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Caríssimas,  

A comemoração dos 350 anos do aniversário de nascimento de Santa Lúcia chegou 

finalmente! “A preparação orante, o aprofundamento da vida e da espiritualidade de Santa 

Lúcia e o desejo de celebrar esta pedra milenar, contribuiram para apressar a chegada deste 

ano jubilar. As palavras pronunciadas ou escritas, não poderão descrever de maneira 

apropriada os numerosos esforços que estão sendo feitos para dar relevância a este evento. 

É impossível descrever com palavras o amor por Santa Lúcia que cada uma conserva no 

coração, mas as fotos, os vídeos, as iniciativas realizadas são sinais que falam, em alta voz 

e de maneira transparente.   

As manifestações do grande entusiasmo são evidentes nas celebrações e programações 

especiais das Missas de abertura que, em todos os lugares foram organizadas para dar início 

a este ano tão importante e, principalmente, pelos detalhes numerosos, preparados com 

cuidado e a bênção das respectivas Portas Santas, tudo contribuiu para dar um grande 

significado. As orações, a programação, os cantos litúrgicos, os horários e o material, bem 

como o esforço e a criatividade, manifestam claramente o amor filial pela nossa Santa Madre 

Fundadora.  

A participação de numerosos bispos, sacerdotes, religiosos, alunos e famílias, cuja presença 

honrou as diversas celebrações, deram uma importância maior a este aniversário especial.  

Tudo vem a confirmar que a luz de  Santa Lúcia continua a resplandecer para a honra e 

glória de Deus em todo o mundo. É o sonho de Lúcia que vai se relizando: "Desejaria 

transformar-me em tantas Lúcias…e chegar em todos os recantos do mundo para bradar a 

todos: “Amem a Deus”!  

Estamos apenas no início do ano celebrativo. Existe ainda um longo caminho a percorrer... 

Sigamos em frente, continuemos a eternizar este ano excepcional para a vida do Instituto.  

Os eventos que partilhamos no boletim manifestam a importância que damos a esta data 

memorável e testemunham o nosso empenho de manter vivo o espírito de Santa Lúcia para 

as gerações futuras, a fim de que elas também poderão continuar a transmitir a sua vida e a 

sua luz.  

Sinceramente no Senhor,  

 

         Superiora Geral 
  

 

   Pontifício Instituto das Mestras Pias Filippini 

                           Comunicação entre nós 
 

     N° 11 
 

         Casa Geral 

            janeiro - março 2022 
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- poster realizado na Região “Regina Pacis”, Índia, 

para a abertura do Ano Jubilar - 13 de janeiro de 2022 -    
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Província “Sacro Cuore”- Itália 

Jornada em preparação à abertura oficial do Ano jubilar  

É de costume que, em todos os anos, a Irmã Virginia Iamele, Superiora Provincial, convide 

as Mestras da Província para participar de uma peregrinação, 

durante as férias natalinas.  Neste ano, ela escolheu como 

meta a Paróquia São João, em Tarquinia, à convite do Pároco, 

Pe. D. Augusto Baldini, um devoto e ligado espiritualmente 

a Santa Lúcia Filippini. Até o Presépio foi dedicado a Santa 

Lúcia Filippini, como recordação do aniversário dos 350 anos 

de seu nascimento.  

A jornada teve início com a oração da manhã na igreja. Antes 

que o Pe. Augusto iniciasse a sua palestra de abertura, a Ir. Ascenza Tizzano, Superiora 

Geral, agradeceu-o por ter acolhido as “peregrinas” e congratulou-se com ele por ter 

colocado Santa Lúcia no magnífico presépio que ocupava grande parte do altar lateral. Ela 

agradeceu também pela sua participação ativa na programação deste ano jubilar. A palestra 

do Pe. Augusto sobre a santidade de Lúcia foi intercalada por uma reflexão muito rica sobre 

o tema da sinodalidade, destacando que Lúcia viveu e se sentia 

intimamente parte integrante da Igreja.  

