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“UNAM-SE NO QUERER O BEM” 

Ir Cleide Keiko Serikava, CP – Província São Gabriel da Nosso Senhora das Dores

Queridos irmãos e queridas irmãs 
“...Unam-se no querer o bem”. Essas palavras me 
tocam profundamente, porque parece tão simples 
querer o bem do outro, falar bem do outro e 
abençoar sempre. Mas, não é bem assim, porque 
trata-se de querer o bem e de amar como Jesus nos 
pediu e nos ensinou, ou seja, amar sem interesse 
algum.  
O Papa Francisco nos ensina que: “o cristão é um 
homem, uma mulher que 'abençoa' ”: isto é, “fala 
bem de Deus e fala bem dos outros”, que “recebe a 
bênção de Deus e do outro “para seguir em frente”. 
Este é o lema da “nossa vida cristã”, porque todos 
devemos “abençoar os demais, falar bem das 
pessoas e falar bem das pessoas para Deus”. 
Este ensinamento do Papa Francisco era também 
o que Maria Madalena Frescobaldi ensinava às 
jovens e às Irmãs da primeira comunidade, 
convencida que para viver bem a vida fraterna em 
comunidade somente é possível quando se quer 
bem. 
Muitas vezes acontece que, na vida comunitária ou 
familiar, vivemos momentos de entusiasmo e a fé 
parece uma fogueira crepitante e em outros 
momentos todo esse ardor parece extinguir-se 
lentamente. É claro que quando tudo vai bem é 
mais fácil amar um ao outro, mas quando 
aparecem as dificuldades ou quando alguém não 
pensa como eu, o que fazemos? Por isso, a fé em 
Deus nos ajuda a superar as dificuldades, 
conscientes de que Deus, assim como me chamou, 
chamou também o Irmão, a Irmã, o marido e a 
esposa para viver em comunidade ou em família. 
Na vida quotidiana (na família, nas comunidades 
religiosas, no trabalho) as tensões e adversidades 
podem parecer cinzas que cobrem e sufocam o 
entusiasmo, as promessas, os votos e até a fé de 
cada um de nós. As brasas não podem ser 

sufocadas pelas cinzas das dificuldades, mas 
devem serem alimentadas com a força da oração, 
da alegria na missão, da beleza desconcertante da 
vida fraterna em comunidade. É preciso acreditar 
na comunhão e essa deve ser alimentada com a 
oração, com a partilha da Palavra e da vida e a 
participação nos sacramentos. 
Para celebrar o Jubileu da Reativação da 
Congregação, proponho algumas reflexões sobre a 
comunhão: na comunidade das origens; na 
comunidade Passionista reativada e na 
comunidade hoje: brasas ou cinzas? 
A COMUNHÃO NA COMUNIDADE DAS ORIGENS 
“No sinal de um só coração, uma só alma e uma só 
vontade, na caridade recíproca! ” (Cost. 1830, 12). 
Para Maria Madalena Frescobaldi, a unidade, a 
comunhão e o amor gratuito geram felicidade, 
aquela que vem de Deus. Ao encontrar-se com as 
jovens em dificuldade, ofereceu-lhes um novo 
estilo de vida baseado no amor e no serviço, uma 
proposta muito diferente da lógica do mundo que 
as explorava. Para ela, só Jesus e a caridade mútua 
poderiam atuar nos corações dessas jovens, 
resgatando-as do poder mortal da indiferença. De 
fato, abandonadas em Jesus Crucificado, coração a 
coração em comunhão com as Irmãs e confiando 
umas nas outras, experimentaram a cura da alma. 
Madalena, com um coração de mãe, insistia muito 
no valor absoluto do amor fraterno dado e 
recebido, livremente, seguindo o exemplo de Jesus 
Crucificado para “cuidar bem da alma”. Ensinou-as 
a valorizar a união, a verdadeira humildade, a 
sinceridade, a gratidão a Deus pela misericórdia 
recebida e, para algumas, a vocação recebida. 
Renovadas na alma e no corpo pelo amor de um 
Deus Crucificado e pelo amor fraterno, essas 
jovens tornaram-se testemunhas das maravilhas 
que a graça opera em um coração livre e aberto. 

 

No sinal de um só coração, uma só alma e uma só vontade, na caridade reciproca (C. 1830, 12, 101). 
 

