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31 de Julho de 2013 
 

Sua Eminência Cardial João Braz de Aviz 

A Congregação para os Institutos da Consagração da Vida e Sociedades da Vida Apostólica 

Piazza Pio XII, 3 

00193 Roma 

 

Vossa Eminência: 

 

Nos dá grande esperança de poder  ver  o seu entusiasmo, a sua honestidade, e  abertura ao 

trabalho no Vaticano e com as ordens religiosas! Nós agradecemos, e desejamos a você muitas 

bendições em seu trabalho. 

 

“Solidariedade com as Irmãs” é um grupo de católicas seculares que são inspiradas por a 

poderosa fé e os ministérios de irmãs Católicas. Nós também estamos empolgados e inspirados   

perante a Conferência pela Liderança de Mulheres Religiosas (LCWR), e no seu modelo de 

liderança enraizada em a fe que a crença que as suas participantes promovem. Nós também  

estamos inspirados pela maneira em que o LCWR tem respondido ao mandato 2012 emitido pela 

Congregação para a Doutrina da Fé.  A maneira que elas tem respondido tem nos ensinado muito 

sobre a fé, o amor, a oração e discernimento comunal. 

 

Escrevemos hoje para pedir sua ajuda no intuito de entregar a carta que estamos anexando para o 

Papa Francisco. Queremos dividir com ele nossa convicção que a LCWR é uma aliada natural 

nos esforços dele para a ajudar a Igreja viver o evangelho com fé, esperança, e amor na 

solidariedade com as pessoas marginalizadas. Tememos que o Papa Francisco e alguns outros em 

Roma estejam confusos em relação a grande fé da LCWR . Tememos que eles possam estar 

distraídos por umas poucas palavras tomadas fora do contexto vindo de muitos discursos dados 

nas Assembléias da LCWR durante os 50 anos passados. Tememos que essa suspeita sobre 

LCWR é dada por um malentendido e falta de conhecimento e por tanto  mina a missão da Igreja 

de trazer a luz de Cristo para o mundo. 

 

Nas palavras e ações do Papa Francisco, vemos o mesmo espírito que valorizamos nas palavras e 

ações das irmãs católicas aqui nos Estados Unidos. A confiança que temos por as irmãs da 

LCWR é mais profunda e mais difundida que a confiança na hierarquia. Pedimos que o Papa 

esteja engajado com a LCWR para ajudar a igreja a trazer de volta sua missão central de trazer a 

esperança, a alegria e a paz, na presença radiante de Jesus Cristo em todas as pessoas mundo 

afora. 

 



 

Pedimos a Vossa Eminência que, por favor, entregue a carta que estamos anexando para o Papa 

Francisco. Nos vamos continuar a rezar por ele e por Vossa Senhoria com gratidão e esperança. 

 

Atentamente, 

A Coordenação do Comitê de Solidariedade com as Irmãs       

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Linda P. Donaldson      Lynn F. Bufka 

 

_________________________________  ___________________________________ 

James De Quattro     Susan De Quattro 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Bill Fanelli      Anna M. Jelen 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Arlene McGarrity     James M. McGarrity 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Richard C. McGinnis     Mary D. Ott 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Anne Regan      Frances Schueler 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Judith Sholes      Joan Sklamm 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Stuart Sklamm      Betty D. Thompson 