 “O aniversário dos 350 anos do nascimento de  Santa 

Lúcia Filippini, é para nos também um Jubileu de graça e de 

misericórdia, plenamente inserido na caminhada sinodal da 

Igreja, da qual nenhum de nós poderá se sentir excluído. Lúcia 

Filippini seria a primeira a nos incentivar a caminhar com a 

Igreja, especialmente hoje, sem nos fecharmos à voz do Espírito 

Santo… Poderemos fazer uma caminhada espiritual frutuosa 

juntamente com Lúcia… Somos peregrinos apaixonados pelo 

Evangelho, abertos às novidades do Espírito Santo. Não 

percamos as ocasiões da graça do encontro, da escuta recíproca e do discernimento. Com 

alegria constatamos que, à medida em que buscamos o Senhor, Ele é o primeiro a ir em 

nosso encontro, porque nos ama”. 

As Mestras, ficaram encantadas com a celebração litúrgica especial, toda cantada. A jornada 

concluiu-se com um almoço festivo, oferecido generosamente por um benfeitor, amigo da 

comunidade. 

 

ABERTURA  DO ANO JUBILAR 

13 de janeiro de 2022 – Casa natal de Sta. Lúcia Filippini - TARQUINIA  
 

Numa atmosfera de “Igreja doméstica”, simples e solene ao mesmo 

tempo, na noite do dia 13 de janeiro de 2022, foi aberto o Ano Jubilar 

em honra de Sta. Lúcia Filippini, em sua casa natal, em Tarquinia, em 

comemoração dos 350 anos de seu nascimento. 
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Diante da pequena Capela, transformada em Porta Santa, o Bispo 

de Civitavecchia-Tarquinia, Dom Gianrico Ruzza, acompanhado 

de Sacerdotes e ministros, pronunciou a fórmula ritual. A 

assembleia,  constituída pelas Autoridades civis, Mestras Pias lá 

residentes, a Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, e outras 

representantes do Instituto, juntamente com numerosos fieis, 

catequistas e amigos, entrararam, com devoção, naquele local 

ligado intimamente à vida da 

nossa Santa. Nas  paredes daquela 

casa, Sta. Lúcia viveu os seus 

primeiros anos, cheios de alegria e de sofrimento; alí 

germinaram as sementes daquela que seria, depois, a sua 

vocação-missão na Igreja.   

 

16 de janeiro de 2022 – Cripta-Santuário de Sta. Lúcia Filippini – MONTEFIASCONE 

   

Desde a manhã do dia 13 de janeiro de 2022, em Montefiascone já havia acontecido um 

momento muito significativo: os sacerdotes da região pastoral, reunidos para o retiro 

mensal, haviam aberto a “primeira” Porta Santa na cidade. Sob a direção do Pe. Roberto 

Fabiani, vigário regional, que depois de ter passado, como peregrino, na porta externa da 

capela da Casa Mãe, celebrou com muita profundidade espiritual a Hora Média e concluiu 

com o hino que, normalmente, é cantado em honra de Sta. Lúcia. 

A abertura oficial aconteceu no domingo, dia 16 de 

janeiro de 2022, quando Dom Lino Fumagalli, Bispo 

diocesano, deu início ao Rito solene diante da Porta da 

cripta-santuário de Sta. Lúcia Filippini, com a 

participação de Dom Fabio Fabene, Secretário do 

Dicastério para a Causa dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosos eram os sacerdotes presentes, as religiosas de outros Institutos, os fieis, e 

obviamente, além do povo local, as Mestras Pias vindas de Roma, juntamente com a Madre 

Geral, a Madre Provincial e as Conselheiras. 

A Liturgia, vivida profundamente, marcou o início de uma série de eventos realizados 

sempre na Cripta-santuário.  
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Em 2 de fevereiro de 2022, Jornada da Vida Consagrada, o 

Bispo Fumagalli presidiu a Eucaristia, concelebrada por muitos 

sacerdotes e religiosos: naquela especial convocação jubilar, ele 

quiz destacar a importância da missão realizada na Igreja pelas 

consagradas, seu lugar único e insubstituível e implorou ao 

‘Senhor da Messe que envie operários para a sua messe’.  

No dia 25 março de 22 à tarde, para a celebração do Trânsito da 

Santa, foram convidados em peregrinação jubilar os catequistas 

da área pastoral e os membros do grupo de oração “Juntos com Lúcia”. O encontro coincidiu 

com a súplica com que o Papa Francisco consagrou a Russia e a Ucrânia ao Coração 

Imaculado de Maria.  

