16º Capítulo Geral da Ordem das Mercês, 800 anos de história e libertação

Em meio a constantes ataques de extremistas islâmicos, A Ordem de Nossa
Senhora das Mercês, fundada para dialogar com os muçulmanos do século XIII, iniciou
seu XVI Capítulo Geral, em Roma, nesse dia 23 de abril de 2016 e terá seu encerramento
no dia 14 de maio de 2016. O Capitulo Geral da Ordem Mercedária reúne frades
capitulares de 4 continentes e presentes em 23 países.
O lema principal do Capítulo é Memória e Profecia nas periferias da Liberdade.
Desde sua fundação, em 1218, na Espanha, a Ordem de Nossa Senhora das Mercês,
fundada pelo leigo São Pedro Nolasco, tem se dedicado a libertação de cativos. No início,
século XIII, a Ordem preparava expedições para libertar cristãos feitos reféns pelos
extremistas islâmicos.
Atualmente a Ordem Mercedária atua em diferentes frentes de trabalhos
carismáticos, como pastoral carcerária, pastoral do menor, tráfico de pessoas e
dependentes químicos, que correspondem às novas formas de escravidão do século XXI.
Frei Pablo Ordoñe, mestre geral, expõe muito bem no seu discurso de abertura, a
finalidade do Capitulo, “Nosso Capítulo Geral deve colocar a comunidade à escuta, tem
de interpretar-nos, tem de propiciar um diálogo aberto e maduro e que o respeito às
diferenças suscite pontes, redes, que abra caminhos em direção as novas periferias
existenciais e geográficas onde a liberdade segue esperando uma resposta da nossa parte”.
O Principal objetivo desse Capítulo Geral será avaliar a missão dos mercedários
hoje no mundo, eleger o Padre Geral e seu Conselho e apresentar propostas para os
próximos seis anos. Uma atenção especial será dada a questão do radicalismo islâmicos
que afronta, atualmente, o mundo. Para essa missão foi fundada a Ordem Mercedária.
2º Dia do Capitulo Geral dos Mercedários
O Capítulo Geral continuou hoje seu trabalho, começando com a Santa
Missa, presidida pelo Pe. Provincial de Aragão, Frei José Galve.
Depois do café da manhã, os frades capitulares reuniram-se na sala capitular para a
memória do Mestre Geral, Frei Pablo Bernardo Ordoñe. Com ampla informação detalhou
os itens mais importantes dos seis anos do seu mandato. Entre outros aspectos, indicou os
novos horizontes dos cativeiros que devemos atender.

En el transcurso de la tarde los cuatro Consejeros informaron del mismo modo
sobre su gestión en distintas áreas: Vida Religiosa, Vocación y Estudios, Pastoral y
Economía.
No decorrer da tarde, os quatro conselheiros informaram, do mesmo modo, sobre
as suas responsabilidades nas distintas áreas: Vida Religiosa, Vocação e Estudos, Pastoral
e Economia.
Foi uma jornada intensa, mas muito proveitosa, com a participação de todos, com
ressonâncias e avaliações. Os frades capitulares ficaram felizes com o apoio e a
proximidade espiritual de muitas comunidades que enviaram comunicações.
3º dia do Capitulo Geral- 25 de abril de 2016
Começou-se, hoje, a jornada rezando ao Senhor pelos migrantes e refugiados. A
Santa Missa foi presidida por Frei Justo Linaje, provincial de Castilla, com os religiosos
de sua Província.
Na sala capitular, depois de escutar as saudações recebidas de diversos institutos
e religiosos da Ordem, foram aprovadas as atas do dia anterior. Em seguida os
Conselheiros Gerais seguiram expondo o trabalho que realizaram durante os seis anos de
seus madatos.
Na oração do meio-dia foi recordado a obra de misericórdia: Dar de comer a quem
tem fome. Pela tarde continuou-se com outros relatos de Frei Stefano Defraia, falando de
seu desempenho como diretor do Instituto Histórico e Frei Sergio Navaro que apresentou
as conclusões do trabalho realizado pela equipe de reflexão e do Observatório da
Catividade.
Os frades capitulares receberam uma grata visita, de Dom Cristopher Pierre,
recém nomeado Núncio Apostólico dos Estados Unidos. Em suas palavras recordou da
relação amistosa que tinha com a Ordem Mercedária no México, onde concluiu sua
missão.
Depois de uma breve pausa, escutamos o projeto ou proposta de missão na China,
que o Padre Geral, Pablo Ordoñe, apresentou aos capitulares. Proposta essa que nasceu
da sua visita a esse País asiatico.
Na oração final do dia, foi realizado um gesto solidário com quem passa fome,
rompeu-se pães endurecidos, compartiu-se entre todos. Esses pães haviam ficado na
capela em forma de correntes.
4º dia de Capitulo Geral da Ordem Mercedária, 26 de abril