Minhas filhas, unam-se no querer o bem (C. 1830, 91) 
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Em 17 de março de 1815, quatro delas decidiram 
dedicar-se totalmente a Deus. Madalena apoiou-as 
e com a autorização do Papa Pio VII, deu-lhes um 
hábito preto em memória da paixão e morte de 
Jesus e das dores de Maria: as “Ancilas” da Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora 
das Dores. 
Nessa comunidade, reunida por Jesus Crucificado 
e por Nossa Senhora das Dores, floresceu o 
sentimento de gratidão e de gratuidade que foi 
aumentando com a chegada de outras jovens 
livres da experiência negativa das ruas e desejosas 
de compartilhar a vida com as Irmãs. Madalena as 
guiou e formou a partir da espiritualidade do 
Venerável Paulo da Cruz. A diversidade das 
experiências vividas em comunhão, o sacrifício 
quotidiano, a renúncia, o respeito, o acolhimento, 
a partilha, o perdão e a misericórdia contribuíram 
para a formação de todas e transformaram 
verdadeiramente a comunidade num espaço de 
felicidade e de testemunho. 
De fato, “alguns anos antes de sua morte, Maria 
Madalena, vendo a transformação da vida dessas 
jovens, afirmou que a comunidade se parecia com 
Aquele que tira o pecado do mundo, porque os 
membros se comprometeram a assumir e 
encarnar os sentimentos e disposições interiores 
de Jesus. Elas procuraram imitar Jesus entregando 
a própria vida até o dom da Cruz. Foi uma oferta, 
um sacrifício vivido diariamente na comunidade: 
nos pequenos gestos, nas escolhas que dão vida e 
novo sabor às coisas de todos os dias. A 
comunidade tornou-se uma ponte entre o céu e a 
terra, uma ponte que facilitou a passagem da 
benevolência divina entre Deus e a humanidade”. 
Um dia, uma jovem, Luisa Natalizia, ouviu falar da 
obra de Maria Madalena Frescobaldi e 
imediatamente se sentiu atraída pela missão: 
levar as almas ao coração apaixonado de Jesus 
Crucificado. Desde sempre a "regra de ouro" eram 
as palavras de Jesus "venham e vejam" (Jo 1, 39) e 
foi o que ela fez. No ano de 1836, depois de 21 anos 
do ingresso das primeiras Passionistas, Natalizia 
ingressou no Retiro Capponi, era fascinada pelo 
testemunho da Fundadora e pela experiência de 
comunhão entre as Irmãs. Entre ela e a Fundadora 
aconteceu um encontro estupendo que 
determinaria o futuro da comunidade: uma 
harmonia de ideais e interesses comuns pelo 
carisma e pela missão, por isso uma tornou-se eco 
e expressão fiel da outra”. 

Depois da morte de Maria Madalena Frescobaldi 
(1839), Luisa Natalizia, na Congregação Ir. 
Crucifixa, foi aquela que, junto com a comunidade, 
sob a orientação do Espírito Santo, enfrentou as 
mudanças da época e as dificuldades das reformas, 
implementadas com certa violência por parte de 
pessoas externas depois da morte da Fundadora. 
Durante as reformas que trouxeram as inovações 
necessárias, mas também restrições 
incompreensíveis como a ordem de aceitar 
vocações somente após a morte de uma religiosa, 
a comunidade Passionista permaneceu “unida e 
compacta querendo-se bem”, entre as quais se 
destacava Ir. Crucifixa. A forte comunhão que 
existia entre elas, além de garantir a continuidade 
do carisma da Paixão, venceu os desafios 
chegando, a quase 30 depois dos acontecimentos 
políticos que levaram à Unidade Italiana, 
libertando-a da invasão austríaca, e indicando 
Florença como a capital provisória do novo Estado 
italiano. 
Em 1866 a comunidade, para atender às novas 
exigências externas, foi enganada e as Irmãs foram 
forçadas a entrar em outros conventos. E assim 
aquela comunhão de vida que era a força da 
comunidade foi drasticamente interrompida, 
mesmo se continuasse por outros meios: oração, 
comunicação e muito sofrimento.    
Só a Irmã Crucifixa não aceitou. Mais tarde ela 
retomou a correspondência com a mais jovem das 
Ancilas, Ir. Pia Frosali que, como ela, não queria 
deixar de ser Passionista. Juntas queriam 
reacender o fogo do carisma que nada nem 
ninguém podia apagar e se encontraram em Signa 
para 'rezar, trabalhar, comer juntas como irmãs e 
Religiosas' recompondo assim aquela comunhão 
de vida desejado pela Fundadora, que tinha um 
único propósito, o de estar "unidas no querer o 
bem". Neste caso, para o bem do povo que Deus 
colocou no caminho delas: pobres, a juventude 
analfabeta e em perigo, a infância moralmente 
abandonada. 
Ir. Crucifixa e Ir. Pia esperavam a hora de Deus 
'para reativar as Passionistas tão amadas por M. 
Madalena', como a própria Irmã Crucifixa havia 
escrito a Gino Capponi em 6 de abril de 1868. 
Sob as cinzas da supressão, ardiam as brasas do 
amor, da fé e da fidelidade de duas mulheres fiéis 
ao projeto de Deus. Foi assim que, acreditando no 
papel insubstituível da comunidade, recomeçaram 
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junto com uma terceira jovem de Signa, dando um 
novo vigor à missão. 