À noite, na capela da Casa Mãe, pedaço de terra onde viveu 

Lúcia, numa fraterna e emocionante transmissão online, as 

Mestras que atuam nas diversas partes do mundo puderam 

participar, unidas espiritualmente, à cerimônia do Trânsito 

da Santa Fundadora. No final, a Madre Geral cumprimentou 

e agradeceu o assessor tecnico, o pároco Pe. Marco Del 

Canuto, e todas as Mestras participantes. 

Na manhã do dia 26 de março de 2022 foi toda dedicada ao 

“jubileu” na escola. O Bispo, Dom Fumagalli presidiu a Celebração da Eucaristia em honra 

de Sta. Lúcia, dia de sua festa litúrgica: surpreendente foi a fervorosa participação dos 

alunos, pais e professores. Também à tarde, foi celebrada a Eucaristia pelo arcebispo, Dom 

Fabene, acompanhado por dois Diáconos permanentes.  Numerosos fieis receberam a graça 

da indulgência jubilar.  

Domingo, dia 27 de março de 2022, a solene Celebração Litúrgica 

foi presidida pelo cardeal, Dom Marcello Semeraro, Prefeito da 

Congregação para a Causa dos Santos, concelebrando o arcebispo, 

Dom Fabio Fabene. A Cripta-santuário estava lotada, apesar de 

manter os cuidados no combate ao Covid. Na homilia, o Cardeal, 

comentando um trecho do evangelho do IV Domingo da Quaresma 

sobre “o Filho pródigo”,  ele traçou o perfil de várias personagens e 

fez uma reflexão profunda sobre a espiritualidade de Lúcia. O coral 

“Sta. Margarida” estava presente na Celebração, entoando, de 

maneira brilhante, cantos em honra da Santa. 

 

19 de março de 2022  – NETTUNO, Via Matteotti 

Na manhã de sábado do dia 19 de março de 2022, em Nettuno, na capela do Instituto, 

realizou-se a solene cerimônia de abertura da Porta Santa, oficiada pelo Bispo de Albano, 

Dom Vincenzo Viva. Numerosas Mestras Pias estavam presentes, dentre elas, a Madre 

Geral, Ir. Ascenza Tizzano, a Provincial, Ir. Virginia Iamele, outras coirmãs, e muitas 

pessoas amigas da comunidade, reuniram-se para participar desta jubilosa Celebração.  
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O Bispo, em sua saudação litúrgica, depois de ter agradecido ao 

Papa pela Indulgência plenária concedida, e depois de ler o 

Decreto, destacou que a todos é concedida a oportunidade de fazer 

uma experiência profunda de graça, com o coração agradecido e 

louvando a Santíssima Trindade. Após o convite :"Abramos as 

portas da justiça: nela entremos para dar louvores ao Senhor", 

ele iniciou a cerimônia da passagem pela Porta Santa, ao canto 

do hino "Abramos as portas a Cristo", cantado pelo Coral “Sta. 

Lúcia Filippini”.  

O Bispo explicou o significado daquele gesto realizado. que tem 

fundamento na Palavra de Deus (cf Ez 46; Jo 10): "Abrimos uma 

porta que possui um valor evocativo…: no Antigo Testamento se 

fala da Porta do Templo voltada para o oriente que, estando fechada nos dias feriais, 

deveria ser aberta no Sábado e nos dias de festa, para que todos pudessem se encontrar o 

Senhor... E Jesus disse de si mesmo: “Eu sou a porta...”, foi  Ele que desceu do Pai, na 

plenitude dos tempos, a fim de libertar da escravidão os que pecaram; Ele é o caminho da 

nossa verdadeira liberdade.” 

 Dom Vincenzo apontou a ligação entre o Rito que foi celebrado e a opção de vida de Sta. 

Lúcia Filippini, a sua passagem pela porta “Cristo” que lhe proporcionou entrar em relação 

com Deus. “Ela descobriu assim a sua vocação: profética e corajosa, dedicou-se à 

educação cristã dos jovens, dando a eles e também às tantas 

mulheres que encontrou e não eram reconhecidas 

socialmente, a consciência da própria dignidade. Foi 

Evangelizadora-Mãe-Irmã, da mesma forma que hoje são 

as suas Mestras. Elas mantém vivo o seu carisma, 

atualizado no decorrer dos tempos que mudam, mas o seu 

espírito e a sua mensagem permanecem sempre atuais”.  

