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Leitura base:
Samuel 3, 2-10

Texto de apoio

“Samuel, Samuel!”. O Senhor conhece o coração de cada pessoa e nos convoca por nosso nome, um sinal da 
particularidade do chamado e projeto que propõe a cada um de nós, para que possamos, na gratuidade como o 
foi com Samuel, refletir se a voz a nos invocar é mesmo a do Senhor e ainda como iremos realizar a Sua vontade 
para nós e os demais.

Espiritualidade de Santa Cruz

 Uma missão especial fez nascer em Basílio Moreau, jovem padre em Paris, o desejo de evangelizar o 
campo descristianizado de sua época. De regresso a Le Mans, entrou em contato com o padre Dujarié, que 
tentava formar um grupo de pregadores. Mas o projeto não vigorou. Tornado diretor do seminário de Len Mans, 
Moreau desejava melhor formação para os padres a fim de elevar o nível de ensino nos colégios e nos 
seminários. Às próprias custas enviou alguns jovens padres de Le Mans para estudar na Sorbonne, um belo
gesto que não rendeu frutos.
 Em 1835, o bispo o encoraja a formar uma equipe de missionários diocesanos. Ele reúne dois padres e 
dois seminaristas. Juntos, em pleno verão, elaboram um projeto. No outono, em Saint-Vincent, alguns 
companheiros unem-se a eles e no mês de Janeiro os Padres Auxiliares (é este o nome que adotam) começam a 
pregar nas paróquias. No mesmo ano, o bispo pede-lhe que se encarregue dos Irmãos de São José, fundados 
pelo padre Dujarié quinze anos antes. Basílio Moreau já os conhece devido à pregação em retiros. Em janeiro de 
1837, Deus o revela um novo projeto, este sim bem sucedido: associar as irmãs aos irmãos e padres. E a todos 
propõe os votos religiosos, fazendo ele mesmo sua profissão religiosa. Pouco depois convoca um capítulo, do 
qual nasce a Associação de Santa Cruz. “Foi um apelo que chegou até nós vindo de fora, mas que também 
nasceu dentro de nós como se fosse do seu Espírito. ” Constituições da Congregação de Santa Cruz 1,4.

Reflexão:

Ÿ  Como Samuel reconheceu e respondeu ao chamado do Senhor? E você?
Ÿ Antes de fundar a Associação de Santa Cruz, que depois viria a se tornar a Congregação de Santa Cruz, o 

Beato Basílio Moreau atravessou dificuldades e insucessos. Como você lida com as limitações e adversidades 
que encontra na caminhada?

Ÿ Samuel e Padre Moreau permaneceram atentos aos apelos e sinais que o Senhor lhes indicava. E você, está 
disposto a cultivar a prontidão na caminhada vocacional de discernimento à Vida Religiosa Consagrada?

Sugestão de aprofundamento:
Homilia do Santo papa João Paulo II, sobre a vocação Disponível em:
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/1997/documents/hf_jp-ii_hom_19970119.html
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CONTATOS

Mês de referência
 do materialTexto bíblico de leitura necessária.

Recomenda-se lê-lo mais de uma vez,
buscando destacar as palavras que mais
chamaram a atenção.

Breve reflexão sobre a leitura bíblica.
Não substitui a leitura do texto, apenas
apresenta pontos interessantes para a
reflexão.

Comentário a partir de nosso carisma e espiritualidade.
Normalmente uma citação de nossas Constituições, ou
reflexão de nosso fundador – Beato Basílio Moreau.

Questionamentos pessoais a partir do
tema proposto. Procure ser verdadeiro
consigo mesmo.

Livros, filmes, podcasts, ou outro 
material que aprofunda a reflexão
sobre o tema.

 Beato Basílio Moreau, CSCTEMA 
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