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Caríssimas, 

O sonho do papa Francisco para a Igreja do terceiro milênio é que ela seja uma Igreja 

sinodal; uma Igreja que caminha junto, uma Igreja onde ninguém é excluído. 

O objetivo desta minha carta é o de partilhar com vocês algumas reflexões sobre o 

Sínodo a fim de animá-las a aceitar o convite do Papa Francisco e de levar a sério este 

processo: "Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão". Espero que a 

minha singela mensagem inspire e as motive a participar ativamente da celebração do 

processo sinodal, principalmente em sua primeira fase, da qual todas somos convidadas a fazer parte. 

Seria negligência da minha parte não despertar o interesse de vocês, neste momento histórico atual, em que toda a 

Igreja é chamada a caminhar junto, a escutar o Espírito Santo, a Palavra de Deus e a participar da Missão.  Dado 

que a primeira fase do Sínodo foi iniciada em outubro, presumo que vocês já estejam envolvidas através das suas 

Dioceses. Para incentivar a participação e nos educar ao conceito de sinodalidade, algumas Dioceses programaram 

itinerários locais, alicerçando o processo sinodal na meditação, na Escritura, na liturgia e na oração. Aproveitando 

destas experiências, poderemos fortalecer a nossa posição e presença, principalmente porque nos consideramos 

“membros da Igreja”.   

Agora nos é pedido para a darmos um passo adiante. Todos os Institutos de Vida Consagrada são convidados a 

refletir sobre a contribuição que cada carisma deverá dar à Igreja e sobre o que poderá oferecer para o crescimento 

de uma Igreja verdadeiramente sinodal. Para partilharmos desta oportunidade de falar em nome da nossa vocação 

especial, peço que colaborem e enviem as informações e indicações  que nos foram pedidas, à Superiora de cada 

Comunidade local, a fim de fazermos sentir a nossa voz. Esta participação fará crescer em nós o sentido mais 

profundo de pertença à Igreja.  

A pergunta fundamental da consulta é: “Numa Igreja sinodal, que anuncia o Evangelho, todos ‘caminhamos 

juntos’: como se realiza hoje este ‘caminhar juntos’ na sua Igreja/Congregação local? Quais passos o Espírito 

Santo nos convida a fazer para crescermos em nosso caminhar juntos”? 

Trata-se de discernirmos juntas qual será – na perspectiva da vida consagrada – o caminho sinodal que Deus espera 

da Igreja, neste momento histórico.  

A Superiora de cada Comunidade local enviará sua contribuição coletiva à Casa Geral até o dia 1° de maio. A  Casa 

Geral, por sua vez, enviará uma síntese das suas respostas à Congregação para os Institutos de Vida Consagrada.  

Caríssimas, temos esta oportunidade de manifestar o que o Espírito nos diz através da nossa oração a fim de que a 

Igreja siga em frente. Como poderemos privar-nos desta possibilidade de participar de um compromisso tão grande 

de “profecia”? 

O Espírito Santo é Aquele que nos guia para onde Deus quer, e não para onde nos levarão as nossas ideias e os 

nossos interesses pessoais. Supliquemos para que nos tornemos fortalecidas pela presença do Espírito, enquanto 

abraçamos este processo sinodal. 

Este texto que segue é uma oração que implora a ação do Espírito Santo em nós. É o ADSUMUS, uma oração 

recitada nos sínodos e nos encontros eclesiais, há centenas de anos, e também no início de cada sessão do Concílio 

Vaticano II. Rezemos... 

 
 

Estamos aqui diante de Ti, ó Espírito Santo: 
sentimos o peso das nossas fragilidades, 

 

  Pontifício Instituto das Mestras Pias Filippini 

                           Comunicação entre nós 
            

                                               N° 10 
 

                 Casa Geral 

           julho – dezembro de 2021 
 



2 

mas estamos todas reunidas em Teu nome; 
vem a nós, assiste-nos, desce em nossos corações: 

ensina-nos o que devemos fazer, 
mostra-nos o Teu caminho a seguir, 

realiza Tu mesmo tudo que nos pede. 
Sejas Tu mesmo a sugerir e a guiar as nossas decisões, 
porque somente Tu, com Deus Pai e com o Seu Filho, 

tens um nome santo e glorioso. 
 

