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Quridas Mestras, 

Este boletim, de abril a junho, é publicado em um momento no qual o mundo inteiro 

continua a ser condicionado pelo COVID-19. As situações que ele trouxe, direta ou 

indiretamente, se referem ao efeito que a pandemia teve em nossa vida nos últimos meses. 

Sem dúvida, fomos desafiadas de diversas maneiras, quem mais e quem menos. Seria 

surpreendente se alguém não admitisse ter sido transformado, atingido e/ou preocupado com 

o avanço deste vírus entre nós.  

Segundo cada país, no momento, o grau de restrições é diferente, mas estamos bem 

conscientes de que haverá uma “nova normalidade” somente quando tudo isso passar. E 

qual será a nossa resposta? 

Como filhas de Santa Lúcia Filippini, durante esta pandemia, estamos todas unidas na 

oração para implorar a Maria, Rainha do universo, proteção para os nossos irmãos e irmãs 

em todo o mundo. As nossas duas velas acesas se converteram em velas vivas, porque 

rezamos mais ardentemente e procuramos as maneiras de irmos ao encontro daqueles que 

são necessitados, usando meios criativos, a fim de mantermos contato com eles, aos quais 

servimos, principalmente os nossos alunos, famílias e pobres. É admirável o espírito de 

iniciativa e o esforço em saírmos de nós mesmas e fazer a diferença. Quanta alegria interior 

e paz sentimos quando continuamos a entrar na vivência dos outros, a estar próximas de 

suas necessidades, solidão, dor e manifestarmos que cuidamos deles com todo carinho. Com 

efeito, mesmo em meio às dificuldades, a nossa missão permanece viva! 

Agradeçamos a Deus pelas muitas bênçãos que nos concedeu neste tempo único.  

Continuemos a ser respeitosas para com as disposições e cuidados que devemos seguir em 

relação à nossa segurança e imploremos ao Senhor que continue a dar-nos a capacidade de 

perceber seu amor, força e desejo de nos tornarmos aquilo para o qual fomos chamadas: ser 

para todos, sinais proféticos de esperança. 

 Cordialmente no Senhor, 

  

 
Irmã Ascenza Tizzano, MPF 

       Superiora Geral 
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Região “Mater Christi”, Medstead, Inglaterra – 

               “Single Steps” Nursery -   

A escola de Ed. Infantil do Instituto em Medstead, juntamente com a “Residência para as 

Senhoras idosas” fechada há anos, foram sempre uma parte 

importante do ministério apostólico das Mestras da Inglaterra. 

Infelizmente, esta última, ficou fechada por um certo período e 

depois, como já aconteceu em outros lugares, foi confiada à uma 

nova direção.  

A mudança foi realizada para uma melhor utilização do edifício 

de propriedade do Instituto, foi considerada uma solução criativa, 

possibilitando o uso dos recursos e dons que uma pessoa pode 

oferecer: em concreto, sob a orientação da Superiora Regional,  

Irmã Barbara Ranere, o edifício foi reformado e locado a uma 

nova diretora, a Doutora Ophea Waite-Uden. 

AMAR, APRENDER, VIVER: este é o lema da “Single Steps” 

Nursery, Escola de Educação Infantil que funciona na esplêndida propriedade do Convento 

“Santa Lúcia Filippini”. As suas portas foram abertas no dia 06 de janeiro de 2020. A 

diretora que recebe constantemente promoções “excepcionais” do Ofsted (Office of 

Standards for Education - Secretaria da Educação), orienta o plano educacional para as 

crianças de seis meses aos quatro anos. As nossas Mestras preparadas farão parte do grupo 

de professores desta Escola. 

Atualmente, a Irmã Mary Mancham, MPF, da região “Regina Pacis”, India, obteve no Alton 

College o certificado exigido neste país, que a qualificou como assistente na Educação 

Infantil e já está atuando. Outras duas jovens Mestras indianas, que iriam se preparar para 

atuar com ela, ficaram impossibilitadas, pois, este projeto foi interrompido devido ao 

bloqueio das viagens internacionais. Elas também farão parte da obra Single Steps” Nursery, 

depois de completarem seus estudos na Inglaterra. 

Durante este período do Covid-19, a Escola de Educação Infantil ficou aberta para acolher 

os filhos de pais que estão na “linha de frente” como médicos, enfermeiros, advogados, etc.  