A obra de misericórdia: Dar de beber aos sedentos, marcou a jornada capitular de
hoje. A Eucaristia matinal foi presidida pelo Frei Iván Gávez e os religiosos capitulares
de sua Província Peruana. Houve um gesto fraterno de benção ao Frei Damase Masabo
que completou mais um ano de vida.
Às 9:30h da manhã, na sala capitular, continuamos aprovando as atas e escutando
as saudações dos vários religiosos e comunidades da família mercedária das distintas
nações.
Frei Sergio Navaro, da Província da Argentina, interveio com outra importante exposição,
sobre como levar adiante os projetos apresentados.
Em seguida, começou as exposições das memórias das províncias, iniciando com
o Padre Provincial de Aragão, Frei José Juan Galve, que apresentou sua memória com a
ajuda de slides.
Na parte da tarde, completaram a informação da Província, os vicários da
Venezuela, Frei Marcos Sánchez (lida em sua ausência por Frei Manuel Anglés) e de
Guatemala por Frei José Zaporta. Da mesma forma, falaram também os delegados da
referida Província, Frei Melchor Azcárate, Frei Manuel Anglés e o religioso de votos
solenes Frei Ávaro Nistal.
Depois de um descanso saudável, o Provincial de Castilla (Castela), Frei Justo
Linaje, apresentou a realidade de sua Província, complementada por Frei José Muñoz
Valdelomar, vicário de Porto Rico. Frei José mostrou o trabalho realizado nessa Vicaria
do Caribe. Falou-nos também, Frei José Ignacio Postigo ampliando a informação sobre a
obra carismática na República Dominicana e nos Camarões.
Terminamos com as memórias de Frei Ivan Gálvez, provincial do Peru, que nos
ilustrou, por meio de exposição oral e apresentação de Power Point a rica realidade de
sua Província.
Depois de tudo, voltamos à capela para rezar as vésperas, onde colocaram uma
vasilha com água acompanhada com um ramo seco e uma planta florida, como sinais
contrastantes da necessidade ou abundancia em que vivem nossos irmãos nos mundo.
5º dia Capítulo Geral, 27 de abril
A oração da manhã deste quinto dia do capítulo foi preparada e dirigida pelo Provincial
do Chile, Frei Ricardo B. Morales Galindo e os religiosos de sua província, nas preces
recordamos a memória de nosso Santo Mercedário São Pedro Armengol e oramos de
forma especial pelas crianças órfãs.
Na primeira sessão do dia, escutamos 16 mensagens vindas de vários lugares do
mundo, de modo que sentimos que o capítulo não participam somente os que estão em