Não nos permitas afastar-nos da justiça, 
Tu que amas a ordem e a paz; 

não nos permita ser enganadas pela ignorância, 
não nos deixe seduzir pela simpatia humana, 

não nos deixe influenciar pelos cargos ou pessoas. 
Mantém-nos unidas a Ti com o dom da Tua graça, 

para que sejamos uma só coisa em Ti 
e em nada nos afastarmos da verdade. 

Faz com que, reunidas em Teu santo nome, 
saibamos contemplar a bondade e a firmeza 

a fim de fazermos tudo em união Contigo, 
esperando que, cumprindo fielmente nosso dever, 

nos seja dado no futuro, o prêmio da vida eterna. Amém. 

 

   Sinceramente no Senhor, 

 

    

 

Irmã Ascenza Tizzano, MPF                                    

   Superiora Geral  

 

 

  

 

      Por ocasião do aniversário dos 85 anos do Papa Francisco, em nome de todo o Instituto, como de costume, 

enviamos uma oferta em dinheiro para as suas obras de caridade, recordando o que nos repetia Sta. Lúcia: “Façam 

caridade… não a neguem a ninguém…é a caridade que mantém as escolas!”. 

Temos a satisfação de citar a seguir, a manifestação de gratidão, enviada pelo setor Pontifício das Ofertas.   
 

 

                                     
 Do Vaticano, 20 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ELEMOSINIERE DE SUA SANTIDADE 

 

Reverenda Madre, 

… uma vez que Sua Santidade destinou esta generosa doação a este Setor para as obras de 
caridade, cumpro o venerado encargo de agradecer à Senhora e às suas Coirmãs em nome Dele, 
o Qual agradeceu e ficou satisfeito com seus nobres sentimentos de devoto afeto e atenção para 
com a Sua pessoa, por este gesto gentil e retribui com apreço, invocando sobre a Senhora e suas 
Coirmãs do insigne Pontifício Instituto das Mestras Pias Filippini a plenitude dos dons do Verbo 
de Deus, feito homem.  

De minha parte, aproveito da circunstância para desejar-lhe nossos votos de um feliz Natal 
e um sereno e fecundo ano novo, acompanhados das mais cordiais saudações.  

                                                                                                             card. Konrad Krajewski 
 

Para Uma Igreja Sinodal 

Comunhão  participação  missão 
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Província “Sacro Cuore”- Itália 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO - Associação “Leigos de Sta. Lúcia Filippini”  

Em 9 de otutubro de 2021, depois de quase dois anos, os Leigos e as Mestras Pias se encontraram na Casa Provincial 

de Via delle Fornaci.  

O encontro foi comovente pelo fato de estarem juntos novamente e poder retomar esta caminhada tão importante 

para o crescimento espiritual dos membros, como pessoa e como grupo.  

Na formação dos anos precedentes, os membros que pronunciavam o Ato de 

compromisso, tinham uma preparação de três dias. Ultimamente não está sendo 

possível por causa da pandemia, por isso, a experiência 

que tivertam neste encontro foi mais intensa, deixando 

todos muito felizes. A sala das conferências da Casa 

Provincial estava repleta. 

A Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, deu a sua 

calorosa boas vindas ao festivo encontro e agradeceu ao 

Bispo, Dom Emidio Cipollone, que, durante o tempo da 

pandemia, manteve todos unidos, através da partilha 

diária da Palavra: online sim, mas todos unidos 

espiritualmente. 

A Irmã Gabriella, Coordenadora do grupo, deu início à oração, oferecendo pistas 

apropriadas.   