O grupo da escola, através de modernos instrumentos tecnológicos, mantem contato regular 

com as outras crianças matriculadas e que estão em casa, em virtude da quarentena. 

Recentemente, todo o grupo, os que frequentam a escola e os que estão em casa, juntos se 

divertiram muito, num belo picnic realizado em lugar coberto! 

A finalidade desta escola de Educação Infantil, é oferecer às crianças conteúdos 

educacionais de qualidade, num ambiente em que serão bem cuidadas e aprenderão tudo o 

que necessitam para se tornarem pessoas capazes de praticar o bem para si mesmas e para 

os outros. A educação delas é baseada eticamente sobre três princípios “AMAR, 

APRENDER, VIVER”. 
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Região “Regina Pacis”, Índia 

- Solidariedade com os sofredores durante a pandemia - 

"A oração a Deus e a solidariedade para com os pobres são inseparáveis... Uma mão 

estendida é um sinal que revela imediatamente a proximidade, a solidariedade e o amor. 

Durante a pandemia, quando o mundo inteiro era dominado 

pelo vírus que causou dor e morte, desespero e desorientação, 

vimos muitas mãos estendidas! "(Papa Francisco). 

Para as Mestras da Região Regina Pacis, na Índia, a oração foi 

uma grande arma para combater a pandemia. Enquanto esta 

calamidade se difundia de um País ao outro, a comunidade da 

Casa Regional de Janampet e as de outras Regiões passaram 

as vinte e quatro horas em adoração prolongada, invocando a 

misericórdia de Deus para todos os povos do mundo. 

As comunidades da Casa Regional também estenderam 

prontamente as mãos para assistir os mais necessitados. 

Conscientes da grande penúria em que vivem as pessoas dos 

Vilarejos, principalmente os de Prakash Nagar e Munaga-

lapalli, onde as pessoas trabalham como diaristas e ficaram 

impossibilitadas de trabalhar por causa do bloqueio, as 

Mestras distribuiram  alimentos  e artigos de primeira neces-

sidade: arroz, óleo, cebola, sabão, etc, a aproximadamente 

trezentas famílias, em espírito de caridade cristã. A esse povo 

faltava alimento e esperança, mas continuavam a lutar 

debaixo de um sol esturricante da estação mais quente do 

ano. As Mestras foram, de casa em casa, disbribuindo as 

cestas básicas, seguindo o exemplo da nossa Santa 

Fundadora: “Minhas Filhas, dai esmolas e não as recuseis a 

ninguém, pois é a caridade que mantém as escolas! "  

Foi uma experiência muito gratificante, na qual, as Mestras 

se sentiram unidas aos pobres de maneira concreta.  

Elas colaboraram também com os Padres Capuchinhos e 

com um grupo de pessoas da Vila para preparar e distribuir 

alimentos aos trabalhadores distantes de casa que, em 

virtude do inesperado bloqueio do COVID 19, eram 

obrigados a caminhar por vários dias até chegar às suas 

casas.  

As Mestras da Região “Regina Pacis” agradecem às 

coirmãs que mantém o Fundo Missionário do Instituto, cujo 

coração é sempre generoso em ajudar, mas agradecem 

principalmente ao Senhor pelo privilégio de se tornarem, 

nesta pandemia, seu coração e suas mãos compassivas.  
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Berat, Albânia - Celebrando a festa e a espiritualidade de Santa Lúcia! 

Com imensa alegria, neste ano, foi festejada honrosamente a nossa Santa Fundadora, Lúcia 

Filippini. Por causa da pandemia, as Mestras esperavam 

ter uma celebração privada ou virtual. Grande e 

agradável foi a surpresa delas em receber a notícia da 

visita de Dom  Giovanni Peragine, Bispo da Albânia 

meridional, que se uniu a elas na celebração do dia 12 

de maio, à tarde. 

A Igreja da missão foi logo reaberta para celebrar com 

maior solenidade, tendo sido convidados alguns fieis 

mais próximos, para representar a pequena comuni-

dade de Berat.  A Liturgia foi concelebrada pelo Bispo 

e o Pároco, Padre Giuseppe Tosi e contou com a presença 

de umas vinte pessoas. Foi grande a alegria poder cantar e louvar juntos o Senhor, depois 

de dois meses de isolamento ! No final da Celebração, todos os presentes participaram de 

um lanche simples, num clima muito fraterno. 

