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Caríssimas,  

com esta comunicação, desejo atualizá-las sobre os últimos acontecimentos referentes às nossas duas missões na 

África, Etiópia e Eritreia.  

Já é do conhecimento de vocês que a Etiópia está envolvida numa guerra civil, desde novembro de 2020. Desde o 

início da guerra até abril de 2021, não tivemos mais notícias das nossas coirmãs. Em abril, finalmente, fomos 

aliviadas com a notícia de que estavam protegidas, embora danos significativos haviam atingido nossas escolas e 

também a casa regional em Adigrat. Além disso, tivemos a alegria de comunicar-nos, mais uma vez com elas, por 

telefone e via e-mail. Todavia isto durou pouco. A guerra foi retomada e da metade de junho até hoje, todos os 

meios de comunicação foram interrompidos. Isso porque não permitem o uso do Wi-Fi e da eletricidade, 

impedindo assim qualquer maneira de nos comunicarmos com as nossas coirmãs. Além do mais, os bancos estão 

fechados, fator que nos faz sentir grande preocupação, pois, o Instituto é que as mantém a cada trimestre, não 

havendo maneira de garantir-lhes a ajuda, durante todo este espaço de tempo. 

A Superiora regional, Ir. Mebrak, da Eritreia, afirma que: “As nossas coirmãs da Etiópia, mesmo estando 

geograficamente muito próximas a nós, com a crueldade desta guerra, estão muito distantes de nós. Não temos 

ideia de como estão e se ainda vivem". É a “incerteza” que nos incute medo e esta preocupação; esperamos que 

elas não estejam envolvidas diretamente na guerra. Não queremos pensar no pior, entretanto, não podemos excluir 

nada; imaginamos também suas privações, medo e os incontáveis sacrifícios que as nossas coirmãs estão sofrendo, 

neste longo período.  

Não temos boas notícias também da Eritreia ... 

Há dois anos a nossa clínica da Eritreia foi tomada pelo governo. Infelizmente o trabalho em benefício da cura e 

ajuda médica que eram oferecidos aos pobres, foi interrompido. As nossas duas coirmãs que dirigiam a clínica, 

Irmã Lettehannes Mengisteab Tewelderhan e Irmã Lemlem Michael Msgun, infermeiras formadas, não puderam 

mais prestar serviço. De comum acordo com a Superiora regional elas atenderam o pedido do Conselho Geral e 

vieram prestar assistência às nossas Mestras idosas e doentes, em Roma.  

Somos felizes em informar-lhes que, em agosto passado, Ir. Lettehannes e Ir. Lemlem chegaram à Itália. O 

governo eritreu deixou-as partir porque, tendo ultrapassado os quarenta anos, elas estão na categoria daqueles que 

podem deixar o país.  Ir. Lettehannes cuida das Mestras enfermas da casa “Volto Santo” e Ir. Lemlem está 

prestando assistência em Roma-Via Sangemini, onde residem as coirmãs aposentadas. Somos gratas pela 

generosidade delas, pelo seu serviço e espírito de sacrifício.  

Durante o verão, na Eritreia, espalhou a notícia de que o governo havia voltado a tomar posse de algumas escolas 

católicas. As Mestras, preocupadas, rezaram para não estarem incluídas, porém isso não aconteceu. As nossas 

escolas em Tukul e Berakit foram confiscadas pelo governo e já estão em funcionamento. Em Asmara, permitiram 

que as Mestras ficassem na casa regional, onde vivem, mas não podem continuar a prestar serviços no Centro de 

promoção das mulheres e da escola de Educação Infantil. Ir. Mebrak comentou que a situação é muito triste, mas 

agradece a Deus pela fé que as ampara, pelas nossas orações e atenção fraterna para com elas, mesmo à distância.  

