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VISITA Á REGIÃO “REGINA PACIS”, ÍNDIA 

A Região “Regina Pacis”, na Índia, aguardou ansiosamente a chegada de 2020, em virtude 

de dois eventos significativos: o primeiro, no dia 10 de janeiro, quando receberiam a pri-

meira visita da Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, a Janampet, acompanhada por Irmã 

Mary Elizabeth Lloyd e Irmã Mercy 

Chakkiath, Conselheiras gerais, e pou-

co depois, no dia 13 de janeiro, a cele-

bração do Jubileu de Ouro e de Prata 

de Vida Consagrada de algumas Mes-

tras da Região. 

A chegada dela no aeroporto de Gan-

navarum era esperada pela Irmã Mary 

Xavier, superiora regional, Irmã Maria 

Alliegro, ecônoma e Irmã Shanthi, 

conselheira. Na casa regional, em Ja-

nampet, elas foram acolhidas pelas crianças, professores e pelo pessoal de Saint Lucy 

School, juntamente com as coirmãs e os diversos grupos da formação. Durante o percurso, 

dispostos num cortejo festivo para a tradicional cerimônia da acolhida indiana, jogavam 

pétalas coloridas e as enfeitaram com guirlandas de flores. Dentre músicas, emoções e 

manifestações de alegria, a Madre Geral cumprimentou os diversos grupos exprimindo seu 

apreço pela inesperada e calorosa acolhida, não sabendo ainda que essa festiva acolhida, 

para ela tão diferente, seria repetida em todos os lugares por ela visitados.  

Para a celebração do Jubileu, vieram todas as Mestras da Região das comunidades próxi-

mas e distantes e por isso, a Madre Geral pôde encontrar-se individualmente com todas, 

para um conhecimento inicial. As Mestras logo se sentiram à vontade com a maneira gen-

til de tratar da Madre e pela sua afável presença. Além disso, as mestras também aprovei-

taram a companhia de Irmã Mary Elizabeth, pessoa familiar e amiga de tantos anos e do 

retorno da Irmã Mercy, após uma ausência de poucos meses. O início dos cumprimentos 

de boas-vindas fizeram as Irmãs prever que a visita seria ótima! 

Após a celebração da festa dos jubileus, juntamente com a Irmã Mary Xavier, a Madre Ge-

ral e as Conselheiras iniciaram sua viagem fora daquela cidade.  
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Voaram até Korom, Kerala, chegando a tempo para a anual festa da Escola Santa Lúcia. 

A Madre Geral fez o discurso de abertura, 

explicando o tema do evento: “Seguir o ca-

minho da Verdade e da Sabedoria”.  

Os alunos de cada classe apresentaram um 

programa cultural rico de cores, impecável e 

emocionante com as tradicionais danças indi-

anas. Foi uma noite original! Os poucos dias 

que ali passaram foram gratificantes em todos 

os sentidos. 

A visita seguinte levou a Madre Geral e as Conselheiras ao “Sagrado Coração”, escola 

“Vanaprastha” de Mugulapalli, Tamil Nadu. Nesta escola as Mestras colaboram no mi-

nistério da educação com o Padre Sibi, diretor da obra. Apesar do atraso, as crianças do or-

fanato esperavam para apresentar uma dança de boas-vindas. O corpo docente e o grupo 

de 1900 alunos organizaram um programa cultural como cerimônia de acolhida no pátio 

da escola.  

A hora de adoração e o jantar da comunidade foram abençoados com a presença das Mes-

tras de Bangaloor, que trabalham na escola “São Francisco”, fato que tornou ainda mais 

alegre o encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

A volta à Casa Regional, em Janampet, deu-lhes um 

momento de breve trégua e a oportunidade para visi-

tar a comunidade das nossas estudantes, “São José”, 

em Eluru: Lá residem as Junioristas, que estudam 

num colégio próximo, e as aspirantes.  