Dom Emidio expôs com clareza e afirmou que a Virgindade Consagrada e o Matrimônio 

não se contrapõem. Pelo contrário, são dois caminhos distintos, mas complementares para 

viver o único mistério da Aliança de Deus com o seu povo.   

Em outras palavras, ele recordou e os incentivou a viver a identidade da Associação, os Leigos no matrimônio e as 

Mestras nas virgindade consagrada, como dom de Deus, ajuda recíproca na caminhada em direção à plenitude da 

vida, seguindo as pegadas de Cristo e animados pelo espírito ardoroso de Santa Lúcia. “No Cântico dos Cânticos é 

manifestada com eficácia o significado desta relação íntima com o Esposo. A 

pessoa humana tem tudo, mas é incompleta. Não é possível viver somente para o 

trabalho e os compromissos. É preciso de alguém que a “tire” da solidão e a 

ajude a estreitar relaciona-mentos 

harmoniosos, a fim de chegarem à 

plenitude da sua vida.” 

A reflexão foi profunda e enriqueceu o 

espírito de todos.  

 

Em seguida houve o plenário, no qual ficou bem evidente a caminhada de 

crescimento espiritual feita pelos participantes, a confiança e abertura na 

partilha recíproca de seus sentimentos mais profundos.  

Após a Celebração Eucarística, no início da tarde, todos partiram revigorados 

e desejosos de retomar a caminhada de conjunto e de tornar mais resplandescente o Carisma de Santa Lúcia, neste 

aniversário dos 350 anos de seu nascimento. 

 

 

ENCONTRO LU&GI 

Sábado, 16 de outubro, Padre Marco Del Canuto, jovem pároco de Montefiascone, chegou à cidadezinha de Nettuno 

para a concelebração com o novo Bispo da Diocese, Dom Vincenzo Viva.  

Aproveitando da preciosa e amigável presença, o grupo Lu&Gi de Nettuno-Anzio iniciou os 

encontros deste ano, comprometendo todos a participar do Jubileu de Santa Lúcia Filippini, 

que terá início partir do próximo dia 13 de janeiro de 

2022, com a abertura da Porta Santa em Tarquinia e, no 

dia 16 de janeiro de 2022, em Montefiascone. 

A palestra do Padre Marco tornou mais significativa a 

jornada de escuta, de compromisso e de oração.   

Ela iniciou-se com a reflexão sobre a importância de 

colocar-se a caminho, abandonando o egoismo e 

dedicando-se ao serviço dos outros, fieis à própria identidade humana e cristã. 
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A seguir, fizeram uma concreta e verdadeira viagem interior e exterior e, 

durante o percurso do Instituto até à praia, cada um se questinou sobre o que 

é preciso deixar para trás, como doar-se a Deus e ao próximo.  

O almoço foi um momento de convivência festiva, após o longo período de 

separação e de distanciamento exigido pela pandemia.   
 

Reunidos na capela, na presença de Jesus 

Eucarístico, concluíram o encontro com um 

gesto simbólico: cada um dos presentes deu 

uma oferta para ajudar aqueles que estão em 

dificuldade, aprendendo a se sensibilizarem e a conhe-cer as necessidades daqueles 

que encontramos pela frente.  

Através deste gesto pessoal, iniciamos o novo ano, assumindo o compromisso de 

estarmos mais atentos às pessoas que vivem ao nosso redor, descobrindo o que 

precisam e não manifestam, bem como seus talentos, na esperança de que, em breve, 

todos sintam a alegria de estar juntos, na presença de Deus.   

O grupo de Nettuno-Anzio e mais três jovens de Frascati, orientados pela Irmã Felícia fizeram essa experiência de 

partilha e serão os porta-vozes para o povo da sua cidade de tudo o que vivenciaram.                   

