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Caríssimas,  

 Ano dedicado a São José… mês dedicado a São José … As nossas Constituições e Regras indicam as fe-

stas principais para celebrar com grande solenidade, e a festa de São José incluída entre elas (cf Reg. 22). Não po-

deremos deixar passar este ano especial sem manifestar a estima que o Instituto nutre pelo Protetor do Redentor! 

Não só o honramos neste mês, mas, estou certa de que cada Comunidade do Instituto o honrará de modo especial, 

durante este ano do 150º aniversário da proclamação de São José, Padroeiro da Igreja universal. 

O Papa Francisco em sua Carta apostólica Patris Corde traça a extraordinária imagem paterna de São José. Desta-

ca  com frequência aqueles que aparecem escondidos na penumbra, contudo desempenham um papel incompa-

rável na história da salvação. O Papa elabora temas simples, mas profundos: define São José como um pai amado, 

pai terno e amável, pai obediente, pai acolhedor, pai corajoso e criativo, pai que trabalha, pai na penumbra.  

São José, às vezes, passa despercebido, porque a sua è uma presença escondida, mas ele é um poderoso interces-

sor, sustentáculo e guia nos momentos de dificuldade. É o nosso protetor, o homem e 

o santo a quem podemos rezar com afeto e confiança. 

Individual e comunitariamente, recorremos a ele, nosso pai e protetor, confiamos a 

ele preocupações e necessidades; imploramos pela Igreja, pela Comunidade, pelas 

nossas famílias e por nós. São José, nosso advogado, nos obtenha uma vida rica das 

suas virtudes de bondade e santidade e, com Maria, permanece ao nosso lado, agora e 

na hora da nossa morte!  

 

Cordialmente no Senhor,  

 

 

 

 

 

Irmã Ascenza Tizzano, MPF                                    

     Superiora Geral   
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                 Casa Geral 
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De Montefiascone, com a mente e o coração… a Tirana – Albânia  

A nossa missão em Tirana, no início do ano letivo de 2020, foi atingida duramente pelo Covid.  As duas Mestras, 

Irmã Marisa Contrucci e Irmã Settimia Bassanelli, atuantes na escola de Educação Infantil, precisaram deixar com 

urgência para serem internadas no Hospital Spallanzani de Roma. Agora, com a saúde 

já restabelecida, são imensamente gratas ao Senhor, invocado pela coirmãs no mundo, 

pela intecessão da Santa Mãe Fundadora.  

No período mais difícil que atravessaram, admiraram a vigilante proximidade da Ma-

dre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, e de todos os que manifestaram constante preocu-

pação.  

Irmã Marisa e Irmã Settimia fizeram a experiência concreta de que o Senhor realiza 

grandes coisas naqueles que Nele confiam. Na verdade, na ausência delas, a Escola de 

Educação Infantil Santa Lúcia Filippini, continuou normalmente com suas atividades.   

Elas se sentem no dever de manifestar a mais profunda gratidão  para com: 

-o Pároco, Pe. Zephi, S.J., e os irmãos consagrados do Movimento Focolar que deram 

um discreto, mas insubstituível apoio de supervisão; 

-as Irmãs da Sagrada Família, principalmente a Irmã Mira, 

pela sua preciosa e indispensável colaboração;  

-as professoras que há anos prestam serviço na escola,  sem-

pre disponíveis e generosas, que procuraram manter vivo o 

carisma;  

-a fraterna supervisão da incansável Ir. Maria Bortone que, 

de Berat, viajava continuamente para Tirana. 

Na escola foram recordadas as diversas datas da nossa tra-

dição:  

- o dia 21 de novembro de 2020, Maria menina apresentada ao templo, foi festejado como em todos os anos, 

com cantos, orações e a oferta de flores artesanais; o Padre Marino, vice-pároco jesuita, abençoou a festiva assem-

bleia. 

- Por ocasião do Santo Natal, foi realizada uma dramatização sobre o nascimento de Jesus: na presença do Arcebi-

spo de Tirana, Dom Giorgio Frendo, as crianças, quase todas muçulmanas, comemoraram o evento, envolvendo a 

participação de seus pais, on line. 

