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50° aniversário de Fundação - Região  “Mater Boni Consilii”, Etiópia 

 

No dia 12 de maio de 2019 as coirmãs da Região 

“Mater Consilii”, Etiópia, celebraram o 50° 

aniversário de fundação e, por isso, desejaram e 

realizaram o sonho de contar com a presença das 

Mestras da Eritreia e daquelas que vivem na Itália e 

que fizeram parte da história da Região (na foto: 

procissão em direção à catedral).  

Era o dia 19 de março de 1969, quando a 

Comunidade se preparava para viver uma nova 

experiência missionária em Adigrat, Etiópia. A Ir. 

Assunta Zinno, Ir. Lúcia Minonne e Ir. Giuseppina 

Petralia com duas Junioristas etíopes foram as 

pioneiras desta nova obra. Poucos anos depois, 

chegaram a Ir.  Mary  Gintella, Ir. Ines Pelatelli, Ir. 

Antonia Scaramuzza e Ir. Assunta Belfiglio, 

seguidas pela Ir. Grazia Lillo e Ir. Virginia Iamele. 

O bispo da época, Dom Hailemariam  Kahsay, com 

olhar de pai e de profeta, havia construído o 

primeiro andar de uma bela e grande residência para 

receber as nossas Coirmãs.    

As Mestras, apesar das dificuldades culturais, linguísticas, 

políticas e climáticas, logo se inseriram perfeitamente no 

ambiente e, desde então, sempre trabalharam para ajudar o 

povo a sair da pobreza, não apenas com uma assistência 

assídua, mas, principalmente, com um projeto educacional 

e carismático que provocou um grande impacto social 

naquele país.  

Foram, sem dúvida, 50 anos transcorridos com fadiga e o 

enfrentamento de guerras, falta de água, privações, 

isolamento, mas que foram também anos de graça e de 

experiência existencial da presença divina. O Senhor fez 

maravilhas e continua a fazer maravilhas. O Instituto 

mantém 4 escolas (uma de 1.200 alunos), centros de 

catequese, centros de promoção humana da mulher, um 

orfanato e um centro para os cegos. As Mestras visitam os 

doentes, as famílias e oferecem assistência a muitos jovens que frequentam a escola estadual pela falta de vagas em nossas 

escolas.  
 

O Bispo de Adigrat, Dom Tesfaselassie Medhin e outros sacerdotes concelebraram uma Missa solene (com duração de 

três horas) no rito etíope, na Catedral. 

Durante a sua homilia, o Bispo explicou que “a das Mestras Pias Filippini é a atividade do Cristo Mestre, o anúncio do 

Evangelho… significa viver cada dia o carisma “Euntes Docete”. As Mestras Pias formam as consciências como o fez 

Sta. Lúcia, para melhorar a sociedade e esta formação é um caminho de esperança, de salvação e ressureição… A vossa 

presença, nesta terra, nutriu a vida de milhares de pobres e de jovens, durante 50 anos. Por isso o jubileu é uma grande 

celebração de ação de graças e de alegria para todos nós… Mas, ao mesmo tempo, nos recorda e exorta a viver a nossa 
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vocação em plenitude. A vocação é uma misteriosa obra de Deus: um convite aos jovens presentes a escutar com fé para 

compreender bem a chamada e estar prontos para responder...sem temor”.  

No final, foi oferecido um rico café da manhã para todos os participantes que, por falta de espaço, comeram debaixo de 

uma tenda: tudo aconteceu num clima familiar de gratidão e de alegria. 

  

 

Oblação perpétua – Região “Regina Pacis”, India 

 

No dia 1º de maio de 2019, a comunidade da Região “Regina Pacis” celebrou 

a Oblação perpétua de Ir. Dennis Mary Arockia Samy, Ir. Lino Rani V. 

Kuzanthai, Ir. Suvartha A. Varahalu Adavikottu, e Ir. Mary Ambica Dokku.  

 

 

Jornada de Oração Vocacional – Brasil 
 

Em 12 de maio, IV domingo de Páscoa, o Bispo Dom Devair Araujo da Fonseca, da Região episcopal Brasilândia, São 

Paulo, celebrou a Santa Missa na Paróquia Santa Cruz 

de Itaberaba, juntamente com as Religiosas e 

Seminaristas da região. Estavam presentes os 

sacerdotes formadores, Padre Edemilson Gonzaga 

de Camargo, nosso Pároco, Padre José Carlos e 

Padre Maycon Wesley, Animadores Vocacionais da 

Região Brasilândia.  

Fizeram parte do evento também os jovens que 

fazem a caminhada de discernimento vocacional, as 

religiosas e formandas de Sta. Lúcia Filippini.  

Durante a sua homilia, Dom Devair recordou que 

devemos escutar a voz do Bom Pastor para segui-

Lo. Para isso ocorre fazer um tempo de silêncio 

interior para poder escutar o seu chamado. 

