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COMO VIVO MEU SACERDÓCIO
NA COMUNIDADE DA TRINDADE? 

Márcia de Oliveira Figuerêdo 

Márcia foi enviada pela 
Congregação para fazer um estágio 
na comunidade da Trindade, em 
Salvador.

Para iniciar esta partilha, tentarei 
apresentar a comunidade da Trindade 
para você amigo(a) que ainda não a 
conhece. Porém, com certeza a melhor 
maneira de conhecer é acolher o 
convite que Jesus outrora fizera aos 
discípulos e que nos faz hoje: 
“VINDE E VEDE!” As palavras se 
tornam pobres diante do grande 
mistério de VIDA e TERNURA que 
se pode experimentar nesta 
comunidade 

A Trindade é uma Igreja que abre 
suas portas para acolher a todos, 
tornando-se lar, principalmente para 
aqueles que atravessam a “escuridão” 
da rua. O lema da comunidade é: 
“Levanta-te e Anda!” Experimentando 
isto na vida comunitária, oração diária 
e vivência ecumênica, o acolhido aos 
poucos vai resgatando a sua 
dignidade. Sua escuridão vai sendo 
irradiada. 

Perguntando a alguns irmãos 
acolhidos na Trindade, como eles 
apresentariam a comunidade para 
alguém que não a conhece, escutei 
coisas bem profundas que brotam do 

coração a partir da experiência 
cotidiana. 

Edcarlos diz: “A Trindade é uma 
comunidade simples, com jeito 
alternativo, que tem a sua 
espiritualidade aberta às diversas 
espiritualidades, respeitando a 
diversidade e a liberdade de cada 
morador”.

Elias, por sua vez, assim nos 
apresenta: “O objetivo da comunidade 
é tirar as pessoas da rua, portas 
abertas, sem travas nem trancas. Não 
tem distinção de raça, nacionalidade, 
crença. Mas para apresentar a 
comunidade, eu lhe convidaria para 
VIR e VER, para ir à feira catar 
verdura, para tomar a sopa”.

Lúcia: “É mais fácil viver do que 
apresentar assim... Aqui procuramos 
viver como uma grande família, como 
as Igrejas Primitivas, partilhando a 
oração e a vida. A Trindade é uma 
grande ciranda – Ciranda do 
Movimento. Movimento de morte e 
vida, de trevas e luzes, de noites e 
dias”.

Meu sacerdócio experimento 
vivenciando neste ambiente, motivada 
pela contemplação do Sacerdócio de 
Jesus que se dá com a sua encarnação. 
Sacerdócio que não olha classe, 
religião, cor, raça, mas que olha a 
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pessoa, que respeita a liberdade de 
cada um como diz Elias e Edcarlos. 
Sacerdócio que aparece num 
movimento de libertação, realidade na 
comunidade de Trindade, como nos 
partilha Lúcia. Jesus vive um 
Sacerdócio de Relações. Na 
Santíssima Trindade, Jesus é 
Sacerdote eternamente. 

Sinto-me muito feliz por tudo 
vivido na comunidade da Trindade, 
graças a esta experiência, hoje, sou 
capaz de viver o sacerdócio de 
relações com nossos irmãos que ainda 
estão em situação de rua, para os 
quais muitas vezes viramos o rosto. 
Estes irmãos são a manifestação de 

Cristo que continua sem casa para 
nascer e viver, excluído de tudo, 
carente não só do material, mas 
principalmente de RELAÇÃO, 
atenção, diálogo, amor. 

Obrigada a cada um de vocês 
amigos da Trindade por me acolher e 
me ensinar a encontrar Cristo nestes 
irmãos e por me mostrar que o 
Sacerdócio é tudo isso que vocês 
vivem e nos ajudam a viver.  

Obrigada à Congregação pela 
abertura e apoio constante nesta 
experiência de missão. 

Louvada seja a Doce Trindade! 
Para sempre seja louvada! 

Márcia com Maristela e Vicente 