- Também o dia 13 de janeiro de 2021, memória do nascimento de Sta. Lúcia, não 

foi esquecido: com um delicioso bolo cantaram os parabéns para Lúcia!”. 

- Agora que se aproxima a festa litúrgica da nossa Santa, as famílias da paróquia  

“Sagrado Coração” de Tirana que a conhecem, já se preparam para prestar-lhe 

homenagem. As professoras preparam as crianças para apresentarem poesias e 

cantos; o Pároco, com sua atuação pastoral, colocará em destaque a obra da gran-

de Educadora e, antes da bênção, recitará com o povo a sua oração de intercessão.  

Irmã Marisa e Irmã Settimia, agora que já superaram a difícil experiência da 

doença, aguardam para retornar o quanto antes e acompanham diariamente, atra-

vés do whatsapp, a realização das atividades.  

Elas estão conscientes de terem sido chamadas a evangelizar, com a vida e tam-

bém com a palavra, mesmo entre pessoas de tradição muçulmana: seu compro-

misso é o de semear e de rezar, para que o Senhor faça brotar o bem da maneira 

que só Ele é capaz.  

O Pároco, que admira muito o apostolado das coirmãs, testemunhou muitas 

vezes, após os festejos realizados em honra a Sta. Lúcia na sua paróquia, que al-

gumas famílias muçulmanas aceitaram a fé cristã. Isso alimenta a nossa confiança na intercessão da Sta. Fun-

dadora que age silenciosamente em favor da implantação do Reino de Deus e nos anima a insistir junto ao “Se-

nhor da messe” para que envie operários para sua messe” . 

 

 

 

 

Província “Sacro Cuore”- Itália 
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Juntas…on line!  

Apesar da pandemia, a Província realizou as costumeiras Jornadas Comunitárias on line com as coirmãs; encon-

tro esse muito necessário para favorecer o clima de família, o crescer no relaciona-

mento, o viver a alegria de estar juntas (embora virtualmente) e, principalmente, a 

partilha da fé: sabemos bem que a fé e o relacionamento, não são alimentos a ser 

consumidos na solidão.   

O encontro virtual aconteceu nos dias 4 e 5 de janeiro de 2021, 

orientado pelo Pe. Gerardo Battaglia, pároco de Cave, muito 

estimado por todas.  

Na primeira colocação, Pe. Gerardo partilhou a Palavra, utili-

zando um trecho evangélico da liturgia do Natal.  Apresentou as 

personagens do presépio: Jesus-Messias esperado por todos, 

Maria, José, os pastores, os Magos, a mangedoura, ... e concluiu 

com uma povocação:” Deus entrou na história, mas a sua vinda não se concluiu... Como 

Deus está entrando na nossa, na minha história? Que lugar eu ocupo  no presépio?”. 

Estas perguntas não foram propostas para refletir apenas pessoalmente, mas são dirigidas às comunidades e, poste-

riormente, serão referidas para todas as Mestras da Província.   

No dia 5 de janeiro, portanto, foi realizada a peregrinação até o presépio: contemplando o Menino Jesus, muitas 

reflexões foram partilhadas e cresceu o desejo de viver o mistério da Encarnação na vida cotidiana. A participação 

na partilha foi numerosa. Muitas comunidades fizeram suas colocações, dentre elas as de Roma-Casa Geral,  

Avezzano, Roma-Via Trevignano, Torre del Greco, Nettuno, Castel Giorgio, Cave, Frascati, Teggiano…. , contu-

do  o tempo limitado obrigou-as a interromper. 

O orientador, Pe. Gerardo, incentivou-as com sabedoria a viver a Palavra e lhes fez algumas recomendações úteis 

para uma melhor condução do novo ano: 

- Nenhuma deve considerar-se melhor do que as outras. Estamos todas caminhando: temos o dever de condu-

zir à santidade as pessoas que Deus colocou ao nosso lado? Como levamos o Menino Jesus para as nossas 

Comunidades? 

- Não se detenham naquilo que não é bom na comunidade, observem o que existe de bom... cada uma é uma 

riqueza, um dom de Deus. Somos capazes de colher com admiração a multiforme presença de Deus em nos-

sa vida diária?  

