
 
 

Caríssimas, 

 

Estes últimos meses foram repletos de bênçãos. Dentre elas, alegro-me em partilhar com 

vocês a extraordinária experiência que tivemos com a nossa Audiência com o Papa 

Francisco, recordação que será para toda a vida. Como surgiu este acontecimento? Em 

resposta dada, quase por acaso, à “grande ideia”, ou seja, o desejo do Padre Marco Del 

Canuto, pároco dea Catedral de Santa Margherita em Montefiascone, que nos sugeriu de 

pedir uma audiência com o Papa Francisco, por ocasião da celebração jubilar. Para minha 

surpresa, quando depois o encontrei, Padre Marcos mostrou-me a carta oficial que havia 

preparado para solicitar a audiência: estava já assinada pelos Bispos de Viterbo-

Montefiascone e de Civittavecchia-Tarquinia e faltava somente a minha assinatura... No 

dia exato da celebração dos 350 anos de nascimento de Santa Lúcia, chegou do Vaticano a 

resposta afirmativa: o Papa faria o encontro conosco no sábado, dia 14 de maio de 2022, 

ao meio dia, e nos permitia convidar 2.500 pessoas, número que em seguida ultrapassaria 

3000. Que presente maravilhoso de Santa Lúcia, em seu ano jubilar! No dia fixado, todos 

com o lenço comemorativo do aniversário, que se tornou o 

bilhete de ingresso na Aula Paolo VI, a multidão emocionada 

já estava em fila, desde as10h30 da manhã. Padre Giosy 

Cento, ex-aluno das Mestras, conhecido em toda Itália como 

cantor e compositor, o qual compôs diversos hinos em honra à 

Santa Lúcia, guiou o grupo e despertou o entusiasmo na 

espera da entrada do Papa. As reflexões propostas, a oração 

de Padre Giosy, a entrada solene de Santa Lúcia, precedida 

pelas bandeiras dos Países em que atuam as nossas 

comunidades, os cantos, videos e os testemunhos feitos em 

honra da Santa Fundadora e, no intervalo, os aplausos 

incentivados pelo Padre Giosy para acolher o Papa Francisco, 

deram grande destaque a esse acontecimento do Pontifício Instituto das Mestras Pias 

Filippini. Tudo contribuiu para que este boletim seja único e extraordinário. Sem esta 

página introdutiva, esta jornada teria perdido parte da sua importância. Num instante tudo 

foi interrompido e o palco foi liberado às pressas, indicando a aproximação do Papa; ele 

havia antecipado o horário! Sentado na cadeira de rodas, o Papa foi levado até o palco.  Os 

aplausos ensurdecedores e as aclamações dos presentes demonstraram a chegada de Papa 

Francisco. Ele retribuiu os cumprimentos e saudações com um sorriso amplo e sereno, 

depois começou a falar. A sua cadeira de rodas parou diante da imagem de Santa Lúcia, o 
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único objeto que permaneceu no palco e Papa Francisco gostou da presença dele. As 

criança da Primeira Comunhão das nossas paróquias, vestidos com suas vestes brancas, 

ocupavam a parte anterior da Salão Paulo VI, elas receberam uma acolhida especial. Logo 

após os aplausos do público, aproximei-me do microfone e esperei o sinal do dirigente e 

comecei a apresentar os diversos grupos presentes (o meu 

texto está presente nesta carta). Em seguida, chegou o 

momento que todos esperávamos: o discurso do Papa 

Francisco. No início ele se dirigiu a nós, Mestras Pias, 

depois falou para toda a assembleia. A sua mensagem 

para nós foi muito direta e pessoal: que grande comoção 

ouvi-lo falar de Santa Lúcia! (a sua mensagem está 

descrita integralmente, em seguida). Ao dirigir-se ao 

grupo todo, mais de uma vez, pediu que todos repetissem 

as palavras textuais de Sta. Lúcia: “Deus jamais poderá 

deixar de ser o meu Pai”! A resposta imediata ao seu convite, demonstrou que todos 

estavam atentos. Quando terminou seu discurso, ofereci ao 

Papa uma “chama” confeccionada em cerâmica por Silvia 

Pistolin, artista de Limena. Expliquei ao Papa Francisco que 

aquela chama simbolizava o lema deste aniversário: “Uma luz 

que continua a resplandescer”. Com este presente oferecemos 

uma generosa oferta em dinheiro em honra a Santa Lúcia, 

pelos pobres do mundo, destinatários da caridade do Papa.  Foi 

permitido aproximar-se do Papa apenas um grupo de quinze 

pessoas: os nossos Bispos, Sacerdotes, funcionários públicos e algumas Mestras do 

Conselho Geral e Provincial. O encontro concluiu-se muito rapidamente. Os participantes 

receberam uma bênção especial do Papa Francisco que, antes de sair, aproximou-se dos 

presentes saudando-os calorosamente abanando a mão. 

