas reinterpretar nossa história, com mais leveza e esperança. Curar e serenar
nossa relação com o passado, com quem nos feriu... não vamos continuar sufocando nossa vida,
podemos torná-la leve e luminosa! “Se estiverdes unidas, superareis todas as dificuldades, do
contrário não o conseguireis! Pensai que deveis acender o fogo ardente do amor de Deus para
aquelas que virão. Com alegria auxiliai-vos mutuamente! (Tiago Alberione, AF.34)

Frequentemente até podemos pensar que o lugar para sermos alegres e felizes é outro,
diferente de onde estamos, pensamos em pedir transferências, etc. e certamente nem isso resolva!
Mas por que? Não é preciso ir à parte alguma, nem procurar em outro, lugar. O outro lugar somos
nós mesmas, num modo diferente de ver e de sentir. Sabemos que cada uma de nós tem um modo
muito pessoal de ver e sentir a vida. Contudo é necessário exercitar os nossos olhos para enxergar
muito mais, especialmente o lado bom e belo da vida. Este é um apelo para o nosso tempo,
lembrando que “a lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica
iluminado!” (Lc 11, 34). “Espalhai no mundo alegria, felicidade, benevolência, serenidade. Isto
não significa adulação, mas a vossa alegria deve transparecer nos olhos, no semblante como um
reflexo do céu” (Tiago Alberione, AF. 34).

“Vossa missão é missão de alegria!” Que esta virtude, marca distintiva de nossa missão
seja constante em nossas vidas. Finalizando, dirigindo-me a cada uma fazendo minhas as Palavra de
nosso protetor São Paulo “Fiquem sempre alegres no Senhor! Repito: fiquem alegres! Que a
bondade de vocês seja notada por todos” (Fl 4,4-5).
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