A Madre Geral conversou pessoalmente com todas 

as Mestras e com o grupo das aspirantes. Durante a 

conversa ela pôde conhecer suas origens e suas pers-

pectivas para o futuro. 
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Em Munagalapalli, na visita sucessiva, visitou a co-

munidade de “Sta. Lúcia” que aguardava ansiosa o 

momento de acolher e jan-

tar juntas, apesar do atra-

so. Na manhã seguinte, os 

alunos da escola apresen-

taram um programa cultu-

ral significativo com cantos, trajes 

e danças tradicionais de diversas 

partes da Índia. A Madre Geral fez 

também uma breve visita ao Centro 

“Madre Zaira”, onde as mulheres 

dos vilarejos próximos se reúnem 

para aprender o corte e costura. 
 

Em Janampet, a “Saint Lucy School”, ofereceu à Madre Geral e às Conselheiras uma apre-

sentação solene de abertura das aulas para quinhentas crianças, através de danças tradicio-

nais, durante a qual deram as boas-vindas às visitantes.  

A Madre Geral visitou todas as classes e elogiou a acolhida recebida.  Ir. Mary Elizabeth 

teve uma visão de quanto o Conselho Regional se esforça para melhorar sempre mais o 

currículo escolar. Essa manhã concluiu-se com um almoço junto com as crianças do orfa-

nato “Siena Home” e a visita ao prédio que os acolhe. 

                                      

Antes do término da estadia em Janampet, não podia faltar a visita ao edifício do novicia-

do, onde a Madre Geral encontrou-se, em grupos separados, noviças, postulantes e “come 

and see”, as jovens em discernimento.  
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Onde a Madre Geral esteve, nos encontros com as coirmãs, fez o estudo dos Atos do Capí-

tulo Geral; manifestou sua estima e apreço pela missão de Santa Lúcia que continuam a 

levar em frente, com alegria e orações, e incentivou-as a confiar no Senhor e a continuar a 

viver fielmente seu compromisso diário. Enfim, agradeceu a hospitalidade e a gentileza 

que encontrou em todas as comunidades visitadas. 

O encontro final foi reservado para os cumprimentos e a despedida. As Mestras e as jo-

vens em formação expressaram sua alegria e gratidão por esta visita tão especial, por 

meio de danças, cantos e dramatizações. Foi uma despedida divertida! Irmã Maria Allie-

gro, ex-superiora regional e cofundadora da Região, manifestou seu apreço e Ir. Maria Xa-

vier concluiu com uma calorosa mensagem em nome das coirmãs:  

 Os dias foram ‘intensos’ e passaram rapidamente. 

Obrigada, Madre, por ter incentivado cada uma, com 

solicitude materna. Agradecemos a Ir. Elizabeth Lloyd, 

conselheira geral e responsável pelo ofício missionário, 

ela que já é amiga da Missão indiana, agradecemos to-

dos os esforços realizados para contribuir no cresci-

mento da missão na Índia. E a Irmã Mercy, dizemos 

somente: por favor, volte logo, você nos faz muita falta! 

 

CELEBRAÇÃO DO LUBILEU DE OURO E PRATA – 

JANAMPET, ÍNDIA 

"As obras do Senhor são grandiosas!" 

Em 13 de janeiro, aniversário de nascimento de Santa Lúcia Filippini, foi também um dia 

reservado para festejar o Jubileu de Ouro de Ir. Ro-

sey Akkunath, Ir. Marykutty Manakunnel, Ir. 

Aleyamma Perunnilathil e Ir. Aleyamma Puthenpu-

rakkal, e o Jubileu de prata de Ir. Mary Laiju 

Arattukulangara e Ir. Mercy Chakkiath. 

Com a solene Liturgia Eucarística iniciou-se a jor-

nada festiva. O Presidente, Dom. Jaya Rao Polime-

ra, bispo da diocese de Eluru, e concelebrantes da 

diocese e das diversas comunidades religiosas de 

Mariapuram, numerosos fieis leigos e os familiares 

das festejadas estavam presentes nesta ocasião. No 

início da Liturgia foi feita uma breve apresentação da 

trajetória de vida de cada uma das Mestras. A história 

de cada uma delineou a história da Região indiana 

“Regina Pacis”, porque elas são parte ativa da mesma. 

Durante a homilia, o Bispo falou sobre a vida e missão 

de Santa Lúcia, destacando a importância do ensino, 
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especialmente para os jovens mais necessitados. O Bispo elogiou a missão das Mestras Pi-

as em sua diocese, dando ênfase a presença religiosa que, à imitação da Fundadora, possui 

uma notável incidência na população. 