A multidão manifestou sua imensa alegria, afeto e 

entusiasmo pela bela experiência de terem se 

encontrado com o Papa, de maneira tão próxima. Na 

saída, cada grupo seguiu com sua programação para 

continuar a celebrar no restante da jornada em Roma. 

As Mestras que acompanhavam os vários grupos ainda 

hoje, falam da alegria e da gratidão expressas pelas 

pessoas que participaram.   

Desejamos que outras bênçãos especiais apareçam em nossa caminhada, enquanto 

entramos na segunda metade deste ano tão precioso!  

 

Sinceramente no Senhor,  

Ir. Ascenza Tizzano, MPF  

Superiora Geral  
 

 

========================================== 

 

 

 



 

SAUDAÇÃO DA MADRE GERAL AO PAPA FRANCISCO  

 

Santo Padre, como Superiora Geral das Mestras Pias 

Filippini, tenho o privilégio de exprimir-lhe a minha mais 

profunda gratidão que brota de nosso coração por ter-nos 

concedido este tempro precioso juntos.  
 

A nossa assembleia, guiada por Dom Lino Fumagalli, 

Bispo da Diocese de Viterbo-Montefiascone, e de Dom 

Fabio Fabene, Secretário da Congregação das Causas dos 

Santos, é formada por vários representantes: Sacerdotes, 

Autoridades civis e militares, famílias, leigos que partilham do nosso carisma, Mestras 

Pias, Professores e alunos das nossas escolas, Catequistas e grupos paroquiais de 

catequese, muitos fieis devotos de Santa Lúcia e amigos do Instituto... Para nós aqui 

reunidos, este acontecimento de hoje constitui uma experiência que será recordada por 

toda a vida.  
 

Neste ano jubilar estamos já enriquecidas de dons espirituais e, hoje, poder partilhar este 

tempo com Sua Santidade, confirma realmente que fomos realmente abençoadas. 

Obrigada!   
 

É de particular importância para nós podermos encontrar e saudar Sua Santidade na 

celebração destes 350 anos do aniversário de nascimento de Santa Lúcia Filippini. Toda a 

história do nosso Instituto, durante há mais de três séculos, foi caracterizada pela 

aproximação e proteção particular da Santa Sé, e por isso, temos o privilégio de sermos 

denominadas como "Pontifício Instituto das Mestras Pias Filippini". De fato, em maio de 

1707, o Papa Clemente XI, reconhecendo a eficácia da missão de Lúcia, na educação das 

jovens e das meninas e a notável fama das escolas do Cardeal Marco Antonio Barbarigo 

em Montefiascone, convocou Lúcia e lhe pediu para abrir “escolas” também em Roma. E 

isto era só o início... Lúcia desejava ser muitas Lúcias, para anunciar o amor de Deus em 

todos os recantos da terra. No decorrer dos anos, o seu sonho se realizou: hoje a nossa 

missão educativa se estende por oito países, em fidelidade ao carisma dos nossos 

Fundadores.  
 

Santidade, são tantos os sentimentos que hoje desejamos partilhar com o senhor, mas nos 

limitaremos a manifestar somente a nossa profunda gratidão.  
 

 Nós lhe agradecemos por ter-nos convidado a refletir sobre a sinodalidade: a sentir-

nos que vivemos numa Igreja que abraça a todos, onde todas as vozes são acolhidas.  
 

  O Senhor nos conduziu ao centro do Evangelho, com o Seu exemplo concreto e a 

constante preocupação com os nossos irmãos imigrantes e daqueles mais pobres, 

muitos dos quais numerosas Mestras Pias educam nos países de imigração.  
 

 O Senhor nos convidou a ouvir o grito da terra, a cuidarmos da criação, dom de 

Deus, nossa Casa comum.  
 

 Convocou-nos para sermos operadores de paz e a caminhar junto com todos os 

nossos irmãos e irmãs.  



 

 Por tudo isso e outros mais... repetimos o nosso “muito obrigado.  