Roma, se não todos os demais que nos acompanham com suas orações e proximidade
fraterna, a quem rendemos nossa gratidão.
Os religiosos delegados da província do Peru, Frei Arturo Midzuaray Fukuy e Frei
David Calizaya Mamani, complementaram as informações de ontem do Provincial de
Peru.
Seguindo a ordem das províncias mais antigas, foi a vez da Província do Chile e
Angola, onde o Provincial, Frei Ricardo Morales, explicitou muito bem o trabalho
desenvolvido nos dois países. Teve, também, a palavra, Frei Ramón A. Villagrán Arias e
o delegado de estudantes professos, Frei Carlos Ortega, que apresentaram as inquietações
e esperanças de seus representados.
Concluiu o trabalho da manhã, Frei José Luis Mercado, vicário provincial da
Argentina, que leu a memória escrita por Frei José Luis de Brito, provincial, que não pode
vir ao capítulo.
A sessão vespertina foi iniciada por Frei Sergio Navarro, que leu sua memória
como delegado da Província Argentina. Em seguida, tomou a palavra o provincial de
Quito, Frei Luis Eduardo Navas Guerrero, para ler sua detalhada memória, que foi
ampliada pelos delegados Frei Alfredo Llumiquinga Casa e o estudante professo Frei
Mauricio Francisco Enríquez Merchán.
Depois de um breve intervalo, interveio o padre provincial da Província Romana,
Frei Francesco Podda, expondo a memória, acompanhada de texto e gráficos em Power
Point. Falou também, Frei Michael Rock, vicário dos Estados Unidos, quem expôs com
voz vibrante sua memória.
Entrou na sala capitular, Padre Francisco Carin Garcia, missionário claretiano na
China, superior delegado da Asia Oriental, que nos apresentou a dinâmica da presença
missionária nesse País e o que se deve fazer para bem desempenhar a missão em terras
chinesas.
Por fim, fomos à Capela, onde o mesmo Missionário, presidiu a Eucaristia,
animando-nos a entregar a vida como o mártir que hoje celebramos, São Pedro
Armemgol.
6º dia do Capítulo Geral da Ordem – 28 de abril
Na Santa Missa, de hoje, rezamos pelas vítimas de tráficos de pessoas. A
celebração foi presidida pelo Padre Geral, Frei Pablo Ordoñe, acompanhado pelos
religiosos da Província da Argentina, Frei Luis Mercado e Frei Sergio Navarro.
Aprovada a ata do dia anterior, Frei Vicenzo expôs a realidade da presença mercedária na
Índia, enriquecida com gráficos e fotos trazidas por Frei Mathias Anthony, religioso

indiano.
Na continuação, escutamos o informe da Província mexicana preparado pelo
provincial, Frei Jesús Luja Pérez, ilustrada com fotografias de frades, regiões e casas,
onde se desenvolve a atividade mercedária da Província. Depois de uma breve pausa, os
vicários de Honduras e do Norte do México, respectivamente, Frei Juan José Santibáñez
Martínez e Frei Juan Manuel Hernádez Martínez, expuseram essas novas realidades
canônicas da Província Mexicana. Os Delegados do Máxico, Frei Osvaldo Vivar
Martínez e Frei Alfredo Quintero Campoy, apresentaram suas reflexões e oitos propostas
de seus representados.
Recebemos com agrado a memória da Província mais jovem da Ordem, que
participam pela segunda vez de um Capítulo Geral, a Provincial do Brasil. Seu atual
provincial, Frei Rogério Soares de Almeida Silveira, descreveu o estado atual da mesma,
com ilustrações de Power Point. Por sua vez, Frei José Maria Mohomed Júnior, Delegado,
completou a apresentação, falando dos seis anos de trabalhos realizados na Província do
imenso País brasileiro e também apresentou nove propostas para a Ordem.
Imediatamente, Frei Sergio Navarro, deu umas breves orientações sobre o instrumentum
laboris aos capitulares. Essa sessão matutina foi concluída pelo Mestre Geral, Frei Pablo
Ordoñe, agradecendo a rica informação de todas as províncias e vicarias da Ordem.
Na sessão vespertina tivemos a intervenção da socióloga Ana Lourdes Suárez e Frei
Sergio Navarro, expondo e detalhando o estudo do questionário respondido pelos
religiosos da Ordem de todos os países. Seu trabalho está detalhado em 167 páginas,
titulado Dinámica da vida e missão apostólica da Ordem das Mercês. Seu presente e
projeção rumo ao futuro próximo.
Concluimos a jornada na capela dando graças ao Senhor pela vocação vivida até
o presente e pedindo o aumento de vocações na Ordem.
7º dia do Capitulo Geral 29 de abril
A Liturgia de todos os dias é preparada em diversas línguas, uma forma de
incluir a todos. Hoje celebramos a festa de Santa Catarina de Sena, patrona da Europa e
doutora da Igreja. A Eucaristia foi presidida por Frei Francesco Podda, provincial da
Província Romana, acompanhado pelos frades Frei Michael Rock e Frei Vincenzo
Penella, acolitato por Frei Mathias A. Samy.
Como todos os dias chegaram muitas mensagens de vários países. Em seguida
prosseguimos o estudo e diálogo com a doutora Ana Lourdes Suárez, fazendo a analises
dos dados dos questionários (Dinâmica da vida e missão apostólica da Ordem das Mercês.
Seu presente e projeção rumo ao futuro próximo). Este trabalho nos ocupou toda a

