
Fraternidade Leigos Cavanis
Casa Sagrado Coração, INSTITUTO CAVANIS
Via Col Draga – POSSAGNO (TV)

MOSTEIRO
INVISÍVEL 10

.2
02

2

Queridos amigos!

Em julho passado, na Casa do Sagrado Coração, embora poucos em número,

tivemos a alegria de nos encontroarmos, finalmente em presença,

experimentando, depois de tanto tempo, uma dimensão mais completa da

fraternidade que nos une. Foi muito bom compartilhar uma reflexão

verdadeiramente central sobre o estado da FLC e, de forma mais geral, de todos

os leigos que, em vários títulos e várias maneiras, participam da aventura

educativa da família Cavanis. Com base nos pedidos recebidos nesta

circunstância, nasceu a ideia de uma grande convocação online para reunir as

sensibilidades de todos e refundar/renovar nossa realidade associativa. Todos
nós receberemos o material que nos guiará nesse

caminho, mas, na esperança que esse projeto tome

forma, decidi aproveitar a oportunidade, oferecida pela

nossa reunião mensal do "Monastério Invisível", para

oferecer textos que de alguma forma nos preparam

convenientemente para nosso próximo compromisso.

Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe!



Evangelho segundo Mateus (Mt 20, 1-7)
“O Reino dos Céus é semelhante a um proprietário que saiu ao romper da
manhã, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com
eles um denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Saiu depois pelas
nove horas, viu outros na praça, que estavam sem trabalho, e disse-lhes:
Ide também para a minha vinha; lhes darei o que for justo. E eles foram.

Saiu de novo por volta do meio-dia e das três da tarde, e fez o
mesmo. Saindo pelas cinco da tarde, encontrou ainda outros
que ali estavam e disse-lhes: Porque ficais aqui todo o dia sem

trabalhar? Responderam-lhe: É que ninguém nos
contratou. Ele disse-lhes: Ide também vós para a
minha vinha”.

Da exortação apostólica
pós-sinodal CHRISTIFIDELES
LAICI de João Paulo II:

OS FIÉIS LEIGOS (Christifideles laici), cuja
"vocação e missão na Igreja e no mundo vinte
anos após o Concílio Vaticano II" foi tema do
Sínodo dos Bispos de 1987, pertencem àquele
Povo de Deus que é representado pelos
trabalhadores da vinha, de quem fala o
Evangelho de Mateus: "O Reino dos Céus é
semelhante a um proprietário que saiu ao romper
da manhã, a fim de contratar trabalhadores para
a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia
e enviou-os para a sua vinha" (Mt 20:1-2).
A parábola do Evangelho abre diante de nossos
olhos a imensa vinha do Senhor e a multidão de
pessoas, homens e mulheres, que por Ele são
chamados e enviados para que nela possam
trabalhar. A vinha é o mundo inteiro (Cf. Mt
13,38), que deve ser transformado de acordo
com o plano de Deus em vista do advento
definitivo do Reino de Deus.



Na confusão de papéis entre leigos, clero e religiosos, vale lembrar a história do
"camelo cego e da ovelha manca". "Um camelo cego se perdeu no deserto.
Felizmente encontra uma ovelha. Mas a pobre era manca e não podia andar. Depois
de pensar muito, o camelo finalmente convida a ovelha a subir em suas costas.

E assim, lá de cima, a ovelha, que tinha uma boa visão, leva o camelo ao oásis da
salvação, para ambos". Religiosos, clérigos e leigos, são todos "camelos cegos e
ovelhas mancas", não estão destinados a sacrificar-se no altar do egoísmo, mas a

colaborar em sinergia
com igual
responsabilidade, para
construir esperança,
caminhando "em direção
aos pobres, para
encontrar Deus".

Ninguém nasce cristão
adulto, nem o religioso, o
padre ou o leigo, tornam-
se assim se aprendem a

colaborar em sinergia e sinfonia. É evidente que se um ou outro não forem
cristãos adultos, a colaboração e a sinergia serão cada vez mais difíceis. Os
encontros de "formação" então, entre religiosos e leigos, talvez funcionem quando
forem os leigos que os organizam.

Todo o caminho de formação na Igreja deve ativar processos que visem a formar
sacerdotes, consagrados e leigos maduros, "especialistas em humanidade e
proximidade, e não funcionários do sagrado" que "ajudam os jovens a se
preocuparem em se tornarem homens verdadeiros, Deus pensará em torná-
los santos".

Em jogo está a existência concreta dos jovens, que vivem sem orientações
compartilhadas, sob o martelante condicionamento de mensagens contraditórias,
que modificam a percepção da realidade, orientando-os ao individualismo e ao
indiferenteismo. Religiosos e leigos devem aprender a usar
uma linguagem "viva, dinâmica", que "se faz entender, a
fim de interpretar a fé, traduzi-la, torná-la compreensível,
usando novas palavras".

"Colaboração e sinergia entre religiosos e leigos"
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