                                                                                    

                                                                                                       (Francisco Palma, responsável do grupo) 

 

 

 
PROPOSTA DE UMA CAMINHADA COM OS PROFESSORES –  

REFLEXÕES SOBRE O CARISMA DE STA. LÚCIA FILIPPINI 

 
 

O aniversário dos 350 anos de nascimento de Santa Lúcia Filippini é um acontecimento 

histórico e espiritual importante que nos convida a aprofundar o conhecimento da Santa 

Mestra e da sua ação educativa e formativa na escola.   
 

Todos somos conscientes de que as escolas do nosso Instituto, hoje mais do que nunca, 

poderão continuar a operar se, os professores leigos que colaboram conosco, cada vez 

mais motivados, se tornarem verdadeiros educadores e bons conhecedores do nosso 

carisma de fundação e o testemunhe, juntamente com as Mestras Pias, primeiras 

defensoras do carisma que o Senhor suscitou na Igreja por meio dos Fundadores.   
 

A esse fim, Irmã Virginia Iamele, Superiora provincial, confiou à Irmã Petra Rocchi o 

compromisso de acompanhar os professores da Província “Sacro Cuore” na elaboração 

de um projeto prático que auxilie a todos, leigos e Mestras, 

a refletir sobre como deve ser um educador atualizado, numa escola que muda 

rapidamente, capaz de traduzir hoje, a inspiração herdada por Santa Lúcia Filippini e 

pelo Ven. Card. Marco Antonio Barbarigo. 
 

O projeto denominado “Educar significa...” tem o objetivo de corresponder à 

finalidade primordial da escola católica e os temas educacionais que colocam ao 

centro o crescimento humano e cristão de cada pessoa.  
 

A ação de cada professor é considerada determinante, porque, através da sua pessoa 

e da sua atividade educativa, é transmitida a instrução e a mensagem cristã e, nas 

escolas das Mestras Pias Filippini, o conhecimento do Carisma dos Santos 

Fundadores.  
 

Neste ano letivo de 2021/2022, Irmã Petra, se comprometeu a por em prática este projeto. Mensalmente, ela enviará 

vários temas para serem refletidos em conjunto, em todas as escolas da Província italiana, convicta de que este 

material enriquecerá a formação dos professores.  

 

 

 



5 

 

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

A comunidade “São José, no litoral” festeja o Ano Josefino – Dentre as diversas iniciativas para celebrar o Ano 

de São José, as Mestras que atuam no Centro de Espiritualidade “São José”, na zona litoral, 

acolheram grupos para retiros espirituais, voluntários, colaboradores e benfeitores.  

Irmã Brunilda Ramos, Diretora do Centro, Irmã Dolores Bianchi, e Irmã Jane Feltz, em 20 de 

outubro de 2021, prestaram homenagem a todos os que atuam no ministério da oração, da 

renovação interior e de cura. Para ressaltar o significado da jornada, Dom Manuel A. Cruz, 

Bispo Auxiliar de Newark, presidiu a Celebração Eucarística, concebrada pelo Padre Padre 

John Bambrick, hóspede frequente, conferencista e amigo das Mestras Pias Filippini. 

Na homilia, Dom Cruz manifestou sua estima pelas coirmãs que prestam serviço no Centro de 

Espiritualidade, e, à presença da Irmã Patricia Pompa, 

Superiora provincial, e das Conselheiras provinciais, Irmã 

Betty Jean Takacs e Irmã Marie Antonelli, dirigiu palavras de elogio a todas as 

Mestras Pias Filippini pelo seu espírito de sacrifício, pela hospitalidade e a 

generosidade. Dom Cruz, destacou com veemência as virtudes de São José, 

especialmente o seu amor, a sua capacidade de perdoar e a sua obediência.  

A Liturgia Eucarística foi seguida por um almoço festivo, durante o qual, as Mestras 

se entreteram com os convidados e manifestaram sua sincera gratidão ao grupo 

especial, que ajuda a manter viva e atual a missão de Santa Lúcia Filippini nesta zona 

litoral, no centro de New Jersey.  