jornada. Trata-se de sete densos capítulos com gráficos estatísticos e anexos
correspondente.
Na oração do meio dia, Frei Vicenzo Penella, recordou o momento histórico, em
que a Ordem, no século XIII, mantinha o Hospital de Santa Eulália de Barcelona, onde
eram atendidos enfermos e redimidos necessitados de atenção caritativa, lembrou também
as milhares de pessoas que buscam hospitalidade, moradia segura e trabalho com
remuneração digna.
O restante da jornada continuamos estudando a parte final do documento. No final
do dia, reunimo-nos novamente na capela, onde oferecemos ao Senhor nosso trabalho
realizado com generosidade e otimismo.
Fomos comunicados que amanhã, sábado, teremos um merecido descanso. Deo
gracias!
8º dia de Capitulo Geral – 30 de abril
Dia Livre
9º dia de Capitulo Geral – 01 de maio
Na Liturgia Eucarística, desse domingo, dirigida por religiosos do México, foi
presidida pelo provincial mexicano, Frei Jesus Luja Pérez, acompanhado dos delegados,
Frei Osvaldo Vivar e Frei Alfredo Quintero. Nesse dia colocamos no centro da oração as
nossas presenças missionárias da Família Mercedária.
No início da sessão matutina deram-nos o comunicado do Ofício da Casa
Pontifícia confirmando que amanhã, todos os capitulares, participarão de uma audiência
privada com o Papa, ao meio dia. Aproveitamos para conversar também sobre algumas
modificações
na
agenda
dessa
que
semana
que
iniciamos.
Durante toda a manhã escutamos o Pe. Pedro Aliaga Asensio, vicário geral dos
Trinitários. Ele aprofundou-se na caminhada fraterna que fizeram os mercedários e
trinitários, numa história rica de redenção, onde sempre se colocou os cativos no centro
de nossas vidas. Nesta linha propôs um desafio intercongregacional numa possível missão
compartilhada.
Como hoje é domingo, chegada a hora do Angelus, subimos todos ao terraço da
casa
capitular
para
ver,
escutar
e
rezar
junto
com
o
Papa.
No inicio da sessão vespertina escutamos as muitas mensagens que as comunidades de
vários países nos mandaram, a todos agradecemos cordialmente.
Nosso irmão, Frei Damase Masabo, emocionou-nos com sua palavra, bem
concreta e vibrante. Comentou, em primeiro lugar, que devemos ter o Capítulo Geral