 

Neste momento nos unimos também à sua incessante oração pela paz, recordando 

principalmente das pessoas que sofrem na Ucrânia e na Etiópia e das muitas outras nações 

não divulgadas pela imprensa. Em cada uma das nossas comunidades se eleva, todos os 

dias, uma oração especial em sua intenção. Santa Lúcia Filippini, discípula do Verbo, 

absorta na contemplação da Cruz, trasformada em Eucaristia, fiel à Igreja, mulher do seu 

tempo e do nosso tempo, luz que continua a brilhar... nos guie, juntamente com o 

Venerável Cardeal Marco Antonio Barbarigo, no jubiloso anúncio do Evangelho de Jesus 

Cristo. A Sua Benção Apostólica nos obtenha esta graça, Santidade! Obrigado!  

 

================================================================ 

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO  

AOS PEREGRINOS DO INSTITUTO DAS MESTRAS PIAS FILIPPINI,  

E DAS DIOCESES DE VITERBO E CIVITAVECCHIA-TARQUINIA,  

POR OCASÃO DO ANIVERSÁRIO DE 350 ANOS DO NASCIMENTO  

DE SANTA LÚCIA FILIPPINI 

 

Salão Paulo VI Sábado, 14 de maio de 2022 

 

Caros irmãos e irmãs, sejam bem vindos! Saúdo as Irmãs Mestras 
Pias Filippini, a Madre Geral e todos vocês, fieis das dioceses de 
Viterbo e de Civitavecchia-Tarquinia, acompanhados pelos seus 
respectivos Bispos e pelos seus sacerdotes. Uma cordial saudação ao 
Prefeito e às Autoridades aqui presentes. E a vocês, crianças da 
Primeira Comunhão! Tomo parte da sua alegria pelo aniversário dos 
350 anos de nascimento de Santa Lúcia Filippini. Este Ano jubilar é 
para cada um de vocês um tempo precioso: é como se vocês 
voltassem às fontes originárias para recuperar novas energias para o 
futuro; mas é também ocasião para agradecer o Senhor e também 
pedir-lhe para que se tornem canais da mesma graça que Santa Lúcia 

recebeu e distribuiu generosamente a tantas pessoas. Desejo partilhar com vocês dois breves 
pensamentos: um dirigido mais diretamente ao Instituto das Mestras Pias Filippini; o outro a todos 
vocês, devotos de Santa Lúcia. Caras Mestras Pias, a sua missão empenhativa provém do próprio 
nome, Mestras. Mestre é aquele que ensina. Um provérbio diz, porém, que não se ensina aquilo 
que se sabe, mas aquilo que se é. Aos outros transmitimos aquilo que somos dentro de nós. Não 
basta encher a mente de ideias, isto não é educar; educar é transmitir vida. E ser mestre é viver 
uma missão. Por outro lado, se fazemos belos discursos, mas a vida caminha em outra direção, 
corremos o risco de sermos apenas atores que recitam um texto, mas não educadores. O exemplo 
da sua Fundadora pode ajudá-las a viver esta missão. Santa Lúcia, frequentemente, é 
representada com o Crucifixo na mão ou apontando para Ele. Sabia ensinar a muitos, 
principalmente porque ela mesma não deixava de ser discípula de Jesus Mestre e de estar diante 
de sua cátedra, isto é, a cruz. Tinha diante dos olhos Deus, que doa a vida e se sentia chamada a 
fazer da vida uma oferta. Assim transmitia aquilo que guardava no coração: não discursos, não 
teorias, mas conteúdos e vida, conteúdos de vida. A sua missão educadora não era outra coisa 