O Bispo da Eritreia, Dom F. Hagos, visitou recentemente Roma; eu e Ir. Virginia passamos boa parte de uma tarde 

discutindo esta situação. Ele nos disse que os Bispos da Eritreia fizeram um corajoso apelo ao governo, mas sem 

sucesso. Dom F. Hagos é como um pai, conhece bem as nossas coirmãs e, quando retornar, tem em mente 

trabalhar em união com elas, para ver como poderão continuar a manter viva a nossa missão. Irmã Mebrak contou-

nos que, antes, as Mestras visitavam as famílias, seguiam os jovens e davam catecismo para as crianças; no 

momento estão tentando recomeçar. Quando eu a recordo que, por um longo tempo, não manteve contato conosco, 

ela pede desculpas e nos diz que, às vezes, falta a eletricidade por duas ou três semanas, deixando-as sem a 

Internet durante uma boa parte do dia, ignorando quando ela voltará.  
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A situação na Etiópia e na Eritreia muda com frequência. No momento em que estarão lendo 

estas notícias, as coisas poderão ser bem diferentes. As circunstâncias 

poderão piorar ou melhorar… tenhamos confiança na oração! Estas 

informações nos incentivam a reforçar a nossa oração por elas que 

fazem parte da nossa Família Filippini. Com frequência nos 

perguntam: “Como estão as nossas Mestras da Etiópia e Eritreia?”.  

Isto demonstra que todas se preocupam, por isso, sempre que puder, 

comentarei com elas o quanto vocês as estimam, rezam e se 

interessam. 

 O Senhor lhes aumente a fé e as acompanhem nesta caminhada de 

esperança e amor, percorrida por entre perigos, mas tudo pelo Senhor. 

 

 

 

Sinceramente no Senhor, 

 

  

                  

 Irmã Ascenza Tizzano, MPF 

 Superiora Geral 

 

 

 

Província “Sacro Cuore”- Itália 

EXERCÍCIOS  ESPIRITUAIS - 18-24 luglio - (online e presencial) 

Para participar dos Exercícios Espirituais deste ano, na casa provincial, as Mestras puderam escolher: de participar 

online ou presencial,  contudo de maneira “presencial” não poderiam ser mais de trinta. 

Pe. Gerardo Battaglia, de quem admiramos a disponibilidade fraterna, também neste ano, 

orientou o Retiro, baseando-se na encíclica Evangelii Gaudium; as participantes 

encontraram um “novo” caminho maravilhoso e profundo, uma verdadeira Boa Notícia, um 

“novo” chamado para encontrar Jesus, fonte de alegria: “O Evangelho, de fato, é um 

encontro que muda a vida, e aqueles que se deixam interpelar e respondem, são libertos do 

pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento: com Jesus sempre nasce e renasce a 

alegria”.  

Como sempre, Pe. Gerardo não se limitou à pregação, mas acompanhou a discussão dos 

pequenos grupos, a partilha e a reflexão, úteis, ou melhor, 

necessárias, porque os temas apresentados, são desinados à vivência 

pessoal e comunitária. Muitos foram os assuntos, fonte de 

inspiração. Eis alguns deles: 

Não existe alegria verdadeira sem a afinidade com a cruz de Cristo. 

A razão da nossa alegria é Cristo que vive em nós, por isso, devemos redimensionar 

o espaço do nosso “eu”. Não é o que fazemos que é importante, mas como o fazemos 

e porque o fazemos.  

É necessário renunciar às coisas que passam, às comodidades e aos nossos prazeres, 

a fim de possuirmos o sumo Bem. 

O mundo não muda, a única possibilidade que temos é mudarmos a nós mesmas. 

Devemos partir de um ato de humildade: só cresceremos na vida evangélica, se 

superarmos os limites pessoais e reconhecermos a presença de Deus na coirmã que Ele colocou ao nosso 

lado.   

O nosso primeiro compromisso é o de levar o anúncio do Senhor em nós e entre nós. Contemplar a alegria 

do Senhor em tudo, até nos acontecimentos que ninguem conseguem ver.  

Deus se rejubila com a nossa alegria, mas se alegra também quando nos sentimos frágeis.  

Sr. Lettehannes 
    Sr.Lemlem 
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Como Santa Lúcia, devemos ter coragem de descer à tumba (da vida cotidiana) com Cristo... de esvaziar-

nos de tudo o que não é evangélico e agradecer sempre o Senhor.  

Para ajudar a assembléia a viver a alegria prometida e oferecida por Jesus, no tempo e na eternidade, Pe. Gerardo 

concluiu os Exercícios Espirituais acendendo uma espécie de “menorah”, sete lâmpadas, relacionando-as ao tema 

da alegria do Evangelho:  

1. A alegria é a experiência de sentir-nos amadas e fortalecidas pela certeza de que Ele está sempre conosco.  

2. A alegria é proclamada de maneira nova e definitiva quado damos testemunho do Evangelho. 

3. O encontro com o Deus vivo nos comunica alegria, mesmo nos momentos de grande provação. 

4. Esta alegria transborda e exige ser anunciada e doada: é a alegria de servir.  

5. É a alegria escatológica, nutrida pelas promessas de Deus. 