 

 

Um outro “ângulo da terra”... para Sta. Lúcia 

 

Ir. Geralda Coelho, MPF, recebeu um e-mail que anunciava uma agradável notícia, enviada por Franklin Fernandes que 

havia acabado de participar, pela quinta vez, da festa em honra de Sta. Lúcia Filippini, na cidade de Divinópolis, Estado 

de Minas Gerais.  Ficamos surpresas e muito felizes, pois, nenhuma de nós sabia 

sobre aquela nova porção de Igreja que honra com tanto amor Sta. Lúcia. 

 

Entramos em contato com o 

Pároco, Padre Marcos Antonio 

Rocha que se alegrou também 

em saber sobre o nosso Instituto.  

 

A nova comunidade não possui 

uma estátua da nossa Santa, por 

isso, no mês de outubro, iremos 

fazer uma missão e a levaremos.  

 

 

O desejo de Lúcia de “ir por todo o mundo” continua a tornar-se uma realidade, 

nas estradas do Brasil. 

Esta comunidade que já oferece seu testemunho de grande fé e devoção à Santa Lúcia 

possui diversas pastorais: jovens, liturgia, ministério da Eucaristia e da Palavra. 
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USMI– Roma 

Nos dias de 10 a 12 de abril de 2019, a 66° Assembleia Nacional da USMI (União dos Superiores Maiores da Itália) 

refletiu sobre o tema, “Jovens e Mulheres Consagradas”. A Ir. Virginia Iamele, Superiora Provincial e Ir. Helen Sanchez, 

Conselheira Geral, participaram da mesma.  

A primeira parte iniciou-se com uma mesa redonda de jovens provenientes de  

Roma, Bolonha e Nápoles. Cada um falou sobre a influência dos consagrados 

em suas vidas e sobre como aprenderam a perceber seu valor e beleza através do 

exemplo, da escuta e da amorosa orientação dos religiosos com os quais 

conviveram. Alguns jovens religiosos falaram sobre a importância de viver em 

plenitude a vida consagrada, de sentir-se acompanhados na vida espiritual pela 

Palavra e pela oração e de focalizarem sobre o positivo e não sobre a diminuição 

de pessoal ou a manutenção das estruturas. Padre Pascual Chávez Villanueva, 

sdb, após uma breve síntese, destacou cinco necessidades dos jovens: 

reconhecimento, acolhida, respeito, acompanhamento e ponto de referência. 

Concluiu dizendo que os jovens querem ser e fazer a diferença, mas, muitas 

vezes, sofrem por causa da indiferença dos adultos; e também esperam que os religiosos sejam portadores de um carisma 

e não agentes de serviço. 

Padre Rossano Sala, sdb referiu-se à experiência do recente Sínodo dos Bispos dedicado nos jovens. Explicou como 

devemos ser capazes de ser uma nova profecia e de viver um estilo de vida sinodal.  

Na terceira parte, Rosalba Manes, uma biblista, apresentou o tema “Proximidade e acompanhamento”. Evidenciando da 

Sagrada Escritura os exemplos de Maria, de Moisés e de Jesus, ele afirmou que “A Palavra de Deus ensina a não sermos 

medíocres na doação... Todos somos missionários mesmo quando somos feridos... O mundo, talvez, não precisa tanto das 

nossas palavras e ações, mas de acompanhamento”.  

A quarta parte foi reservada aos trabalhos de grupo. Na quinta parte, o tema: “Jovens nos Institutos de Vida Consagrada. 

As provocações de uma educação para a vida, segundo os conselhos do Evangelho”, tema apresentado pela Ir. Nicla 

Spezzati, asc. “Vivemos um tempo complexo, afirmou a palestrante. Tempo de realizar uma passagem juntos com louvor, 

fé e vida... Hoje precisamos reconhecer a insuficiência na formação da consciência humana. A formação da consciência 

é a base para a formação na vida consagrada dos jovens. A formação acontece na experiência de vida, precisamos 

utilizar procedimentos criativos, ajudar os jovens a descobrir o quanto é original e enriquecedor o encontro com Cristo. 

A consagração não é uma meta finalmente atingida, mas é um caminho cotidiano de morte e ressurreição...”. 

Após a Liturgia Eucarística celebrada pelo Padre Luigi Gaetani, ocd, Presente da CISM, as Linhas de Ação foram 

apresentadas pela Drª Serentella Del Cinque, uma virgem consagrada, que falou sobre o método para prosseguir no 

caminho eclesial: agir de maneira sinodal e missionária – envolver os jovens, construir a “casa” com acolhida, 

comunicação e comunhão – colocar a Palavra de Deus como fundamento.  

 

Um inesperado reconhecimento, o “Leão de ouro”! – Roma, Via Trevignano 

Quem jamais poderia imaginar? Uma surpresa: durante a anual “Festa da Família” que, na realidade é festa de toda a 

escola, foi oferecido à Superiora, Ir. Carmela, uma premiação, o “Leão 

de ouro”.  

O promotor da cerimônia foi um dos pais que atua ativamente neste 

setor. Todas nos congratulamos com a comunidade educacional e 

elevamos ao Senhor um hino de gratidão que segue e acompanha os 

passos do nosso apostolado cotidiano na escola, muitas vezes 

dificultado pela superficialidade e indiferença! 

 

 

 

    
 

 


