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 A Irmã Mª del Carmen Mora Sena, Superiora Geral das Irmãs da Caridade de Santa Ana, 
Vice-Presidente da Comissão de Saúde da USG-UISG, (nascida em Sevilha, Espanha), é 
graduada em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Sevilha ( 1988) e é Especialista em 
Medicina Famíliar e Comunitária. Obteve o grau de Mestre em Bioética pela Universidade 
Católica de Valência. 

 

Quando recebi o convite para participar neste painel, senti que não podia dizer não, porque 
precisamente, a vulnerabilidade acompanhou-me ao longo da minha vida e acho que é a 
palavra que melhor define a minha experiência pessoal no desempenho do serviço, como 
Superiora Geral da Congregação da qual faço parte. Serviço que iniciei em julho de 2019, 
poucos meses antes do início da pandemia do covid-19. 

A verdade é que, desde o início, antes mesmo da pandemia começar, me senti pequena e 
vulnerável e praticamente passei o primeiro ano deste serviço me perguntando por que 
disse sim no Capítulo, quando fui eleita. Lembrei-me de Samuel perguntando a Jesé: “São 
estes todos os filhos que você tem?” (1 Sam 16,11) 

Eu tinha alguma experiência de Governo, mas nunca tinha sido uma “Superiora”, nem 
mesmo de uma comunidade local... Sentia facilmente os meus limites na vida quotidiana: 
uma certa insegurança pessoal, apego à minha imagem, vontade de “fazer” bem feito, não 
sabia administrar bem minhas emoções, nem me expressar muito bem quando afetada por 
elas..., e sentia que havia outras Irmãs que poderiam prestar esse serviço melhor do que 
eu. 

No entanto, nos Exercícios Espirituais que vivi, no tempo da Pandemia, a “escolha” foi 
“dizer sim” ao serviço que agora realizo, a partir da vulnerabilidade, convicta de que este 
é o tipo de liderança que a vida religiosa necessita. hoje. 

Sou espanhola e, no meu país, o “estado de alarme” foi decretado devido à Pandemia em 
março de 2020. Eu havia retornado da Venezuela uma semana antes e não estava ciente 
da situação. A noticia, então, me pegou de surpresa, com um cansaço acumulado e 
questões atrasadas esperando para serem resolvidas. 

Mas, para além das recomendações iniciais, protocolos e orientações de ação que, em 
conjunto com a Conselheira encarregada pela área da Saúde, enviamos às comunidades 
e centros, confesso que tive dificuldade em reagir: 
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-  por um lado, sentia que “não conseguia”, que me faltava tempo para olhar o todo, que 
os detalhes importantes me escapavam, e era difícil para mim não ser tão generosa, 
disponível ou criativa como as outras Irmãs… E eu simplesmente tive que aceitar minha 
realidade com humildade; 

- por outro lado, precisei me organizar com minha família de sangue no cuidado de 
minha mãe que estava com Alzheimer e totalmente dependente... Custou-me de não 
poder estar mais próxima dela, porém compreendi que era melhor que ela fosse 
atendida por aqueles que estavam mais próximos e apreciei a ajuda de meus irmãos; 

- ainda, sentia-me insegura porque não sabia qual era o meu papel, se devia me 
oferecer como médica para cuidar dos infectados, como sugeriam algumas, o que 
significaria colocar em risco as muitas Irmãs mais idosas na casa onde eu estava 
morando; Ou se seria melhor permanecer e manter a mão no leme do navio, sem saber 
o rumo a seguir... Sem muita clareza, optei pela segunda modalidade. 
 

Depois de abordar o assunto com minhas Irmãs do Conselho, escrevi uma carta circular a 
todas as Irmãs na qual expliquei o que se sabia na época sobre a infecção do covid: pedi 
calma e responsabilidade, convidei a terem confiança em Deus e à intensa oração de 
intercessão, encorajei à solidariedade a partir da criatividade do amor - citando exemplos 
do que nossas Irmãs já estavam fazendo em diferentes lugares. Pedi àquelas que não eram 
especialmente vulneráveis ao vírus ou que viviam com pessoas que estavam contagiadas 
- que se oferecessem às suas Superioras Provinciais para atender as pessoas  infectadas 
quando necessário, que realizassem tarefas de apoio a pessoas vulneráveis ou dessem 
uma resposta criativa a outras necessidades decorrentes da pandemia. 

Nós, também, abrimos canais de comunicação para compartilhar, entre as Irmãs, 
informações relacionadas à pandemia e receber pedidos de oração de pessoas que 
gostariam de contar com nosso apoio orante. Ambos os meios foram amplamente 
utilizados. 