A Madre Geral, Ir. Ascenza Tizzano, manifestou sua 

gratidão e a de todas as Mestras Pias ao Bispo e a todos os presentes.  

No final, o Vice-Prefeito, Dr. Alessandro Mauro, falou com admiração da presença em 

Nettuno das Mestras Pias Filippini há 264 anos e dos laços que unem a cidade e Santa Lúcia 

Filippini, partilhando uma convivência feita de alegrias e sofrimentos, com seu carisma 

educativo, através do qual as Mestras formaram inteiras gerações. Ele recordou 

principalmente a Irmã Maria Leoni, à quem foi conferido o título de cidadã honorária, em 

2002, como representante deste benemérito Instituto.  

Além dele, estavam presentes o Pároco, Pe. Dom Fabrizio Pianozza, o Vigário, Pe. Massimo 

Silla, os Padres Passionistas, Pe. Marco del Canuto, Pároco de Montefiascone, Autoridades 

Militares e Policiais.  
 

… EM OUTROS LUGARES… - O mês de março foi marcado por grandes eventos que 

celebraram o Ano Jubilar com a abertura da Porta Santa. 

Calorosos festejos foram realizados:  em Castel Giorgio já em 20 de fevereiro, depois em 

Nápoles, Bitonto, Frascati, respectivamente em 22, 26, e 31 de março de 2022.  
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Província “Santa Lúcia Filippini”- U.S.A. 

A Província “Santa Lúcia Filippini”  

festeja o aniversário do nascimento da Santa Fundadora 

 Nem mesmo a pandemia pode diminuir o fervor e a alegria do dia 

13 de janeiro de 2022, ao comemorarmos o aniversário dos 350 anos 

do nascimento de Santa Lúcia Filippini! As Mestras da Província 

reuniram-se online para inaugurar as celebrações deste ano, com um 

tríduo centralizado nas virtudes teologais da Fé, Esperança e Caridade 

em Santa Lúcia, como nos indicam os testemunhos de vida e a herança 

espiritual que nos deixou.  

A cada comunidade foi enviado um link para o Zoom, a fim de que 

todos pudessem unir-se às Celebrações das Vésperas na capela de Villa 

Walsh, em 10-11-12 de janeiro de 2022.  

O tríduo especial teve início quando Dom Arthur J. Serratelli, Bispo emérito da Diocese de 

Paterson, celebrou a Liturgia, que foi seguida, ao vivo, não somente pelas comunidades 

locais, mas também pelas “Leigas Associadas de Sta. Lúcia Filippini”. 

Segunda feira, 10 de janeiro de 2022: Irmã Patricia Pompa, Superiora Provincial, deu as 

boas vindas às Mestras do St. Joseph Hall, e os membros da ASLF, online. Ela leu a carta 

da Superiora Geral, Irmã Ascenza Tizzano sobre a Indulgência Plenária para este ano jubilar. 

Por causa da pandemia, das dificuldades das viagens e dos riscos das grandes manifestações, 

a notícia da Indulgência Plenária divulgada através do Decreto da Penitenciaria Apostólica, 

concedida a todas as Capelas do Instituto, que terá validade para todo este ano, de 13 de 

janeiro de 2022 a 13 de janeiro de 2023! 

 Quinta feira, 13 de janeiro de 2022: início oficial das comemorações do aniversário dos 

350 anos da Fundadora. Irmã Patricia recordou a história da Província americana e a da 

chegada das Mestras Pias nos Estados Unidos, e sobre como era a propriedade de Villa 

Walsh quando pertencia à Família Gillespie. As Mestras Pias e os membros da ASLF 

acharam interessante a narração desta longa caminhada percorrida.   

A assembléia participou com grande alegria da solene Celebração das Vérperas próprias da 

Festa de Santa Lúcia Filippini, e da Eucaristia. Todos os que se uniram à oração e à 

celebração online manifestaram sua imensa gratidão.  

Para aquela circunstância, Irmã Marie Roccapriore dirigiu uma 

reflexão sobre como a presença de Santa Lúcia influenciou o seu 

tempo e continua, ainda hoje, através das Mestras Pias e daqueles 

que atuam em nossa missão. Ela deu um magnífico testemunho 

do espírito de nossa Santa e de seu ministério, compondo um 

acróstico a “Santa Lúcia Filippini”, destacando como ele  

continua sendo realizado fielmente.  