A comunidade educacional também festejou a nossa Santa com vídeos, desenhos, poesias e 

orações, realizados pelas crianças em casa, sendo seguidos on-line pelas professoras. Foi 

muito linda a participação das crianças da Educação Infantil que dedicaram a Santa Lúcia 

lindos trabalhos de arte entitulados: “Flores à Santa Mestra”.  

Nos dias precedentes, as Mestras seguiram e participaram com 

grande interesse das inciativas feitas online pelas nossas 

comunidades italianas. Apesar da distância elas se sentiram 

unidas numa só família!  

Na fase mais aguda da pandemia, as 

Mestras estiveram muito próximas das 

pessoas que, inesperadamente, se en-

contraram em dificuldade financeira,  

oferecendo-lhes oração tanto pessoal 

como comunitária e colocando-se 

disponíveis em ajudar no que fosse 

necessário, e às vezes, até preparando um prato de comida, em 

espírito cristão de amor e de partilha .  

Numa brevíssima reflexão, uma mãe da escola deu seu testemunho 

ao perceber os gestos fraternos feitos pelas Filhas de Santa Lúcia: 

“Lúcia nos disse que a vida foi feita para ser doada: ela viveu assim, ... mas o valor da 

doação de si é universal e é para todos o segredo da verdadeira felicidade... O nome 

“Lúcia” é um projeto: levar luz, doar-se... Cada um de nós pode ser um dom precioso …” 

Por ocasião dos 90 anos da canonização de Sta. Lúcia Filippini, o sacerdote Padre 

Nikolino colocou em evidência a coragem evangélica da Mestra Santa ao abrir a escola, 

berço de educação e de vida. Ele incentivou muito as professoras a assumir a 

responsabilidade de viver o projeto educacional da escola católica, apesar de serem de outras 

religiões. 
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Adigrat, Etiópia – 

A Região “Mater Boni Consilii” conclui o 50° aniversário! 

As Mestras da Região “Mater Boni Consilii”, Etiópia, por causa da pandemia, tiveram que 

celebrar a festa de Santa Lúcia de maneira simples, embora tivessem dedicado o ano de 2019 

- 2020 como ano de ação de graças ao Senhor pelos 50 anos de presença do Instituto na  

Etiópia. 

Dom Tesfaselassie Medhin, desejou presentear as coirmãs com a celebração da Missa de 

encerramento dos festejos, na capela da comunidade. Foi realmente uma ocasião especial 

para agradecer o Senhor e invocar a intercessão da nossa Santa Madre Fundadora para a 

Região, para todo o Instituto e para o mundo. Estes momentos vividos na alegria e na 

fraternidade marcaram também a união espiritual das Mestras da Região com todo o 

Instituto. 

Juntas com o Bispo, as Mestras agradeceram ao Senhor pela grande obra de evangelização 

a elas confiada e por tantas bênçãos concedidas à Região. Com o auxílio divino ela puderam 

levar adiante esta obras, nestes cincoenta anos.  As Mestras agradeceram de modo particular 

as coirmãs italianas e americanas, as pioneiras, muitas das quais já gozam da beatitude 

celeste, que doaram suas vidas para construir esta nova missão há cincoenta anos atrás.  

A jornata concluiu-se com o almoço festivo e a tradicional cerimônia do café. 

 

 

Todo o Instituto se alegra em festejar esta data tão importante da 

comemoração dos cincoenta anos de serviço prestado na Etiópia. Vocês são 

admiráveis: continuam incansavelmente a levar o amor e a misericórdia de 

Deus às pessoas que vocês servem, muitas vezes com grande sacrifício pessoal.  O espírito 

de Santa Lúcia se difunda sempre mais através do bem que operam, para honra, glória e 

louvor a Deus…A caminhada continua ... 
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Província “Sacro Cuore”, Itália - Lu&Gi - PASTORAL JUVENIL - 

“Jovens, acendam estrelas no caminho de outros jovens! ” (ChV 33) 
 

Inpirando-se no “mandato” do documento do Sínodo dos Jovens, “Christus Vivit”, a equipe 

da diretoria da Lu&Gi organizou uma programação de quatro encontros para a formação dos 

jovens, neste ano de 2019/2020. Foram realizados os dois primeiros, como sempre com 

grande participação. A alegria do reencontro, a capacidade de escuta e de compromisso por 

parte dos jovens, a disponibilidade e a afetuosa sintonia  

dos palestrantes, foi uma característica dos encontros de 

Roma e de Bari, centralizados no tema: “Jesus é a 

estrela fúlgida do nosso caminho”, a estrela polar da 

nossa vida, o ponto de referência nas escolhas pessoais.   