6. Aquela que faz experiência da alegria evangélica, não a guarda para si, mas deve transmiti-la aos outros. 

7. Acolher o amor de Jesus, fonte de alegria que jamais nos deselude e que se irradia como dom para os 

outros. 

No final, abençoou cada participante, invocando sobre elas a ação do Espírito Santo. 

 

 

 

 

           

 

                                                                

 

 

 

 

ENCONTRO ANUAL DAS SUPERIORAS LOCAIS, 26-28 de agosto de 2021  

Casa provincial, Via delle Fornaci 

Respeitando as normas exigidas pela pandemia, o Conselho Provincial julgou necessário realizar um encontro 

presencial para partilhar e discutir algumas dificuldades comuns 

para todas.  

 Na tarde de 26 de agosto, a Madre Provincial acolheu-as 

calorosamente, após uma longa temporada de incertezas, perdas 

e sofrimentos experimentados em todas as comunidades, 

especialmente pelas responsáveis.  

As Mestras foram convidadas a participar na primeira etapa, de  

um momento de libertação e entrega: expuseram, desabafaram 

suas preocupações,  o medo, a insatisfação e os diversos problemas que afetam suas 

mentes e corações. As que manifestaram e as que escutaram com atenção, uniram-se 

numa fervorosa oração de gratidão a Deus que continua a caminhar ao lado delas, em cada 

momento da vida.   

Na manhã do dia 27, Pe. Gerardo delineou o modelo de toda Superiora, através da Lectio, 

sobre o Evangelho do Bom Samaritano (Lc 10, 25-37). A atitude da misericórdia deve ser 

o de toda Superiora: tornar-se “samaritano” para as coirmãs a ela confiadas. A pergunta 

não é: “Quem é o meu próximo?”, mas “Sou eu o próximo para todas? Detenho-me, 

interesso-me, aproximo-me, escuto, uso de benevolência?”. A riqueza das sugestões, as 

perguntas provocatórias, ofereceram às Superioras muitas maneiras para melhorar sua 

maneira de liderar.  

No dia 28 de agosto, num primeiro momento, Irmã Virginia dirigiu-se às 

Mestras com palavras de incentivo; manifestou sua compreensão em relação aos 

desafios enfrentados por todas diariamente; expôs os problemas atuais da 

Província e informou-lhes sobre os cargos dados às Irmãs em todos os setores. 

Convidou, em seguida, a Irmã Maria Pia Maurizi para dar início ao tema anual 

de estudo sobre Santa Lúcia Filippini, em preparação aos 350 anos de seu 

nascimento, insistindo sobre a necessidade das comunidades locais darem a ele 

uma atenção especial.  
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Num segundo momento, as Mestras foram informadas pela Ir. 

Nicoletta Di Rocco e Ir. Petra Rocchi, coirmãs encarregadas do 

setor, sobre as normativas em vigor a nivel nacional, e sobre as 

exigências dos encargos referentes às Delegacias de Ensino 

regionais. 

 

Os dias que viveram juntas com alegria e oração, foram, como 

sempre, momentos alegres, e eficazes, de enriquecimento recíproco, de comunhão e compromisso. As Mestras 

voltaram para suas casas cheias de confiança e mais aliviadas e prontas para dar início ao novo ano escolar. 

 

 

 

 

MONTEFIASCONE - Solenidade do Patrocínio de Sta. Lúcia Filippini –   

Desde o pós-guerra, a Igreja diocesana de Montefiascone festeja, no terceiro domingo de setembro, a solenidade 

do Patrocínio de Sta. Lúcia Filippini, dedicando particular atenção ao carisma da evangelização, através da 

catequese e a educação na escola. 

No ano passado a data foi celebrada maneira bem mais 

simplificada em razão das medidas de prevenção contra o 

Covid, mas neste ano foi possível organizá-la em três dias. 