Com estas celebrações e ainda outras que acontecerão, a 

Província americana deu início à caminhada de eventos em 

comemoração ao aniversário de nascimento de Lúcia, apesar da 
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pandemia; todas elas indicam que a nossa Santa é "UMA LUZ QUE AINDA CONTINUA 
A RESPLANDESCER!". 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

ANO JUBILAR DE STA. LÚCIA FILIPPINI - Casa Vice Provincial, São Paulo  

No dia 13 de janeiro de 2022, a Vice-província “Mater Divinae Gratiae”, Brasil, deu início 

às celabrações jubilares do aniversário dos 350 

anos do nascimento de Sta. Lúcia Filippini. Na 

Liturgia Eucarística, presidida pelo Pe. 

Armenio Nogueira, ex-aluno do Colégio  “Sta. 

Lúcia Filippini”, São Paulo, estavam presentes 

as Mestras, colaboradores e fieis das paróquias 

em que as coirmãs atuam nas atividades 

pastorais. Durante a homilia, o Pe. Armênio 

manifestou sua alegria e gratidão em poder 

celebrar a Padroeira da sua Escola. “O sonho de Sta. Lúcia de ir ao mundo inteiro para 

anunciar aos irmãos o amor de Deus, realizou-se. A Mestra Santa  é um exemplo para cada 
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um de nós, de seu zelo missionário e seu ardor apostólico”. Ele recordou as Mestras, seus 

professores que semearam a Palavra de Deus em seu coração com bondade e doçura.  

Pe. Armênio concluiu a celebração, abençoando a assembleia com a relíquia de Santa Lúcia. 

 
Programa na “Rádio 9 de julho”, São Paulo 

No dia 13 de janeiro de 2022, Irmã Maria Helena de Carvalho, 

Superiora Vice Provincial, foi convidada para falar sobre a vida de Sta. 

Lúcia Filippini e da celebração do aniversário dos 350 anos do seu 

nascimento, num programa dirigido pelo Pe. Armênio Nogueira, 

denominado a " Caravela do Fado", na "Rádio 9 de julho" da 

Arquidiocese de São Paulo. Essa entrevista foi uma grande 

oportunidade para promover e publicar este ano tão especial na vida do 

nosso Instituto.  

 

Jornal “O São Paulo”, da Arquidiocese de São Paulo 
O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Sherer, prestou homenagem a Santa Lúcia 

neste ano jubilar, dedicando um grande espaço, no jornal arquidiocesano, para as Mestras 

Pias Filippini, seu carisma educacional, à vida de Santa Lúcia Filippini, e aos eventos 

celebrativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio “Santa Lúcia Filippini” - Vilhena, Estado de Rondônia 

No dia 13 de fevereiro e 2022, as Mestras de Vilhena, Irmã Maria Eunice da Silva, e Irmã 

Fátima Aparecida da Silva Melo, iniciaram os 

festejos em honra à Sta. Lúcia Filippini na Paróquia 

de Nossa Senohra Auxiliadora. À solene Liturgia 

Eucarística, presidida por Dom Norberto Forest, 

Bispo de Ji-Paraná e concelebrada por outros 

Sacerdotes, participaram alunos, pais, professores, 

famílias, paroquianos e amigos das Mestras Pias.  

Durante a homilia, Dom Forest colocou em 

evidência a atualidade do carisma de Sta. Lúcia: 

“Hoje, com alegria, iniciamos o ano jubilar de 
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Santa Lúcia Filippini. Ela nasceu há 350 anos, porém, é ainda presente aqui, em nossa 

cidade, em nossa paróquia e no Colégio que traz o seu nome. A vida de Santa Lúcia está 

ligada ao Evangelho que hoje acabamos de escutar. “Bem aventurados os pobres, porque 

deles é o Reino dos Céus!”  
Santa Lúcia partilhou tudo o que possuia para servir os pobres. Também hoje, em nosso 

País, a maioria das mulheres não são reconhecidas em seu direito de receber uma boa 

educação porque são pobres.  