De modo especial, LÚCIA, estrela que acende estrelas 

no firmamento dos jovens: compromisso para cada 

um de nós. (A figura artística é obra da pintora Maria 

Assunta Puri – Bolsena VT) 

“A vida de Santa Lúcia foi um contínuo acender, no 

coração de muitos jovens, a chama do amor de Jesus, 

para depois fazê-la brilhar, com alegria na vida diária.  

Como ela, cada um de nós também podemos ser e levar, 

aos outros, a luz do amor, do serviço, da acolhida, do 

perdão, da compreensão, do dom de si e da confiança.    

É  importante que ela guie os nossos passos por estradas 

de luz, a fim de nos tornar farois explendentes para os nossos amigos que, às vezes, tateiam 

no escuro... Todos nós voltaremos para as nossas casas e “anunciaremos o amor que Lúcia 

acendeu entre nós”. 

Infelizmente, a tempestade desencadeada pela pandemia no final de fevereiro, nos obrigou 

a rever a programação e a realizá-la de maneira diferente. Ela não diminuiu o entusiasmo e 

o amor dos jovens por Santa Lúcia Filippini, mas nos deu asas para a criatividade.   

Nasceu assim a narração da história e da espiritualidade da Santa, a “Via Luciae”, 

apresentada em dez “quadros” e transmitida online no dia 12 de maio, por ocasião da festa 

litúrgica da Santa Mestra. 

Os jovens participantes conectados, através da leitura de trechos evangélicos, de momentos 

de reflexão e de fervorosas invocações, tornaram-se guias no santuário da vida de Lúcia,  

com o coração aquecido pelo amor e  admiração 

pela sua pessoa. Todos contemplaram o seu 

nascimento terreno, sua infância e adolescência 

na graciosa cidadezinha de Tarquinia, a juven-

tude e a idade madura, vivida e consumada pelo 

ardor apostólico, em Montefiascone e Roma. 

Contemplaram-na inclinando-se com doçura 

sobre as crianças, colocando-se ao lado dos 

jovens, amparando os pobres, os últimos e 
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“abandonados” pela sociedade e defendendo com vigor a dignidade da mulher, esposa e 

mãe.  

Naturalmente o coração de todos se inflamaram de amor e de admiração por Santa Lúcia, 

apesar das falhas no uso da tecnologia!                                                                                                                           

 

 
Vice-Província “Mater Divinae Gratiae” - Brasil 

Festa de Santa Lúcia Filippini em tempo de pandemia da COVID-19! 

 

A pandemia da COVID-19 não impediu as Mestras da Vice-Província “Mater Divinae 

Gratiae” de celebrar a festa de Santa Lúcia Filippini. Embora as escolas estejam fechadas, 

todos unidos à Comunidade vice-provincial animaram a sua festa com celebrações online e 

reavivaram a sua missão.  

 

Estes são alguns dos momentos em que as coirmãs puderam celebrarar utilizando a 

tecnologia.  

 

 

❖ O Colégio “Santa Lúcia Filippini”, de São 

Paulo, juntamente com a Casa Vice-Provincial 

celebraram online a "Semana em honra à Santa 

Lúcia Filippini", colocando em evidência, a 

cada dia, um aspecto da vida da Santa e rezando 

por todas as necessidades da humanidade neste 

tempo marcado pela COVID -19. 

 

 

❖ As Mestras da Vice-Província uniram-se em oração e 

adoração para suplicar a misericórdia do Senhor para 

este momento difícil. Procuraram estar próximas dos 

alunos, pais e pessoas através dos meios de 

comunicação para lhes dar conforto e esperança, 

inspirando-se na Palavra de Deus.  
 