como um Kairós mercedário, perguntando-nos, ao mesmo tempo, por que e para que
vivemos na Ordem das Mercês no contexto atual de cristianofobia. Pois é propriamente
nesse contexto que se situa a razão do ser mercedário na Igreja, com nosso rico patrimônio
espiritual, com novos métodos de evangelização e de redenção. Devemos viver a
realidade atual com fé e esperança, sentir o clamor, gritos e prantos dos cristãos
perseguidos, sempre perguntando-nos o que podemos fazer. Nós mercedários devemos
ser servidores da esperança com gestos concretos.
10º dia do Capítulo Geral – 02 de Maio
Na hora marcada começamos a jornada com a liturgia das laudes, dirigida pelos
religiosos brasileiros. A Celebração da Eucaristia ficou para o final do dia.
Reunidos novamente na sala capitular e aprovada as atas do trabalho do dia anterior,
ocupamos uma hora expondo as ressonâncias das memórias.
Às 11h da manhã fomos para o Vaticano, que fica bem próximo onde estamos
hospedados. Sem sermos poupados do rigoroso controle oficial, chegamos pontualmente
à sala do Consistório, onde o Papa veio ao nosso encontro. Além dos padres capitulares,
estavam conosco, o Padre Geral dos Mercedários Descalços, Fray Agustín Devesa e seu
Vicário, as madres gerais, Maria Dorita López (Religiosa da Ordem), Aurora Calvo
(Mercedárias da Caridade), Carlina Zambrano (Mercedárias Missionárias de Barcelona),
Filomena Hirota (Mercedárias Missionárias de Bérriz), Ana María Tavella (Suore della
Mercede), Maria Luisa Mendoza (Mercedárias de Santíssimo Sacramento). Estava
também conosco, Fray Pedro Aliaga, vicário geral dos Trinitários.
Depois da saudação do Mestre Geral, Papa Francisco falou-nos acentuando no
final do discurso que devemos ser profetas inspirados nos gestos do nosso passado. A
notícia desse grande momento já está difundida em todos os idiomas, em vários meios de
comunicação.
Dom José Rodriguez Carballo, secretário da Congregação para os Institutos de
Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Com grande densidade e paixão
expôs os desafios da Vida Consagrada para revigorá-la e os aspectos mais relevantes da
formação inicial e permanente.
Concluímos a jornada em torno ao altar, celebrando a Santa Missa e atendendo o
último pedido do Papa, de rezar pelo seu ministério petrino, dessa forma, demos graças a
Deus pelo privilégio de termos saudado pessoalmente o Papa e de ter escutado sua
profunda mensagem. A Santa Missa foi celebrada pelo Provincial do Brasil, Frei Rogério
Soares e concelebrada pelos frades, Frei José Maria Mohomed e Frei Emilio Santamaria

11º dia do Capítulo Geral – 03 de maio
Iniciamos a oração da manhã fazendo memória de todos os santos, beatos, mártires
e veneráveis da Ordem Mercedária. Pela ausência justificada de Frei Marcos Sánchez,
vicário de Venezuela, Frei Manuel Antonio Anglés dirigiu-nos a oração.
Na sala capitular, Frei Sergio Navarro, fez uma ampla exposição sobre os resultados da
avaliação do sexênio refletido no Instrumentum laboris capitular. Sustentou sua
dissertação em núcleos temáticos e problemáticos. Depois dessa exposição passamos a
dialogar em grupos, divididos por áreas já estabelecidas. Ficamos nesse trabalho até o
momento da visita ao Santíssimo.
Por volta das 16:30h, chegou à sala capitular o cardeal Leonardo Sandri, prefeito
da Congregação para as Igrejas Orientais. Ele recordou-nos o estado delicado de algumas
igrejas no Oriente, lugar de onde provêm as origens cristã. São nessas periferias ou
centros existenciais onde se joga hoje o futuro da Igreja. Até pouco tempo atrás, a
convivência da Igreja com outras crenças se havia mantido em equilíbrio e respeito
mutuo, mas um furacão primaveril destruiu essa ponte. Persiste o ódio à fé cristã, unido
à barbárie do negócio de pessoas, etc. “Que seria do Meio Oriente sem cristãos!”,
recordou-nos uma palavra do papa emérito Bento XVI. O papa Francisco, por sua vez,
convida-nos a sair ao encontro dessa igreja imigrante. O próprio Cardeal Sandri convidou
os mercedários a
fazer-se
presente
nessa
realidade
tão dolorosa.
Ao finalizar os trabalhos voltamos a entregar ao Senhor, na Celebração Eucarística,
celebrada pelo Cardeal Sandri, nossas alegrias, esperanças e dores de milhões de irmãos
nossos.

12º dia do Capítulo Geral – 04 de maio
Frei José Muñoz Valdelomar, vicário provincial do Caribe, dirigiu a oração da
manhã, onde rezamos pela prevenção das novas escravidões. Preparou no presbitério uma
garrafa plástica vazia, um desenho de um coração ferido, uma caixa de engraxate com
quatro esponjas de engraxar, como sinal das pessoas vazias, feridas e lembrando os
trabalhos escravos dos nossos tempos. Depois de recitar os salmos, alguns religiosos
aproximaram-se voluntariamente ao presbitério e realizaram o gesto concreto de limpar
os sapatos um dos outros. Atitude que evoca o mandamento de Jesus para pôr em prática
com os mais humildes.