Embora o encontro tenha acontecido on line, grande foi a alegria da comunhão entre as Mestras. A Madre Provin-

cial elogiou a participação ativa de todas e os progressos realizados que facilitam o vivermos juntas; principalmen-

te a Madre Geral, com a sua presnça na vida da Província, contribui ainda mais para criar um clima familiar. 

 

UNIDAS NA RECORDAÇÃO: “…a jornada da memória”: 30 de janeiro de 2021 

A proposta feita pelo Capítulo Geral de instituir a chamada “jornada da memória” foi muito interessante. A opor-

tunidade de começar esta iniciativa foi oferecida por este atual e difícil período histórico que estamos vivendo por 

causa do Covid 19; foi um encontro construtivo e iluminador. A nossa caríssima Madre Provincial, Ir. Virginia, a 

quem dirigimos a nossa profunda gratidão, com perspicácia soube interpretar o desejo de todas de estar juntas no-

vamente, como fazíamos nos encontros na casa provincial durante os três dias anuais, vividos intensamente no pe-

ríodo das férias natalinas.  

Neste ano só foi possível graças às novas tecnologias que estamos fazendo experiência na esco-

la. A possibilidade de nos rever, embora de maneira virtual, reavivou o nosso sentido de per-

tença. As várias comunidades aceitaram, com prazer, a ideia de promover um encontro no qual 

recordamos das santas Mestras que nos precederam e deixaram em nosso coração uma marca 

significativa.  

Não foi fácil fazer a escolha, pois, conhecemos muitas coirmãs santas; com algumas percorre-

mos uma longa caminhada, por isso, recordar a obra de Deus realizada em suas vidas  é um de-

ver de gratidão. Naquela tarde escrevemos juntas uma página da história do nosso Instituto. 

Percebemos a escuta atenta de todas, quase de maneira religiosa, como se estivéssemos fazendo 

uma celebração... Voltamos ao passado, não para lamentá-lo, mas para fazer memória daquelas 

que nos precederam e souberam dar testemunho da santidade de Deus em nossa Família reli-

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.holyart.it/blog/articoli-religiosi/tipi-di-croci-e-i-loro-significati/&psig=AOvVaw1Z32gvntYcEJZQcFGKrYXR&ust=1594821622371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCTvM35zOoCFQAAAAAdAAAAABAS
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giosa e em meio ao povo de Deus. Descobrimos mais uma vez que o bom exemplo nos atrai, toca o coração e se 

perpetua com o passar do tempo.   

(uma Mestra participante) 

 

 ENCONTRO FORMATIVO PARA OS PROFESSORES … naturalmente, on line ! 

Nos dias 20 e 27 de março, o prof. Piero Schiavazzi, jornalista e professor universitário, que recorda com orgulho 

ter sido ex-aluno das nossas escolas, apresentou para os professores um tema inte-

ressante, no qual destacou a continuidade que existe entre a tradição educacional do 

nosso Instituto e as diretrizes pedagógicas indicadas pelo Papa Francisco. O Rela-

tor, incentivou também os participantes a valorizarem os conteúdos da encíclica 

“Fratelli tutti”, como tema a ser dialogado com os alunos. 

 

 Ao agradecer pela oportunidade de crescimento dada a todos aqueles que estão 

comprometidos com a educação segundo o carisma, em poucas linhas, uma profes-

sora quiz partilhar as reflexões que fez durante o encontro de formação.  

“Para entrar em contato com os nossos alunos devemos dar importância ao co-

ração, à pessoa e a nossa capacidade de sentir empatia; precisamos ser intuitivos 

no crescimento das funções relacionais mais elevadas... precisamos nos questionar 

todos os dias sobre como nos tornar pontos de referência, sem jamais cair no simplismo o no retórico.  