No dia 17 de setembro, à tardezinha, um grande público 

reuniu-se na catedral para assistir uma interessante 

apresentação do livro de Pe. Giuseppe Trapè, pároco  

cerimoniário diocesano. O texto se refere à elaboração de 

um comentário das partes da Missa em honra de Sta. Lúcia, 

redigidos pelo mesmo Autor. Excelentes Comentaristas 

fizeram a releitura sobre o ponto de vista teológico, 

litúrgico, espiritual, eclesial e histórico, referindo-se principalmente às indicações pastorais do Papa Francisco, 

feitas para os tempos atuais.  

A Celebração solene das Primeiras Vésperas e da Missa vespertina em honra da Santa Padroeira, na cripta-

santuário, abrilhantou a segunda noite, no dia 18 de setembro.   

O Celebrante, Dom Fabio Fabene, Arcebispo Sub-Secretário da Congregação para as Causas dos Santos, na 

homilia, destacou as três palavras da Liturgia do dia que muito bem ilustram a santidade de Lúcia: entrega 

amorosa ao Pai, generoso serviço do anúncio do Evangelho, operosidade incansável, em nome de Cristo, para a 

edificação na paz e na concórdia. 

Às 21 horas, os jovens da Lu&Gi,  provenientes de diversas localidades,  animaram a 

Adoração Eucarística. 

Domingo, dia 19 de setembro, Dom Lino Fumagalli, Bispo de Viterbo, presidiu, 

sempre na cripta-santuário, a solene Celebração Eucarística, animada pelo Coral “Sta. 

Margarida”. Dentre os numerosos participantes estavam a Madre Geral, Irmã Ascenza 

Tizzano, as Conselheiras Gerais, a Superiora Provincial, Irmã Virginia e outras 

Mestras, provenientes de Roma e das comunidades mais próximas. 

O Bispo traçou o itinerário espiritual e apostólico de Lúcia, fonte de inspiração sempre 

atual para as famílias cristãs e modelo para os jovens.  

Logo após, na comunidade, as Mestras ofereceram um almoço em clima de fraterna 

cordialidade. 

À tarde, na catedral, alguns ex-alunos, jovens, adolescentes e crianças, em trajes de 

época, apresentaram a Caminhada de Lúcia, breves cenas sugestivas da sua vida 

terrena. 
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No final do dia, com a Celebração das Segundas Vésperas, na cripta, os sacerdotes diocesanos, os seminaristas e 

as Mestras reuniram-se ao redor do altar que conserva os restos mortais de Lúcia e imploraram para a Igreja 

universal e local e por toda a humanidade a sua poderosa intercessão.  

À Ela elevaram cantos de gratidão e de louvor e, antes de despedirem-se, saborearam com alegria, uma deliciosa  

…pizza! 

 

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

Genesis Day – Novos recomeços! 

O encontro, Genesis Day, sábado, dia 11 de setembro de 2021, foi uma explêndida jornada de outono. As Mestras 

se reuniram na entrada da mansão, na varanda, e foram recebidas com um grande cartaz dourado com a frase: 

“Bom retorno à nossa casa, irmãs! Estávamos sentindo muito a falta de vocês!”. Irmã Patricia Pompa, Superiora 

Provincial, cumprimentou a todas neste primeiro encontro 

presencial da comunidade provincial.  

A manhã iniciou-se com um momento de oração preparado 

pela Irmã Geraldine Contento, a qual recordou a triste data do 

11 de setembro e a experiência da pandemia vivida pelo 

mundo inteiro. Irmã Patrícia partilhou a reflexão inicial e cada 

Mestra recebeu uma máscara “Filippini” em sinal do... bom 

retorno a Villa Walsh!  

O orientador, 

padre Gerald Buonopane da Selton Hall University, fez duas 

conferências e celebrou a Liturgia Eucarística. Na apresentação, o 

Padre recordou as diversas maneiras que o vírus Covid-19 atingiu a 

todos nós. Suas palavras atingiram o mais profundo da nossa 

identidade. “O que significa ser religiosas, quando não podemos 

estar juntas? Fomos  continuamente interpeladas… 

Contemplando a nossa história passada, vemos que Santa Lúcia e a 

Igreja enfrentaram desafios... Mas seguiram em frente, cheios de 

amor a Deus e ao próximo. Lúcia continuou a sua missão, abandonou-se a Deus, mesmo sendo acusada de 

quietismo, obstaculada pelos adversários e atingida pela doença; apesar de tudo isso, abraçou os pobres e nunca 

perdeu sua fé.  

