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COMUNIDADES DA COMPANHIA DE MARIA 
LEIGOS, LEIGAS E MEMBROS DA REDE LAICAL 

 
 
 
Este ano celebramos a festa da canonização de Santa Joana de Lestonnac na Catalunha. Em 
Barcelona, primeira Casa da Companhia na Espanha, tivemos oportunidade de visitar a Igreja da 
Sagrada Família, a maravilhosa obra de Gaudi e contemplá-la ao lado de outros santos e santas, na 
fachada da Igreja. 
 
Embora esta imagem de Santa Joana já seja conhecida para nós, contemplá-la no alto, tão nossa e 
tão de todos, nos emociona. Damos graças a Deus, porque há sessenta e cinco anos que Santa 
Joana foi reconhecida publicamente como uma destas mulheres capazes de oferecer um novo 
modo de tornar visível o Evangelho na sociedade e na Igreja. Agradecemos, mais uma vez, sua vida 
e sua história educativa que, transcendendo o tempo e enraizando-se em contextos e pessoas de 
culturas diferentes, continua dando respostas de diversas formas ao mundo de hoje. 
 
Em meio ao barulho do trânsito e das pessoas que passam, e o silêncio dos que contemplam, 
pedimos ao Senhor que nos ajude, como ajudou Joana, a viver o presente com paixão. Esta paixão 
que, por nascer de dentro, transforma-se em força capaz de transformar as dificuldades em 
desafios, relativiza cansaços e é capaz de reconhecer todas as coisas boas que acontecem, sempre 
além do que percebemos e imaginamos… 
 
Contemplar Joana lá no alto, desafiando o tempo, ajuda-nos a abraçar o futuro com esperança. 
Este futuro que vamos construindo com o que somos a cada instante que passa e que, por não 
poder abarcá-lo, colocamos nas mãos de Deus, Senhor da Vida e da História, na certeza de que 
continuará conduzindo-nos por caminhos talvez inusitados, mas sempre seus. 
 
Unidas/os nesta celebração, desejamos que este seja um espaço para fazer memória agradecida, 
abraçar o futuro com esperança e viver o hoje com paixão. 
 
 

Beatriz Acosta Mesa odn 
e Equipe Geral 
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