além da sua experiência mística.  Caras Irmãs, tudo isto nos recorda que não podemos nos 
contentar de “ensinar” Jesus; Jesus, primeiramente, si dá testemunho. É assim que se transmite a 
fé. Deus se comunica somente se habita em nosso coração, se enriquece o nosso afeto, se penetra 
em nossos pensamentos e inspira as nossas ações. E qual é a prova disso? A nossa abertura aos 
outros: quem conhece o Senhor não se fecha na sacristia, mas vive para servir, sem preocupar-se 
onde ou o que lhe é pedido para fazer.  Viver o serviço, porque ele é o maior ensinamento do 
Mestre, que veio para servir e não para ser servido (cf. Mc 10,45). Falamos, com frequência, das 
dificuldades da vida religiosa, da falta de vocações, e assim por diante. Quero dar-lhes um conselho 
que não representa uma solução imediata destes problemas, mas a via mestra para enfrentá-los: 
nós fomos chamados principalmente para “colocar no centro” Jesus, e não para sermos nós os 
protagonistas; fomos chamados primeiramente para sairmos do centro que cabe a Ele. A viver a 
consagraçãi como chamado ao serviço. E isto que permita a Jesus operar em nós como quer e a 
nos ensinar a vencer a resignação e aos saudosismos, a ler a nossa época complexa, a percorrer, 
com coragem, novos caminhos, acompanhando os tempos. Será bom para vocês recordar a 
imagem de Santa Lúcia com o Crucifixo na mão: não a nós, mas a Ele cabe estar ao centro; e nós 
seremos bons mestres se permanecermos como seus discípulos, chamados a servir, a cada dia, 
com alegria! Um segundo pensamento, dirigimo-me a todos vocês que festejam Santa Lúcia 
Filippini. Esta mulher possuia um segredo: vivia constantemente confiando em Deus, porque «Ele –
dizia ela - jamais poderá deixar de ser meu Pai». Desejo repetir-lhes estas palavras: jamais poderá 
deixar de ser meu Pai. Muitas vezes, em nossa vida, nos preocupamos porque devemos deixar 
tantas coisas: algumas seguranças, os anos da juventude, um pouco de saúde, talvez pessoas 
queridas, e assim por diante... Pois bem, se na vida existem pessoas e coisas que, mais cedo ou 
mais tarde, teremos que deixar, existe uma presença que jamais nos deixará, uma certeza 
fundamental que nos acompanhará sempre e que nada e ninguém poderá jamais apagar: Deus 
jamais deixará de ser meu Pai. É maravilhosso isso! Repitamos todos juntos?  Deus jamais poderá 
deixar de ser meu Pai. Mais uma vez, ainda mais forte: Deus jamais poderá deixar de ser meu Pai. 
Levem no coração este pensamento. Tudo poderá falhar, mas jamais a ternura de Deus. 
Recordamos isto sempre, especialmente nos momentos sombrios: Deus jamais nos abandonará, 
porque não pode deixar de ser nosso Pai. Guardemos no coração esta boa notícia que alimenta a 
nossa confiança. Desejo que todos vocês possam com quem encontrarão, a fim de reacender neles 
a esperança. O mundo precisa muito, hoje; é uma missão de todos nós. Boa missão, portanto e dou 
a todos a minha bênção e lhes peço, por favor, de rezarem por mim. Obrigado!  

 

Província “Sacro Cuore”- Itália 

Lápide comemorativa - Tarquinia 
 

No Domingo, dia 15 de maio de 2022, ficou gravado um outro evento memorável na 

história do Instituto: na parede externa da Casa natal de Santa Lúcia Filippini, em 

Tarquinia, foi colocada uma placa comemorativa. O evento iniciou-se 

com a Missa, celebrada por Dom Gianrico Ruzza, Bispo da Diocese 

de Civitavecchia-Tarquinia. Estavam presentes sacerdotes das 

paróquias vizinhas, os frades do convento, as Autoridades civis, 

alguma representação das Mestras Pias das várias casas da Província 

“Sacro Cuore”, os paroquianos e muitos devotos de Santa Lúcia que 

lotavam a Igreja de São Francisco, a mais próxima da casa natal da 

nossa Santa. A Madre Geral acolheu a assembleia reunida e 



manifestou sua profunda gratidão, de modo particular, ao Bispo e ao pároco, Padre 

Augusto Baldini que, durante este ano jubilar, coordenou este evento festivo, além de 

outras atividades. A eloquente homilia do Bispo, o santuário lotado de concelebrantes, as 

flores e o magnífico coral da paróquia, deram uma solenidade maior à Celebração 

Eucarística. Após a Missa, a assembleia dirigiu-se à 

casa natal de Santa Lúcia acomapanhada por uma 

banda que tocou hinos em sua honra. Até os que 

passavam pelas ruas, paravam curiosos, enquanto o 

Bispo rezava e abençoava solenemente a placa 

comemorativa, presente das Mestras Pias e da 

população local. Parecia que toda Tarquinia estivesse 

presente para homenagear a sua Santa. Entre o aroma do incenso que enchia o ar límpido, 

a placa foi descoberta e acompanhada por um aplauso barulhento da multidão!  