As Mestras festejadas renovaram a sua Oblação, confirmando o compromisso de doar a 

própria vida para a glória de Deus e o serviço dos irmãos.  

Manifestações de afeto fraterno e de felicidade foram apresentadas a elas, após a Celebra-

ção Eucarística: as homenageadas ganharam o shawls, colar florido, flores e presentes. As 

jovens da formação e as crianças da escola abrilhantaram a festas com lindas danças. Du-

rante a hora de partir o bolo, as irmãs entoaram um canto melodioso e a todos os partici-

pantes foi oferecido um almoço festivo. 

À noite, os familiares das Jubiladas, juntamente com as 

Mestras, reuniram-se no pátio interno da casa regional e 

realizaram uma festinha improvisada que contou com a 

participação de membros das famílias presentes. A jor-

nada concluiu-se com cantos de louvor a Deus pelas 

grandes obras que Ele realizou entre elas.  

 

JORNADAS FORMATIVAS – Província “Sacro Cuore”, Roma, Itália 

3 -5 de janeiro de 2020 

Apesar da idade avançada, as Mestras sempre ficaram contentes em poder chegar à casa 

provincial para um encontro. Também neste ano viveram jornadas riquíssimas de conteú-

dos e de relacionamentos fraternos, sob a orientação de Padre Carlo Adesso, que falou so-

bre o tema: “CUIDAR DE SI E DAS OUTRAS”.  

Na primeira parte, Padre Carlo se deteve na dimensão 

teológica do cuidar de si e das outras. Partindo da Pala-

vra de Deus (Jo. 1,14 e Jo. 1,11-12) e seguindo outros 

escritos dos Padres da Igreja destacou que o cuidado de 

si é possível somente se estivermos unidas ao Senhor e 

se aceitamos e vivemos a filiação com Deus.  

Pedro Crisólogo (450): “Ó homem, porque cultiva um 

baixo conceito de si mesmo, quando você é tão precio-

so a Deus? Porque você, que é tão honrado por Deus, 

nunca se despoja de maneira irracional da tua honra?”. 

Leão Magno (390-461) “… Cristão, reconheça a sua dignidade e, tendo se tornado parti-

cipante da natureza divina, não queira voltar à abjeção do passado com uma conduta in-

digna. Lembre-se de que Cabeça e Corpo você é membro... Lembre-se de que o preço que 

foi pago pelo seu resgate custou o sangue de Cristo”. 

Bernardo de Chiaraval (1090-1153) “Saiba, ó homem, o quanto Deus se preocupa com 

você, e conheça (ó homem) o que (Deus) pensa a seu respeito. De tudo o que Jesus-Deus 

conquistou, reconhece, ó homem, o quanto você vale para Ele”. 
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P.A. Florenskij (nascido na Rússia e morto nos campos de concentração em 1937), numa 

homilia declarava que “Nós misticamente representamos os Querubins que cantam o hino 

ao ‘Três vezes Santo’, à Trindade vivificante”. 

 

Padre Carlo explica: “Esta semelhança do homem aos querubins não é exterior, nem apa-

rente; é interior, misteriosa e escondida na profundidade da sua alma. É uma semelhança 

espiritual; existe um coração de querubim em nossa alma que, como uma pérola preciosa 

fechada numa rústica concha barrenta, jaz ali sepultada e aparece somente nas mãos de 

quem consegue vê-la, e a vê somente aquele que perseverou em sua busca. Todos nós so-

mos como vasos de argila cheios de ouro cintilante. Por fora somos escurecidos e man-

chados, mas dentro resplandecentes de luz radiosa”. 

Eis então em que consiste a formação permanente: “polir”, fazer aparecer a beleza encer-

rada dentro de si e, para realizar isto, indica algumas pistas: beleza escondida dentro de si, 

e para realizar isto, indica algumas pistas: 

- Conhecer a grandeza da própria vocação 

- Questionar-se a partir de modelos 

- Aceitar a própria realidade pessoal:  

  assim nos quer o Senhor 

- Agir com segurança e saber corrigir-se,  

  diante do sucesso e das derrotas. 

- Praticar a cada dia uma virtude  

  indispensável: a humildade.    