Muitas vezes percebemos na fala dos jovens desorientados, a incapacidade de compreender tudo o que lhes fala-

mos e nos perguntamos o por que... Aos nossos jovens faltam e muito, figuras adultas de referência, figuras 

estáveis, figuras que “transmitem” o ensinamento através do amor; amor pelo qual somos chamados a fazer 

acontecer, principalmente, o amor e a estima que conseguiremos comunicar... O amor pelos nossos alunos não se 

manifesta somente pela paixão pelo trabalho(que, além disso, não é simplesmente um trabalho, mas uma maneira 

de viver), mas se traduz na capacidade de ser, ao mesmo tempo, amáveis e firmes, ancorados solidamente nos 

princípios que queremos transmitir... 

Exatamente como o amor superior…,um amor que não espera nada em troca, mas que pretende que, progressi-

vamente, através do nosso ensinamento, os jovens sejam formados para a vida e para se tornar eles mesmos adul-

tos-modelos para outros jovens...  

Após o encontro, os professores descobriram em si mesmos um novo anseio de encontrar 

uma linguagem sempre mais compreensível aos alunos e mais apropriada para ajudá-los a 

crescer; e também um renovado compromisso de fazer com que através do "conflito" 

normal na adolescência, eles conquistem uma maneira sadia de se relacionar com os ou-

tros, tornnado-se “pessoas de bem”.   

Todos ficaram agradecidos e motivados com a apresentação do professor Schiavazzi, tor-

nando útil e enriquecedor o sábado livre que passaram em casa. 

 

 

Província “Santa Lúcia Filippini”- U.S.A. 

Jornada de oração do mês de março: A “visão divina”   

Pe. Paul Manning, diretor Setor da Evangelização da Diocese de Paterson, New Jersey, foi o Celebrante e o Orien-

tador da Jornada provincial de Oração, em março. A homilia da Liturgia Eucari-

stica concentrou-se na figura do filho pródigo, trecho evangélico do dia, mas 

neste “Ano de São José”, o Orientador decidiu falar de São José em suas colo-

cações, tanto de manhã como à tarde, seguindo o tema: "Contemplação da Sa-

grada Família". 

As Mestras foram convidadas a renovar sua devoção a São José e a recordar 

que a comunidade, como a família, é uma  “Igreja doméstica”.  

Durante a sua apresentação, o Padre fez uma pergunta provocatória para a re-

flexão: “O que nos diz São José com relação ao nosso compromisso de vida 

pelo Senhor? O que a Sagrada Família diz para nossa vida e para a nossa comu-

nidade religiosa?...”. 
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Pe. Manning falou de maneira muito criativa sobre São José, através de pinturas famosas, usando o método visão 

divina, que consiste em meditar através da arte e rezar em analogia com a lectio divina, modo mais familiar e novo 

para rezar com as Escrituras.  

Explicou que o Papa Bento XVI, reconhecendo que a arte é uma via para a oração, incentivou a reservar um tem-

po para Deus e para a oração, através das manifestações artísticas que podem se tornar  um "caminho que nos 

conduz a Deus ..." 

O Padre apresentou cinco artistas e suas pinturas para a reflexão orante. Seu ob-

jetivo era conduzir e motivar a visio divina como método para rezar e enriquecer 

a nossa vida de oração.  

 

 Na "Adoração dos pastores",  James Tissot apresenta Maria que olha Jesus ao 

lado de José, os pastores e os animais. Existe uma diferença significativa entre o 

simples  ‘dar uma olhada’ e o ‘olhar’ que é prolonga-

do, intenso e atento. 

 

“A Trindade celeste e terrena” de Bartolomé Estebán Murillo mostra Maria que olha 

Jesus, pois, é ela quem intercede, enquanto que José se dirige para o expectador e lhe 

indica assim a sua proximidade. Jesus tem a plenitude da natureza humana e divina. É 

Jesus que une céu e terra. Maria aperta a mão de Jesus; José a recebe: a vida divina é 

doada e recebida. 

 

O artista Neilson Carlin foi encarregado de pintar "A Sagrada 

Família" para o Encontro Mundial das Família na Filadelfia, 

em 2015. Ele coloca atrás de José, um ouvinte atento, com os 

ouvidos aguçados para a Vontade de Deus, dócil em sua fidelidade. O ‘fiat’ silencioso de 

José é tão real como o de Maria. 

Os lírios são sinal da pureza: José tem nas mãos três lírios que simbolizam a sua castida-

de e pureza com as quais protege Maria e Jesus. 