Todos nós recordamos algum momento difícil. Como Elias no deserto, procuramos seguir o plano de Deus. Ele 

deu a esta comunidade uma finalidade e nos dará forças para continuar seguindo este chamado...  A vida vence a 

morte. As pessoas consagradas vivem cotidianamente o Evangelho, servindo o povo, especialmente os mais 

necessitados.  

Nunca se esqueçam daquilo que são... privilegiadas em poder imitar 

Cristo Mestre. Vocês são Mestras Pias, educadoras e não somente 

isso… O Covid-19 jamais poderá tirar de vocês o dom do amor… 

Como religiosas, manifestam a necessidade de estar com Jesus e 

Maria, e o desejo de imitar Sta. Lúcia… Vocês são consagradas, 

arraigadas em Cristo. Vivendo os Conselhos evangélicos, 

constituem uma bela luz para este mundo tenebroso. Permaneçam 

fiéis à sua Fundadora e à sua Comunidade. Rezem pelo aumento 

de vocações...  

A consagração nos torna uma coisa só em Deus que as chamou 

para um amor esponsal incondicionado. Vocês são memórias 

vivas de Jesus, vivendo a Sua pobreza, castidade e obediência. O 

Espírito  e os sacramentos operam em vocês. Proponham seu ideal com entusiasmo, dando a ele o primeiro lugar.   

Rezem pela revitalização da Igreja, da escola e da Comunidade...” 

No final, ele deixou-nos três recomendações: 

1. Vivam no "meio", entre o medo paralizante e a satisfação do alívio. 2. Busquem a alegria na vida diária. 3. 

Sintam-se consoladas: a pandemia vai acabar. 

Após a Liturgia, as Mestras participaram de um jantar festivo, na sala de jantar do Madre Ninetta Hall. 
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Irmã Betty Jean Takacs, Conselheira provincial, mostrou as imagens peregrinas de Sta. Lúcia, que já visitaram as 

seguintes comunidades: San Joseph-by-the-Sea, So.Mantoloking; Sant'Anna, Raritan; San Paolo VI, Haddon 

Township. 

Irmã Barbara O'Kane apresentou para a Comunidade o Projeto Vocacional, incentivando a participação das 

coirmãs na programação, bem como alguns eventos previstos para este  corrente ano. 

No discurso conclusivo, Irmã Patricia, recordou: “Como 

mulheres de fé, confiemos em Deus que vive em nós; 

poderemos transformar a nós e as nossas comunidades, os 

nossos locais de ministério, revitalizar cada comunidade 

local que, por sua vez, poderá transformar a comunidade 

maior, a sociedade. Concentremos tudo em direção ao bem, 

recordando o nosso ideal.   

Recordemos o porque realizamos as nossas atividades... Não 

nos cancemos dos nossos trabalhos, a fim de não 

esquecermos a motivação daquilo que operamos! “Muito 

nos foi dado e muito nos será cobrado...” As nossas 

Constituições e Regras nos recordam que “devemos estar no 

mundo como uma pequena igreja doméstica...” 

 

O SANTUÁRIO NACIONAL DE STA. LÚCIA FILIPPINI 

Paróquia da Visitação em New Brunswick, N. J. 

Quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, a convite do Pároco, Padre Michael Fragosa, na Parróquia da Visitação, 

em New Brunswick, N. J., as Mestras Pias Filippini receberam uma homenagem de grande reconhecimento e 

estima, por ocasião dos 100 anos de serviço prestado ao povo de Deus, em  New Brunswick. Na verdade, as 

coirmãs chegaram na paróquia de Santa Maria de Montevergine em 1922.  Neste 

ano, em preparação aos 350 anos de nascimento de Santa Lúcia, a paróquia viveu 

uma tríplice celebração: a Festa de Nossa Senhora, o Sacramento da Crisma 

ministrado a quarenta e dois jovens estudantes e a colocação da imagem de Santa 

Lúcia na igreja de Santa  Maria de Montevergine, que, no passado, era chamado 

Santuário Nacional de Santa Lúcia Filippini. Para destacar a importância desta 

ocasião, a Santa Sé, concedeu a graça da indulgência plenária, segundo as devidas 

condições.  