 

O segundo dia foi dedicado à peregrinação ao santuário de Nossa Senhora do Tufo em 

Rocca di Papa para implorar o auxílio de Maria para a caminhada de santidade: a Celebra-

ção Eucarística foi presidida por Padre Claudio Cerulli, grande devoto de Santa Lúcia.    

O grupo dirigiu-se em seguida a Frascati, onde visitaram o Centro Esportivo “Santa Lúcia 

Filippini”, e foram acolhidas com grande alegria e gratidão pelo pessoal; todos atuam em 

nome de Santa Lúcia e procuram manter vivo o seu Carisma de uma maneira totalmente 

inédita.  

O almoço, enfim, aconteceu na casa de Frascati e, como uma grande família, na partilha da 

alegria e da fraternidade. 
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ENCONTRO NACIONAL DAS VOCAÇÕES - ROMA 3/5 de janeiro de 2020 

“Ofereça o melhor da sua vida” – (Christus Vivit, 143). 

O encontro anual promovido pela Pastoral Vocacional Nacional contou com a participação 

de mais de 600 pessoas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos atuantes nas 

pastorais. A metodologia dos trabalhos foi muito inovadora e 

motivou todos a participarem ativamente de maneira atenta e 

criativa. Dele participaram a Ir. Felicia Nardiello e Ir. Anna Maria 

Egidi. 

Os momentos que marcaram profundamente os participantes podem 

ser expressos através de frases carregadas de significado, brotadas 

do trabalho pessoal e de grupo, nas mesas: 

- “Façamos florescer as vocações abafadas no coração dos jovens... 

Cultivemos a sede pela vida interior nas novas gerações”. 

- “Superemos a preocupação de contar com os números que não de-

pendem somente de nós. Não é contar o importante, mas o esforço de 

obter o maior número possível de pessoas”. 

- “Levemos a esperança para este mundo como ele é... Em nível de 

Igreja italiana, a coisa mais importante é unir as forças. Conseguir 

compreender a fecundidade que existe em nossos ambientes. Um trabalho de acompa-

nhamento vocacional para todas as idades que, às vezes, não se vê, mas é necessário”. 

- “O centro do cristianismo não é amar, mas ser amado; (Jesus)amou-me e deu a sua vi-

da por mim”. 

- “Descubra a alegria quando você se abre ao externo. Liberte-se do egoísmo e passe a 

fazer parte daqueles que vivem na alegria”. 

CONCLUSÃO. Precisamos aprender caminhos novos e de percorrer as estradas da 

interiorização.  

 
 

CAMINHO FORMATIVO – Associação “Mestras Pias e Leigos juntos  

pelo Evangelho” – Roma 
 

Neste ano, depois do início marcante e entusiasta de 9 de fevereiro de 2020, o grupo de 

Professores e Leigos teve que interromper a caminhada por causa da pandemia. O corona-

virus atacou o mundo inteiro, mas não parou o desejo de fazer o bem e o coração de todos 

continuou a bater em 

sintonia, alimentados 

pela Palavra de Deus, 

doada com incansável 

generosidade pelo di-

retor espiritual, Dom 

Emidio Cipollone, Ar 

cebispo de Lanciano-Ortona. 

O encontro de fevereiro, iniciado pela Ir. Gabriella Quadrelli, recentemente encarregada 

para este serviço, referiu-se à frase do Evangelho: “Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz 
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do mundo…”. “Somos SAL se formos LUZ e se tivermos a coragem de educar-nos à supe-

ração da lógica da necessidade de querer sempre mais...”. 
 

Aos numerosos Leigos e Professores das escolas das Mestras Pias Filippini reunidos em 

Roma, Dom Emidio sugeriu um caminho a ser percorrido a fim de adquirir a lógica do de-

sejo de manter acesa a luz que consiste em nutrir, cultivar as relações fundamentais: a ma-

ternidade, a paternidade e a filiação-fraternidade. 

 

- O Eis-me aqui! De Maria de Nazaré é o Eis-me aqui! De toda mulher que abre seu seio à 

vida e se torna mãe… E o Eis-me aqui! De cada um de nós quando dizemos sim ao nosso 

desejo de buscar a profundidade, de maneira a provocar em nossa vida uma descontinui-

dade, uma mudança, um novo recomeçar…!  

 

- O pai é aquele que se abaixou ao nível do filho e mostra seu rosto de homem e o eleva ao 

céu, desejando ser superado pelo seu próprio filho... 

