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QUEM SOMOS NÓS? 
Ir. Catarina Chévrier 

 
Para apresentar as nossas comunidades, me lembrei de uma brincadeira 

muito querida de nossas crianças e jovens, chamada de “Retrato Chinês”. 
Vocês conhecem? O grupo escolhe uma pessoa (celebridade ou não) e um 
dos membros do grupo deve adivinhar quem é, fazendo certas perguntas do 
tipo: Se esta pessoa fosse um animal, o que seria? Fui, então, me encontrar 
com as nossas três comunidades e, juntas, brincamos assim do ‘Retrato 
Chinês’ com a pergunta seguinte: Se a sua comunidade fosse...? É assim 
que elas mesmas se apresentam, agora, para vocês. 

 
A primeira entrevistada foi a nossa irmã-comunidade mais velha, isso 

é, a comunidade de WAGNER, da Paróquia Senhor do Bonfim, na 
Chapada Diamantina, que abriu suas portas no mês de setembro de 1980, 
numa cidade vizinha, Utinga e que pertence à Diocese de Ruy Barbosa. 
Hoje, três Auxiliares do Sacerdócio compõem esta comunidade; elas têm 
diversas atividades apostólicas, que vão do acompanhamento dos sem-terra 
à formação das lideranças de comunidades eclesiais de base, passando pela 
Pastoral da Criança, da Saúde, o artesanato com as mulheres, a catequese... 
 
Renata, Helena e Vilma, se a sua comunidade fosse... 

... um Animal, o que seria? 
Seria um beija-flor, porque é um pássaro 
rápido e leve que vai colhendo o suco de 
cada pessoa-flor para pouco a pouco 
construir o Reino de Deus. 

... um Santo ou uma Santa de ontem ou de 
hoje, quem seria? 
Dom Oscar Romero, pois foi capaz de dar 
sua vida na luta pela justiça e por amor a seu 
povo.  

Renata 
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... um Filme ou uma obra Literária, o que 
seria? 
“Fernão Campelo Gaivota”, pois gosta de 
voar em toda liberdade, mas sempre volta 
para a sua casa-comunidade de pertença.  

... uma Música, o que seria? 
Seria, no mesmo tempo, o Samba e uma 
música de Mozart, porque vivemos, no dia-
a-dia, na diversidade de culturas e buscamos, 

junto ao nosso povo, a harmonia através dos opostos. 

... um Meio de transporte, o que seria? 
Seria um Trem Grande Velocidade (TGV), pois ele vai longe, rápido e tem 
capacidade de levar muita gente. 

... um tipo de Moradia, o que seria? 
A nossa comunidade seria um acampamento itinerante! Caminhamos junto 
aos sem-terra e às comunidades muitas vezes pobres de nossa região e isso 
nos chama a viver uma mudança interior no dia a dia. Também, Vilma e 
Helena viajam bastante devido a sua 
formação e seu compromisso apostólico. 

... um Sentimento, o que seria? 
A compaixão. É isso que queremos viver 
sempre mais: esta ‘paixão com’, paixão de 
Deus para com a humanidade, paixão de 
Jesus Cristo com o seu povo. 
 

Vilma 

 

Helena 
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A nossa casa de formação. A comunidade existe desde Março 1989 em 
Quipapá, no Pernambuco. Em 1995, se mudou para SALVADOR, na 
paróquia de Santa Cruz, e acolhe, hoje, as jovens que desejam iniciar uma 
experiência de vida na Congregação (Aspirantado e Postulantado), se 
formar e começar a descobrir a nossa vida religiosa, a história de nossa 
Congregação e o nosso jeito de viver como Auxiliares do Sacerdócio 
(Noviciado).  
 

Cinco irmãs, cujas duas formandas, formam esta comunidade, atuando 
também em diversas atividades apostólicas tais como: o acompanhamento 
espiritual e a formação dos(as) religiosos(as) da Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB), a Pastoral Carcerária, a Catequese... Também, para elas 
perguntei: Marie-Jô, Ana, Cecília, Lene e Márcia, se a sua comunidade 
fosse... 

... um Animal, o que seria? 
Seria um Canguru; é um animal que simboliza 
a gestação e a maternidade; ele carrega os 
filhotes-formandos até o nascimento, mais 
também após... até que seja mais maduro. 

... um Santo ou uma Santa de ontem ou de 
hoje, quem seria? 
Seria a nossa 
irmã Elisabete 

(cf. “Uma vida doada” artigo de Marie Jô, 
página 13). Ela foi desta comunidade do 
noviciado e agora está no Reino de Deus. Ela 
sempre viveu, com muita coerência e 
inteligência na fé, uma vida doada ao serviço 
dos pobres. 