Sant'Ana e São Joaquim  estão na penumbra ao fundo, a família física alargada: também 

cada um de nós faz parte da família alargada da Sagrada Família. 

 

Rezando e observando a pintura "Vôo" de Rose Datoc 

Dall’s, vemos José em primeiro plano, imagem perfeita para este ano. Enquanto José e 

Maria estão com os olhos voltados para o caminho à frente deles, Jesus olha José que 

presta atenção à estrada, conduzindo a família. Ele é criativamente fiel e se adapta con-

forme as necessidades. José ocupa o papel de pai para Jesus: se Jesus aceitou que José 

o dirigisse na sua caminhada, também nós devemos seguir o seu exemplo e deixar que 

o Pai conduza a nossa caminhada.    

O véu de Maria serve de ‘casulo’ para a família. As vestes brancas e cândidas repre-

sentam a Trindade como dom recíproco. Deus criou a família como modelo da Trinda-

de e do amor trinitário. A sociedade torna-se mais frágil, quando as famílias de hoje se 

afastam da Trindade.  Maria e José escutam a ordem de Deus para proteger o menino. 

É Deus quem nos indica o caminho a seguir.  

 

Na última pintura, "A morte de São José" de James Langley, José, que representa cada 

um de nós, jaz no colo de Maria sob o olhar de Jesus. Cada homem e cada mulher pode 

encontrar conforto nesta experiência: morrer no abraço de  Maria, sob o olhar de Jesus 

que estará ao nosso lado, na hora da nossa morte.  

Esta pintura se assemelha à Piedade de Michelangelo: é Maria quem ampara José e esta é 

a Piedade de José. José caminha conosco na ’sombra do vale da morte. Todos os olhares 

estão voltados para José, o Amado de Maria e de Jesus. São João da Cruz afirma: "Quan-

do Deus olhaé porque nos ama". Devemos deixar que Deus nos olhe, que Maria e José 

nos protejam. Nós somos os seus amados. Quando rezamos, devemos deixar que Jesus 

nos olhe, porque quando nos olha, protege e ama... Cada um de nós então poderá fazer a 

experiência da Pietà.   
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O dom extraordinário de Pe. Manning ao interpretar e partilhar na oração estas obras de arte, inspirou as coirmãs 

da Província a ampliar e a mudar sua maneira de rezar. A experiência poderá também sugerir outros a aprofundar 

este tipo de oração e poderemos propô-la e partilhá-la com as pessoas presentes em nossa atividade apostólica.  

 

 

Vice-Província “Mater Divinae Gratiae, São Paulo, SP 

 

Santa Lúcia Filippini continua a caminhar no Brasil… e outros! 

Como já é do conhecimento das Mestras Pias Filippini no mundo, que há um tem-

po, surgiram no Brasil algumas Comunidades paroquiais que veneram Santa Lúcia 

Filippini com grande amor e fé: Sorocaba, SP; Juiz de Fora, MG; Divinópolis, 

MG; Barra Mansa, RJ; Vilhena, RO. 

Neste período (verão no Brasil), as Mestras 

ficaram sabendo, através de um Seminarista, 

da existência de uma Paróquia “Santa Lúcia 

Filippini”, na cidade de Aracaju, Estado de 

Sergipe, nordeste brasileiro. 

As coirmãs, com grande surpresa, logo entra-

ram em contato com o Pároco, Padre Alan 

Valença que ficou muito feliz e deseja con-

hecer o Instituto.  

A comunidade paroquial teve início com um grupo de fieis que rezava o 

Terço nas famílias. Quando o grupo se tornou mais numeroso, 

uma senhora colocou à disposição uma pequena capela. Com o 

passar do tempo conseguiram construir a Igreja e o Bispo da Dio-

cese de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, erigiu-a Paróquia de-

dicando-a a Santa Lúcia  Filippini, em 15 de julho  de 2009. 

O povo celebra a festa da Santa no mês de março. Neste ano de 

2021, as celebrações do tríduo e a festa, foram realizadas on line 

nos dias 24, 25,26 e 27 de março.  