As Mestras Pias agradecem ao Padre Augusto Baldini que 

tomou a iniciativa deste projeto e agradecem também a 

todos aqueles que contribuiram economicamente em 

benefício deste memorável dom. Depois desta cerimônia, 

as Mestras e o clero foram novamente “abençoados” com a 

gentil e generosa hospitalidade de Renato Bacciardi, caro 

amigo do Instituto.   

 

Premiação Concurso Escolas “350 vezes Lúcia” 
 

Entre tantos eventos organizados pelo Instituto e por cada uma das escolas, em honra da 

nossa Santa Fundadora, neste Ano jubilar, foi realizado o Concurso “350 vezes Lúcia” a 

fim de tornar conhecida e aprofundada a vida, as obras e o carisma da “Mestra Santa”. Aos 

estudantes de todas as séries, sob a orientação dos professores, foi pedido que cada um 

manifestasse o amor e a devoção a Santa Lúcia em 

diversas maneiras: desenho, pintura, elaboração de textos, 

poesias, artigos e orações. Ir. Petra Rocchi coordenou o 

evento. Os estudantes realizaram esta iniciativa com 

grande entusiasmo. Entrando nas escolas, logo nos chama 

a atenção as paredes decoradas e a exposição das obras 

artíticas dos alunos que engrandeceram a vida de Santa 

Lúcia.   
 

No dia 13 de junho de 2022, aniversário da beatificação de Santa Lúcia, foram premiados 

as quatro melhores obras, uma para cada curso: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

II e Ensino Médio.  Os vencedores vieram das escolas de Terracina, Nettuno, Roma e 

Frascati.  
 

A presença da Madre Geral, Ir. Ascenza Tizzano, que distribuiu os prêmios aos 

vencedores, dando a todos a sensação de que todo o Instituto estivesse envolvido, embora 

ele se referisse somente à Província italiana. O apoio e a presença da Ir. Virginia Iamele, 

Superiora Provincial, e das Mestras da Comunidade Provincial, juntamente com os pais 

das crianças que receberam os prêmios, tudo contribuiu para dar um significado ainda 

maior a este esforço de tornar mais e melhor conhecida Santa Lúcia às novas gerações. 



 

A “procissão luminosa”… em nome de Lúcia ! - Montefiascone  
 

Que sinal poderia melhor exprimir a atividade apostólica de Lúcia? Levar luz, a luz do 

Evangelho de Jesus Cristo! Desta consideração nasceu a procissão luminosa desejada pelo 

Padre Marco Del Canuto, pároco da catedral 

Santa Margherita e Igreja de São Flaviano, em 

Montefiascone. Nesta iniciativa foram envolvidos 

500 jovens que, no período de férias fazem a 

experiência humana do GREST, guiados por 

jovens animadores, sabiamente dirigidos pelos 

sacerdotes das paróquias da cidade. Um raio de 

luz se espalhou pelas ruas e praças de 

Montefiascone; as vozes alegres dos participantes 

atrairam a atenção da população local e dos 

turistas, envolvendo também até os mais distraidos… Depois da rápida passagem pela 

Cripta, na qual repousam os restos mortais da nossa Santa, 

a multidão feliz e cheia de entusiasmo recolheu-se 

silenciosamente na catedral para a oração e a escuta.  Dom 

Fabio Fabene, que participou da procissão luminosa, Ir. 

Giuseppina Cionco e o Pároco Pe. Marco, concluiram com 

reflexões sobre o Evangelho e sobre a vida de Sta. Lúcia. O 

próprio símbolo da luz tornou-se uma grande mensagem: a 

Luz de Santa Lúcia, que se espelha na Luz de Cristo, 

continua invadindo o mundo.  

 

Tapetes de flores, em Tarquinia 
 

Numerosas iniciativas destacaram, neste ano, a santidade de 

Lúcia. Na praça da Prefeitura de Tarquinia, os quadros dos 

tapetes floridos confeccionados para a festa de Corpus Christi 

recordaram sua vida e obra para os visitantes: “Amem a Deus... 

Ide ensinar a Palavra de Deus!”.  
 

As Mestras contaram com a ajuda entusiasmada dos jovens 

Frades Franciscanos Menores da Imaculada que, alegremente 

colocaram à disposição seu talento artístico e seu zelo.  
 

 

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

Abertura da Porta Santa em Villa Walsh, Morristown, New Jersey 
 

No dia 09 de abril de 2022, Dom Arthur J. Serratelli, Bispo emérito 

da Diocese de Paterson, New Jersey, presidiu a solene Bênção e 

Abertura da Porta Santa, na Capela de Santa Lúcia, em Villa Walsh. 