Na sala capitular foram lidas novas saudações da família mercedária e aprovamos
as atas do dia anterior.
Frei Sérgio Navarro, convidou-nos a escutar as reflexões feitas nos grupos de
ontem, em relação aos seguintes temas: Vida Religiosa, Vocação, Formação e Estudos,
Pastoral Mercedária, Governo e Economia. Os respectivos secretários leram as sugestões
e argumentos de cada grupo. Frei Sergio fez umas observações iluminadoras sobre as
reflexões, que nos devem orientar em direção aos novos escravos e respondeu às questões
que foram apresentadas na sala.
Foi-nos comunicado também que o estudante equatoriano, Frei Maurício
Francisco Enríquez, havia sido levado à emergência do hospital por causa de uma dor
forte, mas que já está tudo bem.
Depois de um descanso necessário, Frei Emílio Santamaria, informou-nos sobre a
genesis e redação do Plano Geral de Vocações, Formação e Estudos. Um documento para
ser avaliado e estudado para sua posterior aprovação. Tarefa que ocupou-nos, em reuniões
por grupo, o resto da jornada.
Às 18:45 tivemos a celebração da Santa Missa, que foi presidida por Pe. Miguel
Ángel Ruiz, missionário por muito tempo no Paquistão. Na homilia deus o seu
testemunho que impactou-nos bastante.
13º dia do Capítulo Geral – 06 de maio
Dia livre

14º dia do Capítulo Geral – 06 de maio
No dia de São Pedro Nolasco, a liturgia das laudes foi dirigida pela Comissão
Capitular, utilizando os diversos idiomas da Ordem. Rezamos, sobretudo, pelos os jovens
da delegação da Índia que ingressaram no noviciado e por aqueles que farão a profissão
solene no próximo dia 12. É um presente a mais que recebemos por intercessão de nosso
patriarca São Pedro Nolasco, cuja solenidade celebramos com alegria.
Conforme o horário estabelecido, iniciamos a sessão capitular às 9:30h com a
invocação do Espírito Santo. Entre as mensagens que recebemos, escutamos a da religiosa
Ir. Maria de Nazaret do Verbo Encarnado, que vive em Alepo (Síria), na qual agradece a
ajuda espiritual e material da Ordem. Logo depois, apresentaram-nos um vídeo dos
encontros de superiores e superioras gerais mercedários, realizados nos anos de 2010 a
2016.

As superioras gerias das diversas congregações ligadas à Ordem, apresentaram
seus respectivos carismas, origem e atualidade por meio de apresentação oral e fotos.
Estavam presentes, Aurora Calvo (Irmãs Mercedárias da Caridade), Maria Carlina
Zambrano (Mercedárias Missionárias de Barcelona), Filomena Hirota (Mercedárias
Missionárias de Bérriz), Xiomara Garro (Mercedárias do Menino Jesus), Ana Maria
Tavella (Suore della Mercede), Maria Luisa Mendonza Grande (Mercedárias do
Santíssimo Sacramento. Tivemos, assim, uma interessantíssima visão da realidade da
Família Mercedária nos nossos tempos, fazendo possível a caridade redentora no mundo.
O ápice dessa reunião foi a Celebração Eucarística com a grande solenidade,
depois um almoço muito fraterno e cordial.
15º dia do Capitulo Geral – 7 de maio
Na Santa Missa e oração das laudes, desta manhã, rezamos pelas crianças
abandonadas. A Eucaristia foi celebrada pelo vicário provincial de Honduras, Frei Juan
José Santibáñez.
Na sala capitular, as atas foram lidas e aprovadas, em seguida escutamos várias
mensagens enviadas de alguns lugares.
Na parte da manhã tivemos a apresentação sobre o “Observatório da Escravidão”,
que ficou a cargo de Ir. Filomena Hirota, Madre geral das Mercedárias Missionárias de
Bérriz, Frei Sergio Navarro e Frei Dionisio Báez. Deram-nos um amplo informe sobre a
origem e finalidade desse projeto redentor.
No intervalo desta primeira reunião, Frei José Juan Galve, Provincial de Aragão,
ofereceu, para cada um dos capitulares, o livro que recolhe todas as informações sobre a
beatificação dos beatos mártires de Aragão, em outubro de 2013.
Frei Dionisio Báez, como membro do Observatório, interveio num segundo momento
sobre o trabalho que realiza sobre tráfico de pessoas na Guatemala. Um trabalho que
começou com simples projetos, desde a informação às autoridades, seminários, paróquias,
centros educativos, etc. para a prevenção e sensibilização a nossos jovens formandos e
fiéis de Guatemala sobre os escravos do nosso tempo. Apresentou também, como
testemunho, alguns casos dramáticos que ele atendeu.
Ir. Filomenda Hirota, por sua vez, convidou-nos a seguir o caminho redentor como
novos nolascos no mundo de hoje. A família mercedária é global e nossas estruturas
também. Não podemos fazer tudo, porém devemos trabalhar em nível de rede que nos
une e é de extrema importância. Devemos continuar a ler o carisma mercedário num
mundo em mudança. Somos contemplativos e ativos, com oração e discernimento,