 

 

Nesta mesma ocasião, também na Arquidiocese de Caracas, na Venezuela, recebemos a 

boa notícia de que é celebrada a memória litúrgica da nossa Santa …  

Rendamo graças ao Senhor: Ele continua a atender o desejo de Lúcia de ir “em todos os 

recantos da terra” para anunciar o Seu amor! 

 

 

 

Região “Mater Misericordiae”, Eritreia 

A Família cresce sempre mais! 

Domingo, dia 17 de janeiro de 2021, duas Junioristas, Irmã Nazeret e Irmã Netsanet, após uma longa preparação e 

um  retiro espiritual intenso, deram à Comunidade regional a oportunidade de viver com elas, um maravilhoso 

momento, a celebração da Oblação Perpétua.  

Quatro sacerdotes concelebraram a Eucaristia, da qual puderam participar apenas 

as Mestras e os pais das festejadas, porque em razão da pandemia, não foram 

convidados outros fieis.  

Depois da homilia, num clima de comoção entre os presentes, Irmã Nazeret e 

Irmã Netsanet pronunciaram a Oblação. Os participantes, em seguida, participa-

ram do almoço, alegrado pelas Mestras jovens com cantos e belas poesias. Essa 

belíssima jornada, foi vivida com serenidade e alegria em poder  acolher dois novos 

membros.  
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Os pais das jovens também ficaram muito felizes e agradeceram ao 

Senhor e ao Instituto. Eles vieram de longe, à pé e de carro somente 

em alguns trechos do caminho. Quizeram contribuir com a festa, 

doando duas ovelhas, algumas galinhas e o pão típico do local.  

A Região agradece a todas as coirmãs do mundo pelas orações e supli-

ca ao Senhor que abençoe o nosso Instituto com muitas e santas vo-

cações.   

Na mensagem de felicitações, a Madre Geral retribuiu prometendo 

orações e confiando-as à intercessão dos nossos Santos Fundadores, a 

fim de que as “novas” Mestras Pias continuem a caminhar com perse-

verança e invocou a Deus para a Comunidade Regiona,l  proteção de todos os perigos.  

 

 

Região “Regina Pacis”, India 

 

Oblação Perpétua e Jubileu de prata! 

Chamadas a ser uma bênção…  

As Mestras da Região “Regina Pacis”, India, mais uma vez, de todo o coração, manifestam sua gratidão a Deus 

pelas numerosas bênçãos que Ele derrama sobre elas.  

No dia 02 de fevereiro de 2021, celebramos a solenidade da Apresentação do Menino Je-

sus ao Templo e a XXV Jornada mundial de orações pela vida consagrada. Justamente 

neste dia solene, foi celebrada as Bodas de Prata de Vida Consagrada das Mestras,  Irmã 

Hymavathi Rani Gali e Irmã Tessy Lukose e a Oblação Perpétua das Ju-

nioristas, Irmã Ramya Deepthi Cheeli, Irmã Bala Vanitha Pasala, Irmã 

Louesa Selvaraj e Irmã Maria Tirkey . 

Cristo é a luz do mundo, e nós, mulheres consagradas, somos chamadas a 

refletir sobre como poderemos ser luz para todos os povos. A nossa vo-

cação comum, significa que devemos fazer resplandescer, de várias manei-

ras, o amor de Deus a toda a humanidade.  

A Liturgia Eucarística iniciou-se com a celebração da Luz. Dom Jaya Rao 

Polimera, Bispo da Diocese de Eluru a presidiu; concelebraram os  sacer-

dotes provenientes do campus Mariapuram.  

Por causa das restrições da pandemia foram convidados apenas os pais 

das Junioristas.  

Em sua homilia, Dom Jaya Rao Polimera, propôs a meditação sobre a 

oração de Ana e a chamada de Samuel. “Sa-

muel aprendeu a rezar com a sua mãe, Ana e 

reconheceu a voz do Senhor, permanecendo 

no templo… Jesus é o Esposo de vocês: 

amem-no com todo o coração, com toda a 

mente e com todas as  forças ".  