São José, fiel protetor, continua a abençoar este lugar. No ano a ele dedicado, as 

Mestras a ele se dirigem confiantes, exaltam o seu nome e o agradecem pela sua 

paterna proteção, experimentada, há tantos anos.   

 

JORNADA COMUNITÁRIA ANUAL : 20 de novembro de 2021 

Dia da Memória... Renovação da Oblação... Celebração dos Jubileus... 

As Mestras reunidas em Villa Walsh, na Capela dedicada a Santa Lúcia Filippini, anteciparam a celebração da Festa 

da Apresentação de Maria.  

Após a sua calorosa acolhida, Irmã Patricia 

Pompa, Superiora provincial, falou sobre o 

início dos encontros eclesiais sobre o Sínodo, 

em outubro. Para incentivá-las à 

participação, recordou às coirmãs: “Este 

caminho, que segue as pegadas da 

‘renovação’ da Igreja proposta pelo Concílio 

Vaticano II, é um dom e um compromisso: 

caminhando juntos e refletindo sobre a 

estrada percorrida, a Igreja poderá descobrir direções e pistas que poderão ajudar a 

viver a comunhão, a adquirir a participação e a introduzir-nos na missão”.  

Irmã Patricia referiu-se também às Ações concretas da Laudato Sì,  recordando ainda uma vez que a humanidade 

e o planeta são uma família e que a terra é a nossa casa comum. Nós, como comunidade, devemos proteger a criação 

de Deus para as gerações futuras, abraçando um estilo de vida que favoreça o bem de todos e nos torne sensíveis às 

necessidades dos pobres e dos vulneráveis.    

O momento de oração comemorativo, preparado pela Irmã  Elizabeth Dalessio e 

Irmã Elizabeth Toft, contribuiu significativamente para homenagear as coirmãs 

falecidas neste ano. Uma apresentação de video, realizada durante a oração, 

colocou em evidência as qualidades peculiares destas Mestras que deixaram um 

grande exemplo de vida.  

Durante a Liturgia Eucarística, Monsenhor Thomas Gervasio, celebrante e ex- 

aluno das Mestras Pias Filippini, apresentou o seu estudo sobre a vida de Lúcia, 

destacando as numerosas lutas que ela enfrentou e os sofrimentos padecidos pela 
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mantenção de suas escolas. A frustração sentida era evidente nas cartas escritas por ela à Princesa Altieri.  

Monsenhor Gervasio, em seguida, agradeceu a Deus pela fidelidade à Vida Consagrada e pelo testemunho de amor 

das Mestras que, neste ano, celebram seu jubileu. Na homilia enumerou três atitudes sugeridas nas leituras do dia, 

que constituem o fundamento da nossa Oblação: 

1. Do livro de Samuel: “Fala, Senhor, o teu servo te escuta…” A maior parte das pessoas escuta para responder… 

Recordemos os nossos primeiros dias de vocação. O Senhor não nos impôs nada. A sua voz foi gentil.  “Hoje, nos 

alegramos com vocês, Mestras festejadas, porque vocês confiaram, ouviram aquela voz e seguiram o Senhor”. 

2. Da Carta de Tiago: “Sede operadores, não somente ouvintes”. Escutar não basta... Somos chamados a 

transformar em ações concretas aquilo que escutamos. O que sentimos neste lugar santo deve ser vivido em público, 

no mercado... Nós somos os seus instrumentos, os seus amigos, e isto faz a diferença. Jesus olha os nossos esforços, 

não o nosso sucesso. “As homenageadas pelo jubileu e as demais Mestras são testemunhas que indicam aos outros 

o amor de Deus e aquela felicidade verdadeira que gozaremos na vida 

eterna”. 

3. Do Evangelho de Mateus: O discipulado exige humildade. A verdadeira 

grandeza está no serviço humilde. A humildade é a estrada a ser percorrida, 

não a do mundo, mas a do Senhor. “Irmãs, seremos grandes somente quando 

anunciarmos a bondade de Deus, como o fez Maria no seu Magnificat”.  