Junto com as boas notícias da ação solidária realizada por nossas Irmãs, logo vieram 
notícias de situações complexas que estavam surgindo e difíceis de lidar: 

- Em nossas Comunidades e Centros o contágio se fez presente, principalmente nas 
Casas das Irmãs Idosas, nos Asilos e nos Hospitais. Ficaram enfermas e faleceram de 
Covid,  muitas Irmãs, pessoas que atendámos e alguns funcionários… 
o Em algumas grandes comunidades de idosas, quase todas foram infectadas, idosas 

e cuidadores, e foi necessário enviar reforços para cuidar delas, com Irmãs que 
também foram infectadas, uma delas da minha comunidade, membro do Conselho 
Geral. A maioria das que iam ao hospital não voltava com vida e isso fazia com que 
temessem de serem internadas... Também foi difícil não poder acompanhá-las na 
internação - porque não era permitido - e elas morreram sozinhas... Teve 
comunidades que perderam nove Irmãs para o covid num mês… 
Teve momentos em que tínhamos medo de ligar o computador e encontrar mais 
obituários de Irmãs falecidas. 

o A isso se somava os repetidos confinamentos dentro da própria casa que mantinha 
as Irmãs com deficiência cognitiva isoladas em seus quartos, porque outra pessoa 
havia testado positivo, e as tornava mais tristes e definhavam mais rapidamente. 

o Nos asilos doía muito perder algumas pessoas com quem convivemos há tanto tempo, 
seus parentes pediram que não fossem levados aos centros de covid, pois sentiam 
mais confiança nas Irmãs, embora os meios fossem escassos naquele momento. 
Houve Irmãs infectadas que continuaram a coordenar as Casas de Repouso a partir 
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da sua situação de isolamento, outras que, ainda doentes, continuaram a trabalhar 
cuidando dos infectados... 

o Nossos Hospitais foram colocados à disposição das autoridades para atender 
pacientes do Covid. Isso gerou uma grande perda econômica que nos levou a solicitar 
créditos daqueles que precisam de autorização de Roma para o valor (porque a 
atividade cirúrgica programada foi suspensa, o que poderia nos trazer receitas, e as 
despesas aumentaram, pois os pacientes eran enviados ao hospital, mas não 
recebíamos material ou equipamento de proteção, nem apoio para adquiri-los); mas, 
sobretudo, significou também o contágio e a morte de Irmãs jovens que cuidavam 
dos atingidos. A primeira delas, minha colega de trabalho. 

o As Irmãs dos Centros Educacionais se adaptaram o melhor e o mais rápido possível 
à virtualidade para as aulas, mas, em muitos lugares, os estudantes não tinham meios 
para acompanhá-las dessa maneira, e precisavam ser criativas e arriscadas para 
fazer chegar  os guias pedagógicos, e também oferecer apoio material e psicológico 
a eles e suas famílias… Devido à ausência de frequência, transferências familiares e 
perda de emprego dos pais, perdemos muitos alunos e, em alguns países, tivemos 
que adiar o pagamento de parte dos salários dos trabalhadores, por não ter 
capacidade de fazê-lo naquele momento... 

o A nossa presença em lugares remotos com meios de  comunicações limitados 
também nos fez perder Irmãs muito jovens, uma das quais - apenas um ano antes - 
havia feito a Profissão Perpétua. 

o As Irmãs Provinciais, algumas das quais adoeceram com covid, transferiam a mim a 
situação e algumas recusavam-se de pasar as informações  para as Irmãs de suas 
Províncias, pois não queriam alarmá-las mais do que já estavam; no entanto, elas 
exigiam essa informação e isso significava que eu precisava intervir e buscar um 
ponto de equilíbrio para oferecê-la às Irmãs. 

- Teve Irmãs que foram surpreendidas com o confinamento fora de suas 
comunidades – com suas famílias, em outras comunidades ou em lugares onde não 
havia nenhuma comunidade próxima e levaram meses para poder retornar a elas; 
algumas ficaram mais de um ano com sua comunidade a milhares de quilômetros de 
outras Irmãs… Era árduo não ter meios e condições de resolver as situações. 

- Outras Irmãs perderam pais, mães, Irmãos ou vários familiares próximos em poucos 
dias e não puderam marcar presença, despedir-se ou participar do enterro… Eu também 
perdi mina mãe, porém – em meio ao sofrimento - precisamente por sua situação de 
dependência que me facilitava viajar, tive a graça de acompanhá-la e cuidar dela como 
médica, em casa, uns dias antes de sua morte, mesmo que as restrições relacionadas 
aos enterros me afetassem, o que não permitia que parentes próximos nos 
acompanhassem, como os irmãos de minha mãe, nem minhas Irmãs da comunidade 
naquele transe... 