 

❖ A comunidade educacional “Nossa Senhora da 

Divina Providência”, em Peruíbe, SP, e os fieis da 

paróquia, celebraram o triduo em honra a Santa Lúcia 

que se concluiu com a solene Celebração Eucarística 

online, via Facebook, na Paróquia “São João Batista”, 

onde Santa Lúcia é co-padroeira. 
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❖ O Colégio “Santa Lúcia Filippini” de Vilhena, 

Rondônia, prestou homenagem à nossa amada 

Fundadora com o tríduo e a Celebração Eucarística, 

através do Facebook e Instagram. As Mestras 

prepararam também um vídeo colocando em 

evidência as passagens mais significativas da vida de  

Santa Lúcia.  

 

 

 

 

❖ Em Barra Mansa, Rio de Janeiro, no dia da festa, a 

Missa foi celebrada online; além disso, foi organizada 

uma procissão com um carro que transportava a 

imagem de Santa Lúcia pelas estradas do bairro. O 

povo aparecida nas janelas, saudando e unindo-se à 

oração dos líderes.  
 

 

❖ A comunidade paroquial de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, homenageou Santa Lúcia rezando 

a novena via Facebook, com o tema: "Vivamos os 

amores de Santa Lúcia: a Palavra de Deus, a 

Eucaristia, a oração, a atenção aos pobres e aos 

necessitados!". 

Após a Missa, houve a procissão com um carro que 

conduziu a imagem pelas ruas do bairro.  

 

Foi realizada uma coleta de alimentos para os 

pobres e para aqueles que perderam o emprego 

durante a pandemia. Na Paróquia, em 22 de junho,  

eles comemoraram os 90 anos da canonização de 

Santa Lúcia Filippini, com a celebração da 

Liturgia Eucarística, transmitida via Facebook.  

 

 

 

❖ Num clima de fé e de alegria, também em 

Divinopolis, MG e em Sorocaba, SP, foi 

celebrada a festa de Santa Lúcia, online. 
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Região “Regina Pacis”, Índia – III° lugar no Concurso diocesano em honra 

da Bem-aventurada Virgem Maria 
 

“Nossa Senhora das Graças” é o título com o qual a dioce  

de Kannur, Kerala, Índia, venera a Virgem Maria, sua 

Padroeira, a quem é dedicado o mês de maio. Para 

promover o conhecimento e a devoção à Nossa 

Senhora das Graças de maneira mais criativa, 

principalmente durante o período da pandemia, a 

diocese promoveu um conclurso, convidando todas as 

congregações religiosas presentes nela, a participarem. 

Irmã Sindu Padamadan, MPF, aceitou o desafio, fazendo 

parte da competição e venceu em terceiro lugar.  

Eis os pontos de reflexão que apresentou em honra de Nossa Senhora das Graças. 

“Maria, Mãe de toda a humanidade – Maria, saudada pelo anjo Gabriel – Maria, nossa 

mãe espiritual – Maria, Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores – Maria, Mãe dos que 

sofrem – Maria, nave celeste – Maria, Mãe das Graças. 

Concluindo, Irmã Sindu recordou que: “Maria caminha conosco na viagem da vida. Ela nos 

protege sob o seu manto e nos cumula de todas as graças que necessitamos ”. 

 

 

Região “Mater Misericordiae”, Eritreia – 

Aproveitando o bloqueio… 
 

As Mestras da Região “Mater Misericordiae” procuraram viver o período da quarentena 

com sentimentos positivos. Eis como descrevem a experiência: 

“Embora reconheçamos o COVID-19 e todas as 

suas consequências como uma tragédia, olhamos 

para trás e percebemos a oportunidade que nos foi 

dada. As nossas jornadas foram bem organizadas: 

a adoração eucarística e o terço foram os 

momentos centrais da programação diária. 

Dedicamos nosso tempo para os trabalhos 

domésticos, ajudando na cozinha e na limpeza da 

casa. Foi muito agradável o tempo extra que 

dedicamos à costura e ao bordado. Dentre as 

nossas conquistas, ficamos satisfeitas em conseguir 

costurar um novo hábito para nós. Somente um bloqueio como este poderia nos 

proporcionar este tempo livre! Isto foi muito gratificante para nós." 