Após a ceia festiva, as festejadas, Irmã Jeanette DeSena, Irmã Lucy Zanoni 

(75° anniversário), Irmã Joanne Kokosinski (50°), Irmã Lesley Draper (25°), 

foram homenageadas com uma apresentação em Power Point, preparada pela 

Irmã Helen Sanchez e Irmã Laura Bezila . 

Estando próxima a Festa de Ação de Graças, Irmã Patricia Pompa concluiu a 

memorável jornada com uma mensagem de gratidão: "A gratidão nos envolve na Festa de Ação de Graças, mas 

devemos viver com gratidão cada dia... Se pronunciamos a palavra ‘Obrigado!’, as nossas ações deverão 

transparecer essa palavra”. O Papa Francisco nos recorda: "A gratidão é sempre uma arma poderosa...". 

 

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

Celebração de Abertura da fase preparatória ao Sínodo dos  Bispos 

 

Em preparação ao Sínodo dos Bispos de 

2023 que acontecerá em Roma, Dom 

Carlos Silva, Bispo da Região Brasilândia, 

em 17 de outubro de 2021, presidiu uma 

Celebração solene, juntamente com todos 

os párocos da Região. Dela participou um 

grupo de Mestras Pias, numerosos fieis leigos da Região.  

No final da Santa Missa o Bispo ofereceu aos Sacerdotes, religiosos e religiosas um círio 

comemorativo.  
 

 

Projeto “Lucianas”, Miracatu, São Paulo 
 

As atividades do Projeto “Lucianas” de Miracatu concluiram-se em 04 de dezembro de 2021. 

As crianças e os adolescentes participaram do teatro representando a narração 

evangélica do Nascimento de Jesus, momento de profunda comoção e 

reflexão para eles, seus pais e familiares. Houve também apresentação de 

cantos e poesias.  
 

Foi servido, em seguida, lanches. Cada um 

recebeu um presente.  A festa foi animada e 

todos saíram felizes com as lembranças. 
 

Os pais não se cansavam de agradecer e 

cumprimentar as Mestras, Ir. Inez Silvia 

Rodrigues, Ir. Maria de Lourdes Santos, Ir. Yesu Rani Kulandai Raj, e os seus 

colaboradores pelo bem e pela educação que oferecem aos seus filhos, através deste Projeto 

mantido pelo Instituto.    
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Auto de Natal - 
Os Colégios: “Sta. Lúcia Filippini” de São Paulo, “Sta. Lúcia Filippini” de Vilhena, Rondônia e “Nossa Senhora da 

Divina Providência, Peruíbe, São Paulo, todos os anos, organizam “O Auto de 

Natal”. Durante esta manifestação, ocasião 

oportuna para agradecer o ano letivo que se 

encerra, os alunos dramatizam cenas do Santo 

Natal, através do qual refletem o verdadeiro 

significado deste acontecimento fundamental para 

nós cristãos. Os familiares partecipam e rezam 

juntos. Todos fazem uma experiência de fé e de 

grande comoção.  

 

 

 

Participação na Paróquia-  No dia 19 de dezembro, a Mestra, Ir. Maria Eduarda Moreira de Carvalho, e a 

juniorista, Ir. Renata Borgue Nepomuceno, juntamente com um 

grande numero de fieis, receberam o  “mandato” como Ministros 

extraordinários da Eucaristia, durante a Liturgia Eucarística 

celebrada pelo Bispo Regional, Dom Carlos Silva, e o pároco, Padre 

Edemilson.  

Na homilia, o Bispo destacou aos novos membros que daquele 

momento em diante, se tornariam os “portadores de Cristo”, novos 

sacrários vivos, a exemplo de Maria que, em sua visita à prima 

Isabel, levou Jesus. Como tal, são chamados a operar ativamente 

nesta Pastoral da Paróquia Santa Cruz de Itaberaba, que acolheu as 

primeiras Mestras Pias, vindas ao Brasil para a fundação do Instituto.   