Não basta gerar biologicamente uma criança para se 

tornar pai... Você se torna Pai quando escolher de sê-

lo, abandonando a própria autossuficiência solitária e 

submetendo seu próprio pensamento, precedentemen-

te voltado somente para fazê-lo, produzir, criar, lutar, 

para ir em direção ao filho, num gesto de reconheci-

mento que inaugura uma ligação afetiva que oferece 

amparo, cuidado e promessa. 

 

- Tanto a fraternidade, como a filiação, são muito maior que um dado biológico: o fun-

damento da fraternidade não está na ligação de sangue, na mesma raiz familiar, na perten-

ça à mesma religião ou à mesma comunidade… A fraternidade é o fruto da escolha feita 

para abrir-se à força criativa da vida.  

Tornamo-nos autenticamente próximos, somente quando entramos em contato com a nossa 

fragilidade, o nosso limite e vice-versa… eis porque a fraternidade é, inevitável e contem-

poraneamente, um movimento de crescimento pessoal e comunitário, uma prática de au-

tocura, um caminho de verdade. 

 

…São estes somente alguns pensamentos referentes a uma 

temática muito vasta e profunda!  A partilha e a troca de 

ideias feita em pequenos grupos confirmaram o quanto es-

te tema tocou de perto a vida de cada um dos participantes 

e alimentou neles o desejo de enriquecer a vida familiar. 

O dia terminou com a celebração eucarística e com o 

desejo de trazer a todos um sorriso, um olhar, uma 

saudação que vem do coração e que se torna leve, e 

mostra quem nos aproximamos da presença do Senhor que 

nos ama. 
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JORNADA DE ESTUDO – Província “Santa Lúcia F.”, USA. 

29 de fevereiro de 2020 

Ir. Patrícia Pompa, Superiora provincial, deu as boas-vindas às Mestras e apresentou a jor-

nada de estudo, baseando-se na Palavra de Deus: "Se vocês hoje escutam a Sua voz, não 

endureçam os seus corações". Convidou as coirmãs a pensar no tem-

po Quaresmal para que seus corações se tornem mais sensíveis a tudo 

o que o Senhor lhes pedir. Ao apresentar a programação da jornada, 

Ir. Patrícia expôs os pontos principais que a Província já havia tratado 

nas partes 1 e 2 do estudo dos Atos CG 2019 e deu indicações das eta-

pas de estudo da parte 3. A oração meditativa de abertura, preparada 

pela Ir.  Donna Gaglioti e Ir. Elizabeth Dalessio, em seguida Ir. Patrí-

cia continuou sua apresentação formal e acolhedora.   

O Relator convidado para orientar o andamento da jornada, foi o 

Rev.do Pe. Timothy Christy, da diocese de Metuchen, que tratou o tema "Recordar o nos-

so primeiro amor: o poder transformador da chamada permanente de Deus" e "Descobrir a 

unidade e o objetivo do pré-mandato". As Mestras foram convidadas a recordar o seu pri-

meiro amor e o poder transformador daquele amor: “O que a atraiu em sua Oblação? 

Certamente não foi o dinheiro... Você acreditava que a sua Oblação a tornaria feliz... O 

mundo ama uma grande história e a parte melhor da sua história foi o momento em que 

você enamorou-se de Jesus Cristo.”. 

As considerações de Pe. Christy foram práticas e motivadoras. Com relação à oração ele 

lançou um desafio: "Se vocês acreditam ver-

dadeiramente que a oração é uma prioridade, 

você não irá somente ‘adaptar-se’, mas cons-

truirá tudo o que fizer ao redor da sua vida 

de oração". São João Paulo II falou muito 

sobre a “Lei do Dom”, ou melhor, "jamais 

conheceremos a nós mesmas se não apren-

dermos a nos doar". 

Depois de sua incentivadora apresentação, Pe. 

Christy deu um tempo para a reflexão individual e depois para a discussão em pequenos 

grupos sobre os Atos do Capítulo, parte 3: Abraçar o futuro com esperança. 

O trabalho foi interrompido com a Liturgia preparada pela Ir. Mary Louise Shulas e pelas 

coirmãs do seu grupo e, em seguida, foram almoçar. 