- O confinamento impediu que as Irmãs ingressassem nas casas de formação, que as 
Provinciais pudessem viajar para receber os primeiros votos ou profissões perpétuas e 
que algumas Irmãs de Votos Temporários pudessem renovar seus votos, como de 
costume, em suas comunidades, perante a Superiora Provincial, e soluções criativas 
tiveram que ser buscadas. 
o O Processo de Reconfiguração e Unificação das Províncias e Delegação da 

América Latina e os Capítulos Provinciais também foram afetados. No primeiro, 
houve reuniões que desejávamos que fossem presenciais e foram adiadas em até 
cinco vezes por fechamento de fronteiras ou contágio. As que mais sofreram foram 
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as que tinham menor número de Irmãs, até que finalmente encontramos a fórmula 
bimodal e lugares mais seguros para nos encontrarmos, o que nos permitiu 
desbloquear e concluir o processo. 

o O Capítulo da Delegação da África teve de ser adiado duas vezes: primeiro por um 
trimestre e depois por mais um ano. Seria o seu primeiro Capítulo de eleições e o 
Conselho que cessou, pediu-nos para “nomear” uma nova Equipa de Governo… 
Entendi que era mais pedagógico que a Equipe fosse  eleita em Capítulo, mas foi-me 
muito difícil transmitir-lhes a decisão de não lhes conceder o que elas solicitaram, e 
eu sabia que elas desejavam muito, principalmente a Superiora Delegada e sua 
Secretária. Quando peguei o telefone para comunicar-lhes a decisão, eu não sabia 
muito bem o que ia dizer ou como ia dizer... e o Senhor abriu meus ouvidos para 
escutar, entender e falar-lhes, oferecendo “espaços verdes” e apoio incondicional a 
partir de minha pobreza... 

 
- Devido ao fechamento das fronteiras, várias visitas canônicas tiveram que ser adiadas 

nas quais era necessário abordar certos assuntos delicados com as Irmãs... E isso teve 
que ser feito via zoom ou por telefone quando não havia mais tempo. 

- Quando as vacinas finalmente chegaram, embora a maioria as recebesse com 
esperança, encontramos algumas Irmãs “recusantes”, que se negaram de receber, 
mas queriam continuar trabalhando - algumas na área da saúde ou trabalhando com 
pessoas vulneráveis - e, além de tentar persuadi-las (fornecendo informações científicas 
contrastantes, esclarecendo dúvidas e oferecendo testemunhos autorizados, como o 
apelo do Papa, não apenas para nos vacinarmos, mas para gerar confiança nos mais 
pobres para que eles fizessem o mesmo), tivemos que arbitrar o caminho e combinar o 
respeito à liberdade de cada uma, com a proteção de terceiros vulneráveis e com a 
salvaguarda da responsabilidade da Congregação perante seus familiares. 

É verdade que, em muitas dessas duras circunstâncias, experimentei facilmente 
sentimentos de dor, perplexidade, pequenez, fragilidade, insegurança, impotência, mas, 
ao mesmo tempo, descobri que, no fundo, partilhávamos o destino de muitos, e que, melhor 
ainda, tivemos mais sorte que eles, por contar com o apoio da Congregação. 

Fui, aos poucos, preparando-me para viver com a incerteza, aprendendo a aceitar  de não 
poder ter tudo “sob controle”, de acolher e sustentar a realidade como ela se apresentava, 
a colocar-me nas mãos de Deus e a buscar, contando com as luzes dos outros, 
principalmente das minhas Irmãs do Conselho, soluções ora prudentes, ora mais 
arriscadas, mas que era preciso explorar. 

Ao mesmo tempo, a consciência de minhas limitações, fraquezas e deficiências me tornou 
mais humana e ampliou minha capacidade de compartilhar e compreender as dores, 
inseguranças, fraquezas e fragilidades de minhas Irmãs e de outras pessoas. 

Em muitas situações de solidão, doença, morte, perda, eu só podia estar perto, chegar com 
uma mensagem ou um chamado, oferecer o ouvido e o coração para ouvir e acolher - mais 
frequentemente de forma virtual do que pessoalmente, acompanhar com carinho e 
oração... Mas o que parecia pequeno para mim foi um grande alívio para muitos. 

Eu, também, pude acolher a ajuda e a solidariedade de outros e ser um canal para 
compartilhá-la com outros. Recordo com emoção os numerosos lotes de máscaras e luvas 
que nos foram enviados, em sucessivas remessas, por nossas Irmãs da China e Macau 
quando  na Espanha e em muitos outros lugares era quase impossível consegui-los. 
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Da mesma forma, senti a necessidade de reconhecer e agradecer o apoio e a ajuda de 
outros, o envolvimento no trabalho das Irmãs e dos leigos dos nossos Centros... E, mesmo 
sem dominar os meios de comunicação, contar com a ajuda das minhas Irmãs. No dia 1º 
de maio, enviei a todas, pelas redes sociais, uma mensagem de reconhecimento pelo 
esforço, dedicação, gratuidade, estímulo e encorajamento. 

O que vivi me leva a descobrir que a vulnerabilidade torna a sinodalidade possível pois 
torna palpável que precisamos caminhar juntos, contando com a riqueza, o apoio, a 
iluminação e a contribuição dos outros; e reforça minha convicção de que este é o caminho 
de liderança que a Vida Religiosa precisa hoje, é o da liderança que nos aproxima e nos 
abre aos outros e deixa Deus tomar as rédeas de nossas Congregações e do Serviço que 
oferecemos ao mundo. 

É o mesmo caminho que Ele escolheu em sua Encarnação e na Páscoa para se aproximar 
de nós, curar nossas feridas e nos enviar para continuar sua missão, contando com sua 
Presença e seu encorajamento. 

 
 

 

 