A COMUNIDADE PASSIONISTA REATIVADA 
Nada foi capaz de apagar o fogo do amor que 
reinava entre as Ancilas, mesmo aquelas que 
foram para os mosteiros acompanhavam e se 
alegravam pela nova vida Passionista reativada 
após grandes sacrifícios em 14 de setembro de 
1872 na Casa Santini de Castel de Signa. A 
comunhão e o desejo do bem venceram! Para Irmã 
Crucifixa não era muito fácil passar a viver em 
Signa e confessou à Irmã mais jovem: “Se eu 
tivesse que ir sozinha, não seria capaz de me 
adaptar, mas com você vou com prazer. Do jeito 
que as coisas foram, parece que o Senhor nos quer 
lá... em Signa. Esperamos bem! ". 
Ir. Crucifixa e Ir. Pia tinham experimentado que a 
comunidade é fruto do Espírito e da participação 
na comunhão trinitária, na medida em que cada 
Irmã aderia pessoalmente, livremente e fielmente. 
Elas acreditaram e esperaram, por isso a 
Providência colocou no caminho delas um jovem 
sacerdote, Mons. Giuseppe Fiammetti, homem de 
Deus, apaixonado pela Paixão de Jesus e disposto 
a ajudar a juventude moralmente abandonada. 
Por isso, a Reativação é fruto de uma comunhão 
mais ampla: Mons. Fiammetti que compartilha e 
participa dos acontecimentos, a jovem Sarina 
Baylon, signese, que é a primeira vocação da 
Reativação, as ex-Ancilas dos mosteiros e o povo 
de Signa, que testemunham a nova vida das 
Passionistas que recomeçam em comunidade 
«unidas no querer-se bem” e no querer o bem das 
jovens abandonadas. É uma nova forma de 
comunhão, aberta aos sinais dos tempos e às 
necessidades das pessoas. 
Guiadas pelo Espírito, as Ancilas Passionistas 
reativadas recriaram a experiência das origens 
com um novo jeito.  De fato, a missão mudou, 
porque a situação social exigia formas inéditas de 
intervenção com as famílias, filhos e filhas, que na 
maioria das vezes eram abandonados sob grave 
risco de prostituição para sobreviver. 
O nome também muda, o que expressa 
substancialmente a passagem do que já era 
obsoleto para a novidade que o Espírito exigia. Na 
Reativação, o nome era “Irmãs da Caridade da 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que em 
seguida mudou definitivamente para Irmãs 
Passionistas de São Paulo da Cruz”. 

A comunidade recebe novas vocações que 
reforçam as energias, as esperanças e as 
necessidades de uma difícil missão junto às jovens 
que a sociedade, depois de ter explorado, 
condenava. Sobretudo, reforça a beleza da 
comunhão que Mons. Fiammetti escreve no Pró-
memória: «As piedosas mulheres que vivem aqui 
perto, são um só coração e uma só alma e se 
consomem na caridade de Cristo, sem quaisquer 
pretensões. [...]. Elas darão excelentes frutos de 
salvação para si mesmas e para os demais. [...] 
Quem nos conduziu até aqui é o ideal fixo da 
Paixão de Jesus ”. 
É o mesmo ideal que conduziu cada Irmã 
Passionista para testemunhar ao mundo a beleza 
da comunhão de vida, da unidade dos corações no 
querer-se bem e no querer o bem de todos. 
Atualmente a comunhão e o desejo de fazer o bem 
abraça a unidade dos corações em 29 nações com 
o mesmo propósito: unidas no querer-se bem 
por causa do Reino de Deus! 