Santa Lúcia ofereceu educação às meninas mais 

pobres, evangelizando-as e preparando-lhes o futuro, 

devolvendo-lhes a fé e a dignidade. Celebremos hoje, 

com a alegria vivida por Santa Lúcia, fruto da sua 

união com Deus. A alegria e a paz transpareciam em 

virtude da presença de Deus que irradiava em seu rosto 

e que deixavam maravilhados todos aqueles que com 

ela se encontravam. Em nossa cidade temos conosco 

uma comunidade que ainda hoje continua a obra de 

Santa Lúcia, a fim de que por meio dela, a sua luz possa continuar a resplandescer a luz de 

Cristo que tanto precisamos. " 

As Mestras e os fieis participantes viveram momentos de profunda espiritualidade e 

comoção. No final da Eucaristia, todos rezaram a oração à Lúcia Filippini, para obterem a 

indulgência plenária. 
 

 

Região “Regina Pacis”, Índia 
 

Abertura dos Aniversário dos 350 de Santa Lúcia... 
 

A Casa Regional da Região “Regina Pacis”, Índia, inaugurou o Ano 

jubilar do aniversário dos 350 anos de nascimento de nossa amada 

Fundadora, Santa Lúcia Filippini, com uma intensa e festiva 

preparação espiritual. 

À Celebração presidida por Dom Jaya Rao Polimera, Bispo da Diocese 

de Eluru, foram convidados alguns sacerdotes e religiosos das 

vizinhanças. As decorações coloridas do altar e do estandarte, a música 

melodiosa e os cantos, destacavam a grandeza da solenidade. Padre 

Chinnu Polishetti, ofm cap. Carregou na procissão a relíquia de Santa Lúcia, e a colocou na 

lateral do altar.   

 

Durante a homilia, o Bispo, abordou sobre as 

experiências dolorosas de Lúcia em sua infância e 

destacou que Deus, às vezes, orienta os acontecimen-

tos tendo em vista uma missão. O mesmo aconteceu 

com ela: o Senhor tinha planos maiores para Lúcia, ou 

seja, cuidar dos pequenos e dos últimos; queria que ela 

sofresse para que pudesse consolar, confortar e aliviar 

o sofrimento dos outros.   
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Pe. Johnson Puthenpurackal, ofm cap., leu o Decreto da Penitenciaria Apostólica que, em 

nome do Santo Padre, foi concedida a Indulgência plenária. O Bispo 

explicou seu significado para toda a assembleia. Todos os convidados 

ganharam de presente uma vela com a imagem de Santa Lúcia; o tema 

do ano “Uma luz que continua a resplandecer”, foi preparado e 

decorado pelas Mestras e pelas noviças.  

 

Um outro grande acontecimento daquela jornada foi a publicação de 

um CD como recordação do ano jubilar. Conhecendo bem os talentos 

e as capacidades das Mestras da Região, 

Irmã Maria Alliegro sempre desejou que 

ele tivesse sido feito. O sonho de Ir. Maria 

finalmente se realizou; certamente ela estará sorrindo lá do alto e 

abençoando a comunidade regional.  

Todas as coirmãs agradeceram a Irmã Elaria Vempati e Irmã 

Mary Therlingi por terem escrito os textos em honra de Santa 

Lúcia, e outros cantos litúrgicos; elas agradeceram ao Pe. Joseph 

Tambi OMI, por haver composto as músicas, e se congratularam 

com todos os que colaboraram cantando. 

 

NOTÍCIAS “flash” das várias comunidades. As 

Mestras residentes em Visahkapatnam tiveram a 

alegria de celebrar os 350 anos de nascimento de Sta. 

Lúcia, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, 

juntamente com a grande assembleia de fieis. Padre 

Mariadas MSFS  presidiu a Liturgia Eucarística. 

 

A comunidade de Perapuram celebrou Santa Lúcia 

no dia do seu nascimento, junto com as comunidades 

religiosas vizinhas. Os Padres TOR, com os quais as 

Mestras colaboram no ministério apostólico, 

aceitaram com prazer o convite e tornaram mais 

solene o momento celebrativo.  
  

 

O Rev.do Pe. Paul Thanickal, Diretor e sacerdote 

responsável pela Comunidade de São Paulo,  Rohta 

Agra, celebrou a Liturgia em honra de Santa Lúcia tanto 

em língua inglesa como na hindu. Irmã Joseph Mary, 

com flores e incenso, fez a homenagem “Aarti” ao 

Celebrante e à imagem de nossa Santa, segundo a 

maneira típica indiana de homenagear.  
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O pároco, a Comunidade de Munagalapalli com os seus paroquianos, os membros da 

Legião de Maria, jovens e crianças, foram da casa das 

Mestras até a paróquia em procissão, levando a imagem 

de Santa Lúcia.   

