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 VIDA EM COMUM 

Nós nos sentimos atraídas e impulsionadas a empreender uma nova 

direção de vida por amor a Cristo, deixando-nos transformar pelo 

mesmo fogo de CARIDADE, que nos permitirá transmiti-la íntegra a 

outros. Estamos cientes que só uma mentalidade de mudança 

provocará uma renovação radical na qualidade de nossa vida e em 

nosso serviço, na atenção pelo outro, na possibilidade e no valor da 

unidade na diversidade. Então seremos mais significativas e eficazes 

como consagradas canossianas no mundo de hoje.  
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Madalena de Canossa dedica-se a amenizar as várias pobrezas do seu 

tempo, mas a sua visão é a de formar uma comunidade com outras 

mulheres que tenham o mesmo ideal, provocando uma diferença. Em 

1808, inicia a primeira Comunidade Canossiana. A seguir muitas outras 

Comunidades  se estabeleceram nas cidades dos diversos continentes, 

provocando uma diferença. Como? Cada Irmã oferece os seus talentos 

de mente e de coração a serviço dos pobres, dos necessitados de 

promoção humana através da educação, dos que buscam a Deus, 

daqueles que são privados de direitos e marginalizados, dos doentes e 

dos abandonados. Como os discípulos da Igreja primitiva, as Irmãs 

possuem tudo em comum, aceitando-se reciprocamente, com os 

respectivos dons e limites e juntas procuram fazer Jesus conhecido e 

amado. São sustentadas neste caminho pela oração cotidiana, que 

alimenta a sua relação com Jesus, a quem se doaram e se 

comprometem, por toda a vida,   com o voto de pobreza, castidade e 

obediência em viver a Missão dele, tornando-se uma expressão do 

AMOR. Na oração comum e diária encontram a força da comunhão 

fraterna. Em unidade de mente e de coração com a Igreja, louvam a 

Deus e, como comunidade, procuram discernir o seu plano e a sua 

vontade em suas vidas.  

 