 

 

Região “Mater Misericordiae”, Eritreia 

A Presença de Deus através dos seus mensageiros 

As Mestras da Região “Mater Misericordiae”, Eritreia, invocando a benção do Senhor e a luz do Espírito Santo, 

deram início a várias programações, seguindo o tema proposto pela Madre Geral para a 

caminhada de todo o Instituto: Lúcia é para as suas filhas e para a Igreja “uma luz que 

ainda resplandece”. 

Nas comunidades locais, todas estão empenhadas em estudar, partilhar, meditar e a viver 

a vida cotidiana, seguindo o exemplo da Santa Fundadora e procurando ser fieis ao 

carisma originário.  

No dia 25 de dezembro de 2021(no Ano Litúrgico local era ainda tempo de Advento) 

foi celebrada uma “jornada comunitária”. Estavam presentes todas as Mestras da 

Região. A Superiora Regional, Irmã Mebrak inciou o encontro com a oração e anunciou 

o Ano Jubilar em comemoração ao aniversário de 350 anos de nascimento de Santa 

Lúcia.  

Ela falou sobre a vida consagrada e a vocação, como se deve vivê-la pessoal e comunitariamente e pediu sugestões 

sobre como poderão intensificar o compromisso de melhorar a vivência de cada uma.  
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As coirmãs participaram ativamente das discussões e da partilha nos grupos. No plenário elas sugeriram algumas 

pistas concretas:  

1. Ser fortes e vigilantes na oração. 

2. Ser fieis e gratas pelo chamado. 

3. Fazer conhecer aos jovens, mulheres e famílias, a vida e as obras de Santa Lúcia.  

A jornada concluiu-se com a ação de graças ao Senhor:  

-pelo dom da vocação e de poder segui-lo juntas,  

-pelos encontros fraternos que ajudam a renovar espiritualmente, mediante a 

partilha recíproca,   

-pela solicitude da Superiora Regional, Irmã Mebrak, em promover e manter a 

animação espiritual. 

 

 

 

 

Região “Regina Pacis”, Índia 
 

INGRESSO NO NOVICIADO 

 

No dia 3 de dezembro de 2021, dia em que a Igreja celebra São Francisco 

Xavier, uma dos maiores Santos Missionários Evangelizadores da Índia, a 

Região “Regina Pacis” teve a alegria de acolher no Noviciado cinco jovens 

Postulantes: Ekka Elizabeth, Lakra Birma, Soreng Molina, Subhithra 

Subera Antony e Nandasingh Pikasini.  

O rito do Ingresso no Noviciado aconteceu durante a Adoração Eucarística. 

Irmã Maria Xavier, Superiora Regional, recebeu as Noviças, na presença 

das Mestras presentes ao festivo evento, na casa regional de Janampet. 

Irmã Maria Xavier congratulou-se com as Noviças pela sua disponibilidade em responder à chamada do Senhor e 

pelo desejo delas de querer viver segundo o carisma das Mestras Pias Filippini. 

Incentivou-as dizendo: “Somos simples vasos de argila que contém um tesouro, 

como nos recorda São Paulo. A nossa força vem da confiança no poder da 

Palavra de Deus. Como Santa Lúcia Filippini e São Francisco Xavier, devemos 

ser pontes, dispostas a difundir o amor de Deus em todos os recantos da terra e 

a levar o Evangelho ao mundo inteiro”. 

A comunidade agradeceu ao Senhor pelo dom precioso destas jovens e pelo 

desejo de segui-Lo como vedadeiro e único Mestre, seguindo as pegadas de Santa 

Lúcia Filippini. Ela rezou pela perseverança de cada uma e assegurou-lhes 

proteção e orientação fraterna na nova caminhada.             

 

 

 

 

 

 

 