As Junioristas emitiram a Oblação e a  Supe-

riora Regional, Irmã Maria Xavier, na qualidade de delegada da Madre Geral,  aco-

lheu-as como membros permanentes do Instituto. Também as festejadas, Irmã Hyma-

vathy e Irmã Tessy renovaram a sua oferta, com grande fervor.  

Seguiu-se o tradicional cumprimento indiano. As neo-professas e as Mestras fe-

stejadas, receberam a guirlanda e o xale. Duas alunas da escola alegraram os presen-

tes com uma dança clássica. 

A Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, enviou às neo-professas uma mensagem mui-

to animadora: “É com grande alegria que acolho vocês no dia da sua Oblação Per-

pétua. Agora vocês são membros permanentes das  Mestras Pias Filippini. Hoje 

vocês inciam uma nova caminhada. A promessa que fizeram hoje deve tornar-se cada 

vez mais profunda e significativa, no decorrer de suas vidas.  
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Desejo que continuem a crescer segundo o coração de Deus. Os nossos Santos Fundadores guiem seus passos e 

as conduzam à santidade!".  

Na mensagem enviada às Mestras festejadas, a Madre Geral destacou a fidelidade de Deus e a sua generosa respo-

sta: "Queridas Irmã Hymavathy e Irmã Tessy, a celebração das bodas de prata lhes oferece a oportunidade de 

fazer uma parada para agradecer e louvar a Deus pela sua presença fiel em suas vidas e lhes permitiu chegar a 

este dia... O Senhor continue a abençoar e a multiplicar o amor e a bondade que difundiram, nestes 25 anos.  Re-

zemos para que a felicidade e as bênçãos deste Jubileu incentive-as a seguir em frente na estrada da vida, sempre 

com o coração agradecido, pois, Deus continua a caminhar com vocês”.  

Parabenizamos às novas Mestras Pias e rezemos para que possam perseverar com alegria no compromisso de se-

rem Lúcias em todas as partes do mundo; rezemos de coração para que o Senhor continue a chamar operários para 

sua vinha e o agradeçamos pela fidelidade e o amor com que acompanhou Irmã Hymavathy e Irmã Tessy.  

A Região reconhece com gratidão o serviço desinteressado, a dedicação generosa, o espírito de iniciativa e o pro-

fundo senso de pertença em favor da missão. Deus as recompense e as abençoe para que possam continuar a ser 

uma bênção.  

 

25 de março de 1732: Lúcia entra na plenitude da luz ! 

“Vem, esposa de Cristo, recebe a coroa preparada para você, desde a fundação do mundo!”: são as palavras que 

Lúcia deve ter ouvido no íntimo do seu coração, pronunciadas pelo Anjo que anunciou a Maria a sua maternidade 

divina. A oferta total foi consumada, ela atingiu o cumprimento da sua esperança: “Senhor, eu o verei?... sim, que-

ro vê-lo!”, ela suspirou muitas vezes. 

Na noite de 25 de março, recolhidas no quarto onde aconteceu o Trânsito da Santa, as Mestras de Montefiascone, 

juntamente com os Párocos da cidadezinha, viveram com emoção a memória desta data.  

No dia seguinte, Dom Lino Fumagalli, Bispo da diocese de Viterbo, du-

rante a Eucaristia celebrada na cripta-

santuário, reevocou a trajetória da vida  

terrena de Lúcia:   

“A vida intensa de Lúcia se desenrolou en-

tre a escuta, a aceitação da chamada e a 

caminhada cotidiana de entrega: “Eu con-

fio em Deus... não temo nenhum mal!”. 

 Escutar… confiar foi uma constante na 

vida da Santa que hoje veneramos com grande admiração e confiança,… estas vir-

tudes  devem se tornar um itinerário para toda vocação à sequela de Cristo... 

A comunidade cristã e, principalmente as famílias, têm o compromisso de criar um 

clima sereno e uma  fé profunda, capaz de  alimentar e apoiar a opção vocacio-

nal…”. 

 

 

                                                                                 

 

                    Ano da “Laudato Si’ ” 

 

O ano de estudo sobre a  “ Laudato Si’ “ está quase terminando. 

Se desejarem partilhar algumas propostas apontadas neste estudo, 

poderão apresentá-las. Ficaremos felizes em conhecê-las.                         