A COMUNIDADE HOJE: BRASAS OU CINZAS? 
Viver em comunidade é um dos sinais do Reino de 
Deus. A alegria de viver em comunhão, mesmo em 
meio às dificuldades do caminho humano e 
espiritual, é profunda porque é fruto do Espírito e 
abraça a simplicidade da existência da pequena 
comunidade reativada. O Senhor as abençoou ao 
reativar não só a comunidade, mas também a 
missão fundamental de uma forma diferente, fiel e 
criativa. Enfim, as brasas foram protegidas e 
mantidas acesas pela ação do Espírito, pela 
coragem e audácia da Ir. Crucifixa, pela 
disponibilidade da Ir. Pia Frosali e pela confiança 
da Ir. Giovanna Baylon. O fogo pela paixão de 
Cristo, pela vida fraterna em comunidade e pela 
missão adquiriu força, vida e beleza.  Nós, hoje, 
religiosas e leigos da CLP, somos fruto desta 
comunhão. 
Por isso, nos perguntamos: hoje, ainda é possível 
viver juntos e felizes? Eu penso que sim! 
Certamente não falamos sobre a felicidade que o 
mundo nos oferece ou sobre as coisas que nos 
mantém centrados em nós mesmos. A verdadeira 
felicidade é sempre o fruto que brota da Cruz 
acolhida com amor e em comunhão com os irmãos. 
Essa comunhão não é uniformidade de 
pensamento, mas é o resultado de um diálogo que, 
muitas vezes exige a renúncia, o perdão, a escuta, 
a humildade e a coragem de viver juntos segundo 
o Projeto de Deus, da Igreja, da Congregação e da 
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Família que nos permite viver juntos e amar uns 
aos outros. 
O Papa Francisco nos diz: “Nestes dias, em que a 
fragmentação dá razão a um individualismo estéril 
e de massa e a fragilidade das relações perturba e 
estraga o cuidado do humano, somos enviados a 
humanizar as relações de fraternidade para 
favorecer a comunhão dos espíritos e corações 
segundo o Evangelho, porque existe comunhão de 
vida entre todos os que pertencem a Cristo. Uma 
comunhão que nasce da fé”. 
A comunhão na vida comunitária segue o estilo de 
vida fraterna baseado no diálogo e é essa 
comunicação que nos faz crescer juntos e 
querendo-nos bem. Hoje, parece que a 
comunicação é um dos fatores humanos que 
adquire cada vez mais importância para a vida da 
comunidade religiosa, mas também para a vida 
das famílias. 
Com efeito, para viver a fraternidade na 
comunidade é necessário conhecer-se e para 
conhecer-se é importante comunicar-se de 
maneira mais ampla e profunda, dando tempo à 
partilha da vida, da missão, dos bens espirituais 
para celebrar e agradecer juntos o dom comum da 
vocação e da missão. Quanto mais autêntico é o 
diálogo, mais autêntica é a comunidade, mais 
credível ela se torna; mas quem é a comunidade? 
Quem é a família? Quem é a CLP? Eu sou a 
comunidade, você e eu formamos a Congregação, 

a família e a CLP. Portanto, sou eu, em primeira 
pessoa, que tenho de procurar viver a 
autenticidade. Ser autêntico é um dos aspectos 
mais desafiadores para a comunhão fraterna e é 
muito importante para o nosso crescimento como 
seres humanos e cristãos fazendo de nós pessoas 
confiáveis, capazes de suscitar vocações. A nossa 
capacidade de ser cada vez mais verdadeiros e 
genuínos aumentará, com a graça de Deus, à 
medida que avançamos conscientemente no nosso 
caminho de vida. Não é fácil, é um processo que se 
desenvolve ao longo da nossa vida, é um ideal a 
que aspiramos e que devemos praticar a cada 
momento para viver bem, querer o bem do outro 
e fazer da comunidade um lugar de comunhão 
fraterna e fascinante, capaz de atrair outras 
pessoas para viver a vida fraterna na comunidade, 
na CLP ou na família.  
É evidente que na vida fraterna em comunidade 
existem cinzas, dificuldades, mas não esqueçamos 
que a lenha e as cinzas contêm fertilizantes que 
ajudam no crescimento das plantas, por isso nas 
dificuldades também encontramos muitas 
oportunidades para crescer!  
Lembremos que as brasas permanecem acesas 
quando cuidamos da vida fraterna, na 
comunidade, na CLP ou na família, valorizando, 
querendo bem, falando bem de quem vive conosco 
e alimentando a fé através da oração pessoal e 
comunitária e na participação dos Sacramentos.   
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EXPEDIENTE: Equipe de Espiritualidade da FPB – Ir. Rosana Bertachi, CP (Prov. Imaculado Coração); Ir. Jaqueline B. de Oliveira, CP 
(Prov. São Gabriel); Ir. Maria Irene da Silva, CP (Prov. Rainha da Paz); Pe. Gilberto de S. M. Arcanjo, CP (Prov. Exaltação da Santa 
Cruz); Pe. Fernando da Silva Oliveira, CP (Prov. Getsêmani). 

REFLEXÃO 

 Como posso identificar as brasas na minha comunidade, na minha família e na Igreja? Onde está a brasa que é o bom 
samaritano ou o centurião, ou João Batista? Onde estão as brasas que é Madalena Frescobaldi, Ir Crucifixa, Ir Pia, Ir 
Giovanna e Don Fiammetti? 

 A Palavra de Deus é para mim um convite urgente, explícito e direto: que uso faço das brasas da fé? Eu as mantenho 
vivas? As coloco em pratica e apesar da fragilidade, procuro manter aceso o fogo da fé? Eu sinto que somos uns para 
os outros os guardiões e alimentadores do fogo na comunidade e na família? 

 Que mudanças poderiam ser feitas na dinâmica comunitária, na CLP e na família, para melhor compartilhar as 
experiências de Deus neste tempo de preparação para o Jubileu de Reativação? 
 