Os trabalhos foram retomados à tarde, desta vez em assembleia dirigida pelo Pe. Christy, 

que com habilidade sintetizou as ideias importantes que foram apresentadas. As respostas 

animadas e o feedback das Mestras manifestaram sua satisfação por aquela jornada tão ri-

ca e produtiva. 

Ir. Patrícia Pompa concluiu a jornada exprimindo sua gratidão ao Pe. Christy e incentivou 

a todas a prosseguir com o estudo da parte 4 dos Atos do Capítulo 2019. 
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Programa quaresmal – E agora sabemos mais... 

Villa Walsh, USA 

Durante a Quaresma, aconteceu em Villa Walsh, uma série de três conferências, destina-

das aos jovens adultos; o convite foi estendido também às coirmãs. Os três conferencistas 

foram o Rev.do Pe. John O’Kane, Ir. Ella Mae Mc Donald e Ir. Barbara O’Kane. 

No primeiro encontro, em 4 de março de 2020, Pe. John O’Kane explicou sobre alguns de-

talhes da Celebração Eucarística, que às vezes são ignorados. Não participamos da Missa 

para receber, mas para louvar, agradecer e adorar a Deus. Devemos concentra-nos de novo 

sobre a dimensão vertical, elevando tudo a Deus, ao invés da horizontal, concentrando-nos 

sobre nós mesmos. A saudação eclesial nos recorda que estamos entrando numa experiên-

cia entre Deus e o homem e pedimos perdão; no Glória aclamamos que devemos tudo a 

Deus; a Escritura, a Palavra viva de Deus, possui grande força! Tomamos posturas diver-

sas para as Leituras e para o Evangelho. Sentar-se é a posição natural para o aprendizado, 

portanto, nos sentamos para as leituras e o salmo para aprender aquilo que Deus nos diz. 

Ficamos em pé para o Evangelho: é a posição daqueles que esperam o momento para mar-

char. Jesus nos mostra como viver e nos dá a missão de realizá-la; 

com o pão e o vinho, oferecemo-nos como dom que deve ser trans-

formado em Cristo; a Eucaristia é o meio pelo qual Cristo perma-

nece fisicamente conosco.  

Em cada Eucaristia, somos levados até o Calvário, junto à Cruz, di-

ante do sacrifício de Jesus; uma vez consagrados, pão e vinho não 

permanecem como tais, mas nós recebemos o Corpo, o Sangue, a 

Alma e a Divindade de Jesus. Estamos presentes a um mistério, 

evento grandioso e extraordinário, e recebemos Deus mesmo.  O 

padre conclui, enfim, dizendo que a participação à Missa seria mais eficaz se as pessoas 

compreendessem realmente a presença real de Jesus. 

 

Ir. Ella Mae McDonald, MPF, associou os temas da vida religiosa ao período quaresmal. O 

nosso caminho se inicia com o batismo, nova vida em Cristo, que nos consagra ao Senhor 

como herdeiros do céu. A Quaresma é um tempo de recolhimento, 

para discernirmos a vontade de Deus e para meditar: “Quem sou 

eu?” e “Para onde estou andando?”. 

Para vivermos a nossa vida consagrada e para ajudar aqueles que 

trabalham no discernimento vocacional, precisamos de: oração, 

prática da fé na vida cotidiana, leitura da vida dos santos e reflexão 

diária da Palavra de Deus. Animamos os jovens a considerar a 

chamada de Deus, reconhecendo as qualidades boas que vemos ne-

les! A Igreja não está em crise de “vocações”, mas possui uma cri-

se de “discipulado”, e o discípulo é aquele que segue Cristo e 

aprende com Ele. 
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A Quaresma é um tempo que nos ajuda a conhecer melhor Jesus e a segui-lo mais de per-

to.  Não nos concentremos sobre o que “você rende”, mas principalmente naquele a quem 

“você se rende”. 

Deixemos Cristo entrar plenamente em nossa mente e vontade. Terminaremos a Quaresma 

com a alegria da Ressurreição e da nova vida. 