 

Cecilia 

 Márcia 
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... um Filme ou uma obra Literária, o que seria? 
“Além das ilusões”. O caminho da formação é 
aquele do encontro consigo mesmo e com Deus; é 
um caminho de despojamento e realismo tanto para 
as formandas quanto para as irmãs que as 
acompanham; é o caminho da verdade e da 
felicidade que preciso ser vivido no diálogo e na 
confiança.  

... uma Música, o que seria? 
“Há um barco esquecido na praia”: é o convite que 
está feito a cada jovem que chega aqui. Temos 
também, na nossa casa, um lindo quadro de retalhos, 
realizada por Tereza, uma irmã nossa, e que 
representa este barco que os Apóstolos deixaram na 
praia ao escutar o chamado de Jesus Cristo. 

... um Meio de transporte, quem seria? 
Seria o ônibus. Em Salvador, é o meio de 
transporte mais simples e mais prático; nos leva a 
viver, também, a proximidade com o povo. 

... um tipo de Moradia, o que seria? 
Uma casa de porta aberta, para acolher as irmãs 
Auxiliares e as visitas que sempre passam pela 
capital da Bahia. Também para deixar entrar o 
vento, no tempo de calor e o vento do Espírito 
Santo... 

... um Sentimento, o que seria? 
A confiança... em Deus e no futuro. A 
confiança que Deus proverá. O nosso 
desejo profundo é saber acolher nesta 
confiança. Se Jesus bater na nossa porta 
que seja bem acolhido. 

Lene 

 

Ana 
 

Marie-Jô 
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Terminei as minhas entrevistas com a minha própria comunidade, a caçula, 
VALENÇA, que desde o dia 5 de Agosto de 2000 vive e atua  na 
paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Amargosa. As irmãs 
assumem vários serviços nas pastorais da Juventude, da Criança, da Saúde, 
na formação dos líderes de comunidade, no artesanato e também ensinando 
numa escolinha particular. Juntas respondemos, então, às perguntas do 
‘Retrato Chinês’. 
 
Marie-Thê, Dilma e Mare, se a nossa 
comunidade fosse... 

... um Animal, o que seria? 
Um macaco! Pois ele pula de ramo-pastoral 
em ramo-pastoral, é ágil e astuto, sempre 
alegre e muito dinâmico. 

... um Santo ou uma Santa de ontem ou de 
hoje, quem seria? 
Seria São Paulo, por causa de seu zelo 
apostólico além fronteiras que admiramos muito. A energia toda de Saulo 
para destruir o Reino de Deus, foi convertida e orientada, e nisso ampliada, 

para que Paulo possa servir este mesmo Reino. 

 

... um Filme ou uma obra Literária, o que seria? 
“Deus é brasileiro”. À imagem de nosso Deus que 
se fez homem e se encarnou. Queremos nos 
inculturar no meio do povo, viver a proximidade 
do Evangelho no dia a dia com o povo de Valença. 

Dilma 

 

Catarina 
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... uma Música, o que seria? 
“Tocando em frente” pois, de vez em 
quando bate este forte desejo de andar 
“devagar porque já tive pressa”. Cada uma 
quer levar esse “sorriso” para quem “chorou 
demais...”  Sabemos muito bem que “é 
preciso amor para poder pulsar, é preciso 
paz para poder sorrir, é preciso chuva para 
florir” pois chove tanto nesta região.   

... um Meio de transporte, o que seria? 
Os nossos pés! Vivemos com um povo que gosta de procissões e nós, 
gostamos de caminhar com o nosso povo. A nossa vida apostólica nos leva, 
também, a fazer visitas. 

... um tipo de Moradia, o que seria? 
Uma casa simples, do povo, como a nossa, no 
meio da vila operária; casa e mesa abertas 
para acolher. 

... um Sentimento, o que seria? 
A alegria de servir que queremos sempre 
mais verdadeira e mais profunda. 
 

 

Marie-Thê 

 

Mare 
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E à pergunta: se a sua comunidade fosse uma Oração conhecida, qual 
seria?, as três comunidades responderam sem hesitação: ‘a oração da 
Congregação’. Seja ela, a última palavra que irá aperfeiçoar o retrato de 
nossas comunidades. 

 
 

 
PAI SANTO, te damos graças 

por Jesus Cristo, teu Filho  amado, 
ETERNO SACERDOTE. 

Entregando a sua vida por amor, 
Ele glorificou o teu nome. 

Nele, permanece para sempre 
a tua Aliança com os homens. 

Com Ele e pela salvação do mundo, 
pela Igreja e seus pastores, 

te oferecemos, ó Pai, 
as lutas e as alegrias deste dia, 

o clamor e a esperança dos povos. 
Teu Espírito os purifique, os santifique, 

e nos conceda a graça 
de participarmos do Sacerdócio de teu Filho 

com a Virgem Maria, 
todos os santos e todos os mártires. 

Amém. 
 
 