Com esta possibilidade de ter um tempo prolongado e momentos tranquilos de oração, as 

Mestras conseguiram entrar facilmente no clima do Retiro anual que aconteceu de 15 a 20 

de junho. "Sem pressa ou preocupação, numa atmosfera de absoluta calma, vivemos uma 

semana muito intensa, e unida a Deus”. Todas apreciaram as colocações dos orientadores, 

que serviram como pontos de reflexão após do término do retiro.  
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“Renova a tua aliança com Deus: se o seu relacionamento com Deus foi interrompido, 

chegou o momento de retomá-lo. Reconciliem-se com Deus, com as suas coirmãs, consigo 

mesmas. Estejam atentas em preservar o carisma que receberam como dom, que ele não 

seja cancelado por sua causa. Você é responsável em transmiti-lo aos outros." 

 

Com a redução das restrições, as Mestras estão 

gradualmente retomando as visitas aos doentes e 

idosos.  

Estão também recomeçando a recitação do Terço 

com as famílias dos que vivem e trabalham em 

nossas casas. 
 

 

 

Casa “ Volto Santo”, Roma - As Mestras aceitam o desafio ... 
 

A Superiora provincial, Irmã Virginia Iamele, convidou as Mestras da Província “Sacro 

Cuore” a responder a três perguntas referentes aos efeitos da pandemia em sua vida pessoal.  

Irmã Maddalena Quintili, superiora da Casa “Volto Santo”, recolheu as respostas e as enviou 

a Irmã Virginia, que grata e comovida, quiz partilhá-las com toda a Província. Colocamos 

apenas algumas breves expressões: 
 

Qual é a minha experiência do coronavirus? 

• Foi uma longa quaresma: silêncio, isolamento, sacrifício e orações. Peço ao Senhor 

que me ajude a compreender as minhas responsabilidades e a necessidade de 

reavivar o meu amor a Cristo. 

• É a consciência de que o Senhor permite o sofrimento para dele extrair um bem. 

• Ele está nos proporcionando o tempo para a escuta mais atenta da Palavra de Deus 

e uma oração mais intensa. 

• Na paz, pratico a paciência e a aceitação. 

• Tomei a decisão de viver o dia de hoje. Deus providenciará o meu amanhã. 
 

O que estou aprendendo? O que mudou em mim por causa deste evento? 

• As provações do Senhor me levam a olhar para dentro de mim com maior interesse 

e a perceber o que devo melhorar e do que devo me libertar. 

• Aceitar tudo das suas mãos paternas. 

• Acolher a Vontade de Deus, pensando que tudo acontece para o nosso bem. 

• Celebrar e viver a Eucaristia com mais entusiasmo. 

• Sentir-me satisfeita com o que tenho, porque tudo é dom, e saber reconhecer mais. 
 

Como vejo o futuro? Para nós? 

• Não sei o que Deus quer de mim e de todas nós. Coloco-me disponível a aceitar com 

a sua ajuda, qualquer coisa que Ele me pedir hoje. 
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• O futuro está nas mãos de Deus. Aceito e acredito, com confiança, que Ele está 

presente, a cada momento. Creio, todavia, que seja importante estar vigilante e viver 

cada dia para a glória de Deus e a salvação da humanidade. 

• Não sei o que o Senhor tem em sua mente. Enquanto isso, quero ser mais atenta em 

escutar a sua Palavra e pronta a agir sempre por amor. 

• O futuro é aquele que o Senhor preparou para mim. Desejo que quando for chamada 

por Deus, esteja em condição de responder prontamente: “Eis-me aqui”!  

• Não tenho medo do futuro, embora precise ter mais coragem. Eu o contemplo como 

oportunidade. 

 

 

Província “Santa Lúcia Filippini”, Villa Walsh, Morristown, N.J.  

- Uma Quaresma e uma Páscoa como nenhuma outra! - 
 

Era Quarta-feira de Cinzas, dia 26 de fevereiro, e tudo parecia correr bem: recebemos as 

cinzas, símbolo de que somos mortais, apesar da esperança  na ressurreição. Infelizmente, 

lentamente, pouco a pouco, os símbolos, as tradições, os sacramentais que existiram através 

dos séculos, foram interrompidos por tempo indeterminado: nada de água benta, nenhum 

aperto de mão como sinal de paz, nenhuma partilha do Cálice sagrado, ... distanciamento 

social, a um metro de distância! No Domingo de Ramos, nenhum coral das Mestras Pias 

Filippini cantava: “As crianças de Jerusalém...” Não houve procissões agitando as palmas... 

porque pela primeira vez, em tantos séculos não tivemos os ramos bentos. Nenhum opúsculo 

litúrgico, nenhum fogo pascal, nem a preparação do Círio do Cristo Ressuscitado, nenhuma 

bênção dos bens da mesa... esta é a dura realidade. “Fomos recordadas de que a nossa 

“renúncia na Quaresma”, neste ano, foi menos simbólica e mais real do que os pequenos 

sacrifícios e privações do passado, como assim os chamávamos.” 