 

 

 

A palestra de Ir. Bárbara O’Kane teve como título "Aquilo que você 

não sabe sobre a Palavra". Ir. Bárbara apresentou uma panorâmica 

sobre as três maneiras de rezar com a Escritura: Lectio Divina, Visio 

Divina e uma Meditação guiada segundo o método inaciano. Após 

a apresentação, as Mestras fizeram experiência dos três tipos de ora-

ção. Em sintonia com a Quaresma, os textos escolhidos pela Ir. Bár-

bara para a reflexão foram: para a Lectio Divina, a Agonia no horto; 

para a Visio Divina, a Flagelação à coluna; e para a Meditação di-

rigida, Jesus que cura o cego Bartimeu. 

A Lectio Divina era familiar para as coirmãs. Ir. Bárbara apresentou 

os temas e o nome de numerosos autores de livros para ajudá-las a exercitar-se nesta forma 

de oração. A Visio Divina precisou de uma explicação mais detalhada e mais tempo para a 

reflexão. Na Meditação dirigida segundo o método inaciano, Ir. Bárbara incentivou-as a 

escutar com os olhos fechados, enquanto oferecia a descrição da cena, das passagens e dos 

sentimentos evocados pelo trecho. 

Por ter dado valor e atenção reverente à Palavra de Deus, a explicação da Ir. Bárbara foi 

bem acolhida pelas Mestras e contribuiu para fazer crescer nelas a consciência de que de-

vemos ser cada vez mais como mulheres “solidificadas pela Palavra”.  

 

 

NOTÍCIAS VARIADAS… - Vice-Província “Mater Divinae Gratiae” – Brasil 

A nossa família cresce 

No dia 03 de março de 2020, a Juniorista, Ir. Renata 

Borgue Nepomuceno, durante a oração da comunida-

de, renovou a sua Oblação Temporária. 

 

A Vice-província agradece ao Senhor e implora 

abundantes bênçãos para a Ir. Renata a fim de que 

possa ser perseverante na sequela de Cristo e crescer 

sempre mais no amor a Deus e aos irmãos.  
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Projeto “Lucianas”, Miracatu, SP 
 

As Mestras Pias de Miracatu, Ir. Inez Silvia Rodrigues, Ir. Maria de Lourdes Santos e Ir. 

Yesu Rani Kulandai Raj, juntamente com o 

grupo de colaboradores acolheram com alegria 

as crianças assistidas pelo “Projeto Lucianas”, 

oferecendo uma jornada de lazer, jogos e brin-

cadeiras.  
 

Um grupo de artistas-animadores alegrou a 

jornada com apresentações teatrais, música, 

danças e 

diversos 

jogos recreativos. As crianças ficaram muito felizes 

e voltaram para casa animadas e desejosas de conti-

nuar a participar do projeto que os preparam para um 

futuro melhor. Desejamos a todos um ano abençoa-

do, rico de atividades educativas para a formação 

humana e religiosa.  

 

 

Colégio “Santa Lúcia Filippini”, São Paulo, Brasil 

Campanha da Fraternidade de 2020 

 

No tempo quaresmal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove a 

”Campanha da fraternidade” para sensibilizar 

os cristãos a rezar e a fazer gestos concretos di-

ante dos males sociais da nação: pobreza, falta 

de habitação, educação e saúde para todos.  

Neste ano o tema é: “Fraternidade e vida: dom e 

compromisso” baseado no texto bíblico, Lc 10, 

33-34 (O bom samaritano).  

 

O lema “viu, sentiu compaixão e cuidou dele” envolveu os alunos neste compromisso qua-

resmal: realizar gestos de solidariedade para com os pobres, principalmente as crianças e 

jovens do “Projeto Lucianas” de Miracatu.  
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A Campanha da fraternidade de 2020 iniciou-se 

com a celebração da Santa Missa da qual partici-

param alunos, pais, familiares, professores e cola-

boradores do Colégio Santa Lúcia Filippini. O ce-

lebrante, Pe. Renato, assistente religioso da escola, 

destacou a importância de aprender a ver, sentir 

compaixão e ir ao encontro das pessoas necessita-

das sob todo ponto de vista, começando pela própria família. O Evangelho foi dramatizado 

pelos alunos, provando grande comoção.  

 

No evento eram presentes algumas Mestras da Casa Vice-

provincial e as jovens da formação. 

Os alunos, no final da Santa Missa, apresentaram cartazes 

referentes às três atitudes do compromisso quaresmal: ver, 

sentir compaixão e ajudar a quem está necessitado. 