O Celebrante desta noite especial foi Dom James F. Checchio, Bispo da Diocese de 

Metuchen, que antes da Liturgia, abençoou e consagrou novamente o templo.  O 

Bispo manifestou abertamente seu afeto e gratidão pela educação recebida pelas 

Mestras Pias, tendo obtido o diploma na Paul VI High School de Haddonfield, New 

Jersey. Na homilia, animou os crismandos a seguir o exemplo de Santa Lúcia na 

sua docilidade ao Espírito Santo e na sua fidelidade à Igreja. 

As Mestras da região, participaram desta histórica noite com grande comoção e alegria. Unidas em comunhão, na 

devoção filial à Virgem Maria, tornaram esta celebração mais significativa, na festa da Natividade de Maria.   

 

 

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

 

Solidariedade em tempos difíceis ! – Atividade Missionária -  Vilhena, 

Rondônia 

 

Seguindo o exemplo de caridade deixado a nós por Sta. Lúcia, as coirmãs 

de Vilhena, Irmã Fátima Aparecida da Silva Melo, M.P.F. e Irmã Maria 

Eunice da Silva, M.P.F., nesses tempos de pandemia, organizaram a oferta 

de alimentos, indo ao encontro das famílias das periferias da cidade que 

vivem em situação de pobreza e falta de trabalho.   
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A cidade de Vilhena sofre com a falta de sacerdotes para dar assistência às comunidades cristãs da zona rural, por 

esta razão, as Mestras são convidadas a participar ativamente, 

ministrando os Sacramentos do Batismo e Matrimônio e a 

Celebração da Palavra.   

Antes de administrar os Sacramentos nas crianças e jovens, elas 

propõem aos pais uma caminhada de catequese e espiritualidade, 

a fim de que eles possam compreender o quanto é importante 

viver cristamente em família, no trabalho e na participação da 

vida paroquial que os ajudará a se tornarem testemunhas 

coerentes para seus filhos.  

 

Jornada Comunitária - Casa Vice-provincial, São Paulo 

No dia 2 de julho de 2021, a Comunidade vice-provincial participou da Jornada Comunitária de formação 

permanente, orientada pelo Sacerdote Redentorista, Pe. Carlos Vitor Pinheiro da Cruz, sober o tema: O sofrimento 

de Jesus nos obteve a redenção para nossa vida humana, consagrada e apostólica, segundo o carisma da 

Congregação”! 
Jesus esvaziou-se (Kenosis) da Trindade e da sua realidade divina para 

se tornar homem pela nossa salvação: essa realidade é um ponto de 

referência para nós consagradas, especialmente para aquelas que setem 

o peso dos anos. Com o avanço da idade, as pessoas consagradas são 

chamadas a desapegar-se dos compromissos do apostolado e apoiar-se 

na Eucaristia, na vida de oração e no testemunho de uma vida serena, 

saudável e cheia de alegria. 

O centro da vida de Cristo é o sepulcro, através do qual Jesus passou 

da morte à ressurreição e voltou para a casa do Pai. Como Ele, as 

Religiosas devem desapegar-se desta vida, para ressurgirem com Cristo 

e ir ao Pai. A aceitação serena das limitações e da fragilidade física, 

ajuda a fazer crescer em nós o espírito de gratidão pelo bem realizado e por aquilo que somos: amadas 

imensamente por Deus.  

 

Exercícios Espirituais, Casa Vice-provincial 

O Retiro anual para a Comunidade vice-provincial aconteceu no 

período de 04 a 09 de julho de 2021. Foi orientado por Dom 

Devair Araújo da Fonseca, Bispo de Piracicaba, Estado de São 

Paulo.   

Dom Devair iniciou apresentado um trecho do profeta Oseias 

(2,16-25), homem de Deus, chamado a realizar a difícil missão 

de reconduzir Israel (a prostituta) ao deserto, para repercorrer 

a própria história, perceber a passagem do Senhor, retornar ao 

“primeiro amor” (Deus) e fazer memória das maravilhas por 

Ele operadas, a fim de se tornar novamente ‘povo de Deus’. O 

deserto é o lugar da tentação e das decisões, momento único 

que não se repete, onde Deus nos revela e nos ajuda a 

conhecer-nos. Ele nos atrai, nos conduz e nos fala ao coração. 

No deserto somos chamadas a fazer memória da nossa chamada e de 

agradece-Lo.  

Dom Devair apresentou, em seguida, o livro do profeta Jonas (1,1-15). Jonas é um profeta de cabeça dura, 

desorientado. O Senhor chama-o para salvar Nínive, a cidade pagã, mas ele foge e resiste à vontade divina. A sua 

história se assemelha à nossa história.  
 