(David Marcus)  

O sacrifício maior foi este: “Neste ano renunciamos a presença 

física uns dos outros. Justamente nesta época, as nossas igrejas 

estavam lotadas de gente, agora estão silenciosas e vazias.  

Como São Tomé, tivemos que crer sem ver... Quando nos 

sentirmos tristes...recordemos... assim era a nossa Mãe Dolorosa 

junto à Cruz: o isolamento foi imposto e não procurado.  

Mas nós rezamos e sabemos que Deus, reverterá em bem tudo o 

que estamos passando. Lembremos... o momento mais trágico da 

história humana hoje se chama “Sexta-feira Santa” ...”As nossas 

Igrejas estão vazias... mas era assim também a tumba de 

Jesus!”(Kristi Bothur) 

 

"Também Isto Passará!"- 

Reflexão escrita pela Irmã Patricia Pompa, MPF, Superiora provincial 
 

… Enquanto persiste a pandemia, estamos diante de uma força diferente de qualquer outra, 

da qual somos testemunhas em nossa vida. Vimos o mundo bloquear-se, acompanhamos a 

desoladora difusão do vírus e advertido o isolamento e as restrições da liberdade, divulgado 
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a cada dia. Muitas de nós continuamos a nos sentir impotentes enquanto que o COVID-19 

ameaça a saúde e a vida de tantas pessoas alheias à situação... 
 

... Como religiosas, devemos sair desta pandemia mais cheias de empatia diante dos que 

sentem a solidão. Por detrás desta escuridão, existe um objetivo que poderá trazer vida nova 

ao povo de Deus que vive em nosso meio. Partamos para a ação, conforme nos recorda São 

João 10,10, "Eu (Cristo) vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância". 

Esforcemo-nos para que nenhum daqueles que entram em contato conosco, seja privado 

desta abundância. 
 

Com a aproximação da festa de Pentecostes, pudemos reconhecer em nossa realidade 

cotidiana a “vida” que arde dentro de nós. O Espírito é o Paráclito que age silenciosamente 

dentro de nós e através de nós, nas atividades normais da vida cotidiana e na vida daqueles 

que estão ao nosso lado.  

A festa de Pentecostes celebra a presença invisível e imperscrutável de Deus em nossas 

vidas e na Igreja, e nos convida a transformar-nos, para levar sua vida e o seu amor ao nosso 

mundo dilascerado. Deus “sopra”  o seu Espírito em nossas almas para que possamos viver 

a sua vida e em seu amor; Deus acende o “fogo” do seu Espírito em nossos corações e em 

nossas mentes para que o procuremos em todas as coisas, a fim de fazer acontecer o evento 

do seu Reino.  

Pentecostes é o tempo perfetito para pedirmos ao Espírito Santo para reacender em nós o 

espírito de vida nova e de entusiasmo, o fogo do amor de Deus. Somos convidadas a refletir: 

“De que maneira esta pandemia está me transformando? A “Chama do Espírito” afaste de 

nós o mal do COVID-19! 

 

 

 

 

 

 

 
 

               ESTUDO anual de 2019-2020, segundo as indicações do CG ‘19 
 

Cada Comunidade local do Instituto apresentou a síntese do estudo 

efetuado no ano de 2019-2020, aprofundando os  

                        Atos do Capítulo Geral de 2019.  

As administrações foram admiráveis pela grande importância que 

deram ao estudo e pelo trabalho final apresentado à Cúria Geral. 

Apesar de ter sido completado, o trabalho realizado e os 

compromissos assumidos pelo Capítulo continuarão durante estes 

seis anos. Não o deixaremos de lado!  

Desejamos que as reflexões motivadoras, partilhadas nos relatórios 

sejam vividas por cada uma de nós na vida cotidiana. Somente assim 

o estudo terá o seu valor.  Deixemos que ele seja a nossa bússola para irmos adiante!  

                                                                    A Madre Geral e as Conselheiras 