Colégio “Nossa Senhora da Divina Providência”, Peruíbe, SP 

A escola deu início à Campanha da Fraternidade com a Celebração da Palavra. O profes-

sor de Ensino Religioso, comentando o trecho de Lc 10, 30-37, ressaltou a necessidade de 

viver o tempo quaresmal deixando-se inspirar pela atitude do bom samaritano que viu, 

sentiu compaixão e curou as feridas do homem caído na estrada.  

No final, os pais, alunos e professores visitaram a exposição de cartazes feitos pelos pró-

prios alunos, com uma surpreendente originalidade.   

Ir. Ione concluiu o encontro de oração com uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus.  

 

Comunidade de Vilhena, Rondônia 

As Mestras de Vilhena, Estado de Rondônia, trabalham ativa-

mente na Pastoral da Paroquia 

“Nossa Senhora Auxiliadora”, 

cidade muito carente de sacerdo-

tes. 

No mês de março, Ir. Maria Eu-

nice da Silva, MPF, foi convida-

da a fazer uma palestra a um 
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grupo sobre o tempo quaresmal, levando-os a refletir o tema da “Campana da Fraternida-

de de 2020”. 

O grupo apreciou as palavras de Ir. Maria Eunice que colocou em evidência a importância 

de uma preparação espiritual mais profunda, seguindo o exemplo do bom samaritano, 

principalmente com relação às famílias pobres e necessitadas.  

Ela deu também orientações sobre a preparação para o Sacramento da Reconciliação para 

poderem celebrar com alegria e fé a Santa Páscoa. 

NOTÍCIAS… - Região “Mater Misericordiae”, Eritreia 

Entrega dos Certificados de Artesanato e Culinária na “St. Lucy School” de Asmara 

Em 4 de janeiro de 2020, as 37 estudantes de artesanato e culinária, após 6 meses de uma 

cuidadosa preparação e práticas, foram finalmente premiadas com a aprovação conclusiva: 

o tão sonhado certificado! 

Para o encerramen-

to fizeram a expo-

sição dos trabalhos 

e pratos por elas 

preparados.  

Estavam muito fe-

lizes e, em sinal de 

gratidão oferece-

ram a escola uma belíssima imagem de Jesus, o bom Pastor. Elas quiseram assim demons-

trar sua gratidão a toda a Comunidade que tanto investiu nelas, gratuitamente. Foi uma 

jornada de alegria, partilha e cantos: para todas parecia um sonho!  

 

 

 

 

 

No mês seguinte, foram iniciadas as atividades para um novo grupo e o trabalho prossegue 

regularmente já há um mês.  

 

A Escola de Educação Infantil iniciou o ano letivo com um numeroso grupo de crianças 

que chegaram muito entusiastas. 

Depois… inesperadamente veio a escuridão! 

Bem depressa se difundiram más notícias: algumas 

escolas católicas foram tomadas pelo governo, e nós 

temíamos que, de um momento ao outro, aconteceria 

também com as nossas. Chegou, em seguida, a nível 

mundial, o desastre do coronavírus, momento ines-

perado de treva total: e, por isso, todas as escolas fo-

ram fechadas. 
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As pessoas estão muito preocupadas com o futuro; um grupo de promoção das mulheres e 

crianças da Educação Infantil começou a rezar, todos os dias para o mundo inteiro. Nós, 

Mestras, acrescentamos dias de adoração, orações prolongadas, várias práticas espirituais 

e, nos tempos livres das atividades, muitas de nos dedicamos à ajuda fraterna, costurando, 

reformando e fazendo hábitos novos.  

Acreditamos que o nosso país esteja em sério perigo, porque não existem hospitais ade-

quadamente aparelhados, nem pessoal médico e colaboradores em condição de fornecer a 

ajuda necessária.  

 

Temos certeza de que o Senhor é nossa única força para enfrentar este horrível vírus, por 

isso, pela oração recíproca, sentir-nos-emos mais 

solidárias com todos aqueles que, no mundo intei-

ro, estão doentes e vivem na tristeza pela perda de 

seus entes queridos. 

Peçamos ao Senhor misericordioso que cesse esta 

pandemia, dissipe as trevas e nos ilumine com a 

luz jubilosa da sua Páscoa.  