Ele destaca três pontos essenciais:  

1- A iniciativa divina: é Ele que nos chama por amor, e quando descobrimos o grande amor de Deus, tudo 

muda em nossa vida; a vocação é o encontro de duas vontades: a de Deus e a nossa. 

2- Quem é e onde se encontra o profeta? O Senhor nos chama conforme as nossas capacidades e dons. A 

nossa chamada é pessoal.   

3- Ele nos chama onde estamos e como somos. 



8 

 

Jonas, apesar de resistir e não querer escutar, o Senhor não desiste dele, salva-o da morte e o chama novamente. O 

mesmo acontece conosco, em nossa vida pessoal.  

Inspirando-se na experiência do profeta, Dom Devair convidou cada uma a escrever o quinto capítulo, narrando a 

própria história.  

 

Celebração dos Jubileus, Casa Vice-provincial, São Paulo 

No dia 11 de julho, às 16 horas, toda a Comunidade da Vice-província “Mater Divinae Gratiae” reuniu-se, na 

capela, para louvar e agradecer o Senhor com a Liturgia Eucarística 

em comemoração do jubileu de ouro de Vida Consagrada de Ir. Ione 

Honoria de Souza, Ir. Maria Helena de Carvalho, Ir. Raimunda Dias 

de Lima, e Ir. Maria de Lourdes Santos, e pelos 60 anos de Vida 

Consagrada de Ir. Anna Maria Guizzon, e Ir. Sebastiana Grillo.  

A solene Liturgia Eucarística presidida por Dom Devair Araujo da 

Fonseca foi concelebrada por alguns Sacerdotes. 

Durante a homilia, Dom Devair falou sobre o valor da consagração e 

agradeceu a fidelidade das Mestras que continuam a responder, a 

fazer a vontade de 

Deus e a servir a 

Igreja e o povo com generosidade e como testemunhas do seu 

amor.  
 

Após a celebração foi servido um lanche festivo. A Comunidade 

da Vice-província louva e agradece o Senhor e implora bênçãos, 

saúde e todo bem para estas queridas Mestras, a fim de que 

continuem a servir a Deus e aos irmãos com amor, fidelidade e 

espírito missionário. 

 

Região “Regina Pacis”, India 
 

JORNADA DOS PROFESSORES 

Todos os anos na India, no dia 05 de setembro celebra-se a Jornada dos Professores. É a data do nascimento do 

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, um grande estudioso, leader, filósofo e educador.  

Nesta circunstância, os alunos da Escola “Sta. Lúcia Filippini” de 

Janampet, festejam os professores e, em sinal de respeito e gratidão, 

apresentam um programa cultural, colocando em destaque o papel do 

professor no desenvolvimento integral da criança.  

As Mestras, os professores e os estudantes recordaram com gratidão a 

Irmã Maria Alliegro, que foi sempre fonte de inspiração e animadora de 

todas as escolas da Região “Regina Pacis”,  principalmente a de 

Janampet, onde residiam 

ela e a Irmã Amala, ex-diretora; ambas se dedicaram à missão com 

entusiamo de coração e de mente. Em memória delas fizeram um 

momento de silêncio orante.  

As Mestras aproveitaram da ocasião para destacar e fortalecer o 

empenho dos professores leigos, recordando-lhes os grandes 

modelos da nossa missão educativa: Cristo Mestre e Santa Lúcia 

Filippini, a Mestra Santa:  Em nosso trabalho nos comprometemos a 

difundir e continuar a obra de  Cristo Mestre. Os professores e as 

Mestras, com a palavra e o exemplo, são os principais agentes na criação de um ambiente educacional iluminado 

pela mensagem evangélica. Os professores leigos, portanto, devem ter uma visão cristã da pessoa humana, do 

mundo e do saber. (cf Const. 68). 

À tarde, as Mestras e os professores participaram de um seminário de estudo sobre os objetivos e compromissos 

do professor, apresentado  pela Irmã Shiji Chacko, MPF.  

No final da jornada, a comunidade reunida em oração, agradeceu ao Senhor pelo sublime chamado à vocação de 

educadoras das jovens gerações, segundo o espírito e exemplo da Mestra Santa, Lúcia Filippini.  