escutando o que Deus nos quer dizer. São várias instituições católicas a nível
internacional que informam sobre as novas escravidões e que operam em favor de milhões
de escravos.
Durante a tarde foram apresentadas as propostas e iniciativas dos capitulares sobre
o Plano Geral de vocações, formação e estudos. Valorizamos muito a riqueza do trabalho
realizado pela comissão redatora do documento, mas teremos que aperfeiçoa-lo, tanto na
redação como com as sugestões oferecidas pelos capitulares. Em seguida, reunidos em
grupos, dialogamos sobre as percepções e interrogações ante as situações de “redenção
dos cativos”.
16º dia do Capitulo Geral – 8 de maio
A Solenidade da Acessão do Senhor nos motiva em profundidade para alegrarnos nesse mistério. A agenda capitular nos sinala que estamos muito próximos da
celebração do Jubileu Mercedário. Os religiosos da vicaria de Centroamérica conduziram
a liturgia das laudes.
O Arcebispo, Dom Paul Richard Gallagher, que trabalha na Secretaria de Estado
do Vaticano para a relação com os Estados, ministrou a palestra da manhã. De inicio,
manifestou sua proximidade com os mercedários, quando foi Núncio Apostólico na
Guatemala. Depois de ler uma sucinta biografia de São Pedro Nolasco, citou algumas
frases que Papa Francisco dirigiu a este Capítulo. Na sua reflexão, falou sobre a
identidade do profeta baseado em abundantes textos bíblicos. O profeta é necessário em
todos os tempos e lugares. Somos apóstolos e profetas em Jesus Cristo. Recordou,
também, que os profetas sempre foram perseguidos, não se pode esquecer essa realidade.
Essa é a experiência da Igreja de hoje.
Depois de uma pausa, o Arcebispo, concentrou sua atenção no profeta dos nossos
dias. Sua presença incomoda o mundo, é rechaçada, porém uma voz necessária, eclesial.
Como exemplo, recordou o Papa Leão XIII e o Beato Dom Oscar Romero. A celebração
desse Capítulo Geral é ocasião de sermos fieis ao espírito profético do nosso Fundador,
de escutar as vozes proféticas da Ordem e o exemplo dos santos mercedários. Citou,
também, o documento de Aparecida para sustentar a voz profética da Igreja, em seguida
respondeu algumas interrogações dos capitulares.
Ao meio-dia celebramos a Eucaristia, presidida por Dom Gallagher, que nos
convidou a vencer a tentação de estar olhando só ao céu sem contemplar a terra.

