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De 1940 a 2015…

 
O irmão Roger chegou à aldeia de Taizé em Agosto de 
1940, no começo da Segunda Guerra Mundial. Com 
apenas 25 anos, lançou as fundações de uma comuni-
dade que imaginava como uma parábola de comunhão, 
fermento de reconciliação na família humana:

 
«Penso que, desde a minha juventude, nunca 
perdi a intuição de que uma vida em comunidade 
pode ser um sinal de que Deus é amor; só amor. 
Pouco a pouco, crescia em mim a convicção 
de que era essencial criar uma comunidade 
de homens decididos a dar toda a sua vida 
e que procurassem sempre compreender-se 
mutuamente e reconciliar-se: uma comunidade 
onde a bondade de coração e a simplicidade 
estivessem no centro de tudo.» Irmão Roger

 
Hoje, a Comunidade de Taizé reúne uma centena de 
 irmãos, católicos e de diversas confissões protestantes, 
oriundos de cerca de trinta países.

O irmão Roger morreu dia 16 de Agosto de 2005, com 
90 anos, morto por uma pessoa desequilibrada durante 
a oração da noite da Comunidade.

Durante todo o ano de 2015, a Comunidade celebra os 
75 anos da sua fundação e convida todos a recordar 
o seu fundador, 100 anos após o seu nascimento e 10 
anos passados sobre a sua morte. 

Para preparar o ano 2015, o irmão Alois, que sucedeu 
ao irmão Roger como prior da Comunidade, sugeriu 
um percurso de três anos. Este percurso procura  ajudar 
a renovar, à luz do Evangelho, o nosso empenho na 
 solidariedade humana.

Encontro por uma nova solidariedade
De domingo 9 a domingo 16 de Agosto de 2015

Ponto culminante das celebrações do ano 2015, esta 
semana será também o auge de três anos dedicados à 
procura de uma «nova solidariedade». 

Os jovens entre os 18 e os 35 anos são convidados a vir a 
Taizé, se possível, nesta semana. 

Chegadas previstas para domingo, dia 9, entre as 14h e 
as 18h. É possível fazer uma peregrinação a pé a partir 
de Cluny ou de Cormatin. A partida será no domingo 
seguinte, dia 16, a partir das 19h. 

Reflexões bíblicas e ateliês com intervenientes de diver-
sas Igrejas e de diferentes continentes. Na sexta-feira, 
oração à volta da Cruz. Sábado ao serão, celebração ao 
ar livre da luz da Ressurreição. 

Durante esta semana de 9 a 16 de Agosto, será dada 
particular atenção a pessoas em situação de precarida-
de em diversas regiões do mundo. Graças a uma caixa 
de solidariedade, pessoas de todas as condições passa-
rão em conjunto a semana em Taizé. 

Oração de acção de graças 
em memória do irmão Roger

Domingo, 16 de Agosto de 2015, 16h

Oração aberta a todos, com a presença de responsáveis 
de Igrejas, representantes de outras religiões e jovens 
de todos os continentes.



Encontros internacionais em Taizé 
ao longo do ano 2015

 
Como todos os anos, os encontros internacionais em 
2015 terão lugar semanalmente, de domingo a domingo, 
na colina de Taizé.

Cada dia, três orações com a Comunidade. Reflexão 
 bíblica, seguida de uma partilha em pequenos grupos ou 
um tempo de silêncio. Ateliês para aprofundar a relação 
entre a fé e os diversos aspectos da vida em sociedade. 

Datas:
 ▹ jovens de 18 a 29 anos: se possível, de 9 a 16 de 

Agosto, senão em qualquer outra semana entre 6 
de Janeiro e 20 de Dezembro;

 ▹ jovens de 15 a 17 anos: todas as semanas entre 6 
de Janeiro e 20 de Dezembro, excepto de 9 a 16 de 
Agosto;

 ▹ adultos a partir de 30 anos: entre meados de 
Março e meados de Outubro, excepto a semana de 
9 a 16 de Agosto; os adultos entre 30 e 35 anos são 
também convidados ao encontro intercontinental 
de 9 a 16 de Agosto;

 ▹ famílias (com crianças menores de 15 anos): Julho 
e Agosto (excepto de 9 a 16 de Agosto), por altura 
da Páscoa e do Pentecostes.