Após a solene Liturgia em sua honra, os jovens e as 

crianças apresentaram trechos da vida de nossa Santa.   
 

 

A comunidade residente em 

Korom, Kerala, honrou Santa Lúcia pelo aniversário dos seus 

350 anos de nascimento. O pároco, Padre Martin Mathew, e 

outros sacerdotes das paróquias vizinhas e das casas religiosas 

concelebraram a Liturgia.  Os alunos e professores, os 

paroquianos se uniram à alegria das Mestras, na Celebração e 

durante o momento dos comes e bebes.  
 

Foi um dia de imenso júbilo e de surpresa para a pequena comunidade de Bilari, no norte 

da Índia, quando o Bispo da diocese de Meerut, Dom Francis Kalist, 

ofereceu-se espontaneamente para celebrar a Liturgia Eucarística em 

honra de Santa Lúcia. 

Cada casa da Região “Regina Pacis” dedicou a Santa Lúcia uma jornada 

celebrativa, comemorando os 350 anos do seu nascimento e exprimindo 

da melhor maneira possível seu afeto filial e devoção, com Celebrações 

diversas, mas todas ricas de entusiasmo e gratidão por esta Madre tão 

amada e venerada.  

 

 

 
Na Primeira Parte do nosso Boletim  

foram partilhadas as iniciativas realizadas  para o Ano Jubilar;  

na Segunda Parte, estão sendo divulgados outros eventos  

e testemunhos das atividades apostólicas. 
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Província “Sacro Cuore”- Itália 
 

Curso de Formação… on line com a “Laudato si’ “-  

Vitulano BN – 

Uma iniciativa interessante aconteceu no olival próximo à 

nossa casa de Vitulano BN, a partir do mês de fevereiro.  

Desde quando as Mestras deixaram a casa, após o 

fechamento da Escola de Educação Infantil, o prédio 

continuou a funcionar com fim “educativo” através de 

outros grupos. 

Graças ao esforço extraordinário do Dr. Sebastian Limata, Engenheiro Agrônomo e 

Professor de Agronomia, foram ministrados cursos teóricos e práticos em referência à 

“vocação” agrícula daquela zona; o entusiasmo e a habilidade do jovem “mestre” está 

facilitando a continuação do projeto educativo em favor da população, tão desejado pela 

benfeitora do local, a Senhora Flavia Abbamondi.  

Os jovens, sabiamente orientados, puderam ver mais de perto, as atividades ligadas à vida 

rural, seu ambiente vital e a aprender sobre a preciosidade de serem educados sobre o 

respeito e o cuidado da “irmã Terra”, que nos oferece alimento e medicinais.  

 

 

 

 

 

 

 
 

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

A família de Lúcia cresce! 

Na festa de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro de 2022, durante a celebração 

das Vésperas, as postulantes Kamilla Mota de Santana 

e Dianiéle Mascena Miranda fizeram o seu “Ingresso 

no Noviciado”. Ao festivo momento estavam 

presentes as Mestras da Casa Vice Provincial e da 

Escola. Para esta ocasião foi convidado também o 

Padre Márcio, dos Religiosos ‘Cavanis’, capelão e 

pregador do retiro prepratório. 

Após o Rito de Iniciação à Vida Consagrada, as 

Noviças leram com alegria a carta enviada pela Madre 

Geral, Irmã Ascenza Tizzano, MPF: 
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 “…Os dois anos de noviciado constituem uma nova etapa desta caminhada que lhes 

proporcionarão novas oportunidades para o crescimento espiritual e para a formação na 

vida do Instituto. Cada passo é importante: desejo que a cada ano adquira um sentido maior 

de pertença à Família das Mestras Pias Filippini. …  

Jamais percam de vista Maria, nossa Mãe, e Santa Lúcia, 

nossa Fundadora, que caminham ao lado de vocês. Invocai-

as e Elas estarão ao seu lado em qualquer necessidade”. 

A Comunidade da Vice Província 

agradece ao Senhor pelo dom destas 

jovens e implora sobre elas suas 

graças e bênçãos.  

Todas rezam para que perseverem na 

resposta ao chamado de Deus e 

continuem a crescer no amor a Jesus e aos os irmãos e irmãs.  