Na parte tarde, voltamos à sala capitular, onde escutamos e aprovamos as atas do
dia anterior. Posteriormente, escutamos as propostas e iniciativas capitulares sobre o
Plano Geral de Vocações, Formação e Estudos. Na segunda parte da tarde, foram
apresentadas as propostas das Províncias e Vicarias. Em seguida, fez-se público o elenco
de candidatos a Mestre Geral e conselheiros. Concluímos a jornada com a oração das
vésperas.
17º dia do Capítulo Geral – 9 de maio
Frei Juan Manuel Hernández Rodríguez, vicário provincial da vicaria do Norte
do México, dirigiu a oração das laudes, as 7:30h da manhã. Hoje foi um dia de retiro
espiritual.
Dessa forma, depois do café da manhã, reunimo-nos na sala capitular, por volta
das 9:15h. Feita a invocação cotidiana ao Espírito Santo com o hino Veni Creator Spiritus,
o cardeal João Braz de Aviz, prefeito da Congregação para os Institutos da Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Na sua reflexão, recordou-nos a
importância de nossa história carismática, lembrou-nos, também, que estamos vivendo
um tempo de reforma sob o pontificado de Papa Francisco. Tempo de diálogo em caminho
de evangelização, da verdade com caridade, de ‘sinodalidade’ sem ‘carismatismos’. Teve
como eixo temático o Mistério da Santíssima Trindade, destacando a unidade na
diversidade, onde o distinto não é contrário. Convidou-nos a reler o valioso documento
Vita Consecrata.
Em seguida, fomos para a capela, onde permanecemos em adoração ao Santíssimo
Sacramento, depois voltamos à sala capitular. Na sua segunda exposição, o cardeal, usou
como base o texto da Carta aos Filipenses 2, 5-11. Palavras que iluminam nosso caminhar
mercedário, imitando a Cristo, que feito homem, chegou ao extremo de experimentar as
angustias mais profundas do ser humano para redimi-lo.
Na parte conclusiva do retiro, tivemos um animado e proveitoso diálogo com o
Cardeal e para finalizar, ele celebrou a Santa Missa, onde nos sentimos mais animados a
gastar a vida por nossos irmãos.

19 Capitulo Geral - 11 de maio
Na celebração da Missa de hoje rezamos, de forma especial, pelos cristãos perseguidos
por sua fé. A Província do Chile presidiu e dirigiu a liturgia.

Às 9:30h reunimo-nos na sala capitular. Depois da oração ritual, escutamos as atas de
ontem e aprovamos, depois ouvimos 8 novas mensagens recebidas. Frei Sérgio Navarro,
entregou-nos uma folha para facilitar a dinâmica do trabalho em grupo. Nos grupos
estudamos o objetivo geral elaborado no capítulo de 2010, em seguida apresentamos as
novas formulações propostas pelos capitulares.
Às 16:00h voltamos a nos reunir, depois de algumas sugestões, o objetivo geral para os
próximos seis anos foi aprovado unanimemente. Continuamos o trabalho em grupos para
formular os objetivos específicos por áreas e as propostas correspondentes.
Após um breve descanso, foi lido o texto da mensagem capitular à Família Mercedária,
preparado pela equipe, que passou pela apreciação de todos.
A última participação do dia foi de Frei Stefano Defraia, que apresentou a Opera Omnia
do Instituto Histórico da Ordem.
20º dia do Capítulo Geral – 13 de maio
Recebemos, hoje, com consternação, a notícia do falecimento da Ir. Soledad
Tituaña, Mercedária Missionária de Barcelona, no Equador. Enquanto cozinhava para os
feridos do terremoto que sofreu esse País, um botijão de gás explodiu queimando-a
fatalmente.
A Eucaristia de hoje foi presidida pelos religiosos da Província de Quito. Nas
orações rezamos pelos defuntos da Família Mercedária falecidos durantes esses seis anos
e de forma especial por essa religiosa equatoriana.
Dando prosseguimento ao trabalho capitular, aprovamos as atas do dia anterior.
Escutamos também cinco novas mensagens vindas de distintos países.
Em seguida, foram lidos os números das Normas que falam das regras para votação.
Depois disso, ocupamos toda a jornada nesse cuidadoso trabalho, ouvindo opiniões
pertinentes sobre as propostas e votando-as.
Terminada essa responsabilidade capitular, recebemos orientações sobre a
clausura do Capítulo, que será amanhã ao meio-dia. Aprovamos, também,
definitivamente a Mensagem do Capítulo à Família Mercedária.
Agradecemos, finalmente, a atenção de todos que acompanharam essas
informações do Capítulo Geral 2016. Esta é a última comunicação antes da Mensagem
do Capítulo, que receberão nesses dias.