Ao longo de todo o ano haverá exposições, ateliês e 
 outros eventos para assinalar esta celebração.

Por altura de 12 de Maio
 
Para assinalar o aniversário do nascimento do seu 
 fundador (a 12 de Maio de 1915), a Comunidade convi-
da de forma especial os habitantes da grande região 
em torno de Taizé para visitarem a colina no domingo, 
dia 10 de Maio de 2015. Acolhimento às 15h, seguido 
de apresentação da vida do irmão Roger em ateliês à 
 escolha. Às 17h30, oração de acção de graças. 

Numa data cerca de dia 12 de Maio, nas suas terras, os jo-
vens são convidados a animar uma oração e a imaginar um 
gesto de solidariedade para evocar a memória do irmão 
 Roger e colocar em prática o seu apelo a seguir Cristo.

Reflexão sobre a actualidade 
da vocação religiosa

De domingo 5 a domingo 12 de Julho

Encontro internacional para jovens que escolheram a 
vida monástica ou religiosa, estejam ainda em período 
de formação ou comprometidos há vários anos.

Com a ajuda de responsáveis de congregações, comuni-
dades e mosteiros, católicos, ortodoxos e protestantes, 
e a partir daquilo que de específico o irmão Roger pôde 
contribuir para a «grande árvore da vida monástica» – 
de que Taizé é «um simples rebento enxertado», como 
ele dizia – os participantes irão reflectir sobre o senti-
do da vocação nos dias de hoje. Terão também lugar 
 partilhas bíblicas e diversos ateliês. 

Colóquio sobre a contribuição do irmão Roger 
para o pensamento teológico

De domingo 30 de Agosto a domingo 6 de Setembro

Colóquio internacional para jovens teólogos: estudan-
tes de teologia, investigadores ou pessoas comprome-
tidas há vários anos num ministério da Igreja. 

O irmão Roger não participou em debates de teologia 
universitária. Porém, manteve sempre amigos teólo-
gos. E desenvolveu um pensamento original, perceptí-
vel tanto nos seus escritos como na vida da Comuni-
dade e nos encontros de jovens. Teólogos protestantes, 
ortodoxos e católicos de diversos países virão ajudar a 
trazer à luz alguns aspectos do seu pensamento e da 
procura de Taizé. 

Voluntariado em Taizé em 2015
 
Em 2015, além dos voluntários que passam vários  meses 
em Taizé para fazer uma experiência de oração, de ser-
viço e de vida em comunidade, os irmãos lançam um 
apelo a jovens entre 18 e 29 anos para:

 ▹ ajudar em Taizé de 2 a 23 de Agosto;
 ▹ viver algumas semanas em pequenas fraternidades 

provisórias (ver abaixo).
 
Este apelo é dirigido a todos, mas de forma muito 
 particular aos que já estiveram várias vezes em Taizé 
e aos que já fizeram uma experiência de voluntariado 
junto da Comunidade. Para mais informações, contac-
tar: info2015@taize.fr 

Para permanecer em Taizé por um período mais longo, 
ler as informações em: www.taize.fr/2015

•

Pequenas fraternidades provisórias
 
Durante o primeiro semestre de 2015, viver em con-
junto com outros jovens durante algumas semanas, 
no coração de um bairro ou de uma aldeia, para aí dar 
testemunho do Evangelho e partilhar as alegrias e as 
tristezas dos habitantes. Vida ritmada por três orações 
comunitárias diárias, trabalho pastoral e social com as 
comunidades cristãs locais, vistas a pessoas isoladas ou 
em situação de sofrimento, animação de orações aber-
tas a todos e de encontros de jovens. 

Para se prepararem, os que desejam participar neste 
projecto devem passar uma semana em Taizé entre a 
Páscoa de 2014 e Fevereiro de 2015. 

Para mais informações, contactar: info2015@taize.fr