 

Região “Mater Misericordiae”, Eritreia 

 

Oblação Temporária: fecundidade em tempos difíceis! 

Em 5 de fevereiro de 2022 a Região “Mater 

Misericordiae”, Eritreia, teve a alegria de celebrar a 

Oblação Temporária de Irmã Merhawit Teklay Abreha e 

Irmã Sosuna Efrem Okebamichael.  
 

A solene Liturgia foi presidida por Padre Haile 

Tesfamariam, vincentino. 

A celebração è foi um momento privilegiado para 

ressaltar o tema dos 350 anos de nascimento de Santa Lúcia Filippini: "UMA LUZ QUE 

CONTINUA A RESPLANDECER".  
  

As Mestras, mediante uma apresentação teatral sobre a Vida de Santa Lúcia, colocaram em 

evidência alguns trechos de sua vida:  
 

- No batismo Lúcia recebeu a luz de Cristo para ser luz 

para o mundo. 

- O ensinamento e a oração de Lúcia. 

- Os ‘PENSAMENTOS’, manifestação da sua santidade.  

A apresentação teatral concluiu-se com a leitura e o 

canto do tema do ano, em diversas linguas:  
 

''A Light Still Shines”, 

'እቲ ብርሃን ጌና ይበርህ ኣሎ', 

“Eti Berhan Gena Yebrhi Allo”, 

“Una Luce Ancora Splendente”, 

“ En Tikhwa Nan Akhtasi Tikhwdekw Enkukhw”, 

“Laleda Kaso”! 
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A Oblação Temporária das Junioristas deu às Mestras a 

oportunidade para refletir sobre a vida de Santa Lúcia, 

para renovar o compromisso generoso de difundir a sua 

luz de santidade e a transmiti-la às novas gerações.   

Os pais e os convidados ficaram maravilhados com a 

apresentação e, mais ainda, com a Celebração Litúrgica. 

 

 

 
 

Região “Regina Pacis”, Índia 

 

Jubileu de prata – O dia 19 de fevereiro de 2022 foi muito especial para a Região “Regina 

Pacis”, Índia.  

Irmã Sindu Varghese, Irmã Mary Therlingi, Irmã Ravi Pramila e Irmã Elaria Vempati 

celebraram seus vinte e cinco anos de Vida 

Consagrada com o coração grato a Deus que as 

chamou para serem suas e caminhar com elas, todos 

os dias. 

A solenne Liturgia Eucarística foi presidida pelo 

Padre Babu George, Conselheiro da Diocese die 

Eluru. Muitos sacerdotes, religiosos, familiares das 

festejadas e benfeitores se uniram às Mestras para 

agradecer e louvar Deus pelas maravilhas nelas operadas, mantendo-as fieis aos seus 

compromissos e seguidoras do espírito de Santa Lúcia Filippini. 

Na homilia, Pe. Babu George falou sobre o tema: “Uma luz que continua a resplandecer 

através de nós”. No trecho evangélico:  “Sede luz... e sal da terra”, o Celebrante destacou a 

principais qualidades do sal: purificar, conservar e 

dar sabor. Durante estes vinte e cinco anos de Vida 

Consagrada, seguindo as pegada de Santa Lúcia, 

essas coirmãs continuaram a resplandecer como 

luzes e a acrescentar sabor na vida das pessoas que as 

circundam.  

Após a Liturgia, fizeram homenagem às Mestras 

festejadas, segundo a cultura e tradição indiana, com 

guirlandas floridas e xales.  

 

A mensagem enviada pela Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, fez com que a comunidade 

e as festejadas sentissem a alegria de estarem unidas a todo o Instituto:  

“Saudamos vocês com sentimentos de gratidão pela fecundidade da sua vissão, nestes vinte 

e cinco anos. Rezamos para que a felicidade e as bênçãos desta data significativa sejam de 

incentivo para continuarem sempre em frente na caminhada da vida, com o coração 
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agradecido. A graça de Deus continue a transbordar em vocês para que possam atingir a 

meta da constante viagem em direção à união com Deus…”. 

 

As Mestras da Região “Regina Pacis” louvam e agradecem a Deus pelos dons especiais 

concedidos às Coirmãs festejadas, no serviço generoso, na serena partilha fraterna oferecida 

a todos, nestes vinte e cinco anos de Vida Consagrada.   

 