Depois da incensação, o Celebrante, as Mestras da Província, amigos 

e participantes, seguiram em procissão até o Santuário em honra de  



Santa Lúcia, dentro da própria Capela. Dom Serratelli explicou muito bem o significado 

da Celebração: “Jesus abriu-nos as portas do Paraíso. Salmo 18: “Ele é a porta, por onde 

entram os justos… Neste aniversário dos 350 anos de 

nascimento de Santa Lúcia, esta porta simboliza Cristo, 

como única via para entrarmos em relação com Deus. 

Ultrapassar sua entrada indica o nosso desejo de 

relacionarmos com Ele. Entrar na Capela manifesta o 

nosso desejo de entrar em comunhão com Cristo.” E 

concluiu: “A celebração deste ano jubilar nos convida a 

seguir Lúcia Filippini com zelo... paciência... e 

principalmente caridade. Desta maneira conduziremos 

outras pessoas a Jesus, à liberdade e ao Céu”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Província “Mater Divinae Gratiae, São Paulo, SP 

Tríduo em honra de Santa Lúcia Filippini 
 

Em honra de Santa Lúcia Filippini foi realizado um Tríduo solene, de 21 a 23 de abril de 

2022, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, Miracatu, São Paulo. Os fieis foram 

convidados a refletir sobre três temas: Lúcia Filippini: - 

missionária do amor, - educadora da fé, - promotora das 

famílias e da mulher. O Tríduo, cuidadosamente preparado e 

dirigido pela Ir. Geralda Coelho e as jovens em formação, 

concluiu-se com a solene Liturgia Eucarística, domingo, dia 24 de 

abril de 2022. A Celebração foi presidida pelo pároco, Padre 

Francisco, missionário redentorista, o qual, durante a homilia, 

destacou a obra educativa e promocional de Santa Lúcia Filippini, 

o seu zelo missionário e o seu ardente desejo de salvar as almas e 

de irradiar em todos os recantos o amor a Deus. As crianças do 

“Projeto Lucianas” cantaram os hinos da nossa Santa, durante a 

Missa e as jovens apresentaram uma dança, no momento da ação 

de graças. À Celebração Eucarística participaram a Superiora Vice Provincial, Irmã Maria 

Helena de Carvalho, as Mestras residentes em São Paulo, as crianças e jovens do “Projeto 



Lucianas”, os pais, amigos e benfeitores da cidade. No final, foi oferecido um almoço 

festivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também o Colégio - “Sta. Lúcia Filippini” Organizou um Tríduo para celebrar a nossa 

Santa, a partir do dia 10 de maio. No primeiro dia, as crianças e 

seus pais rezaram os Mistérios Luminosos do Terço; no segundo 

dia houve um teatro, representando trechos mais importantes da 

vida de Santa Lúcia. A solene Celebração Eucarística na 

Paróquia Santa Cruz de Itaberaba, concluiu o Tríduo.  Esta é a 

Paróquia que acolheu as primeiras Mestras Pias missionárias no 

Brasil. A Liturgia foi presidida por Dom Carlos Lema, Bispo 

Auxiliar de São Paulo para a Educação, e pelo Padre Renato, 

assistente espiritual da escola.  

Na homilia, Dom Carlos destacou a importância da educação 

cristã da juventude e incentivou as Irmãs a continuar, com 

audácia a sua missão que oferece aos jovens, não somente a 

instrução de qualidade, mas, principalmente, uma formação 

humana, cristã e civil. Ele recordou Santa Lúcia como mulher 

missionária e educadora da fé, recordando o seu amor ardente 

ao Senhor.  
 

No dia 14 de maio aconteceu a festa solene em honra da Santa 

Fundadora. Durante toda a jornada, os alunos apresentaram 

diversas danças recordando os anos ‘60, ‘70, ‘80, etc., anos em 

que a escola já mantinha suas atividades educativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jubileu de Santa Lúcia Filippini - Casa Vice Provincial, São Paulo 
 

No dia 28 de maio de 2022, na capela da Casa Vice Provincial foi celebrada uma solena  

Liturgia Eucarística recordando o aniversário de 

350 anos do nascimento de Santa Lúcia Filippini e 

os 60 anos da fundação da missão brasileira. A 

Celebração foi presidida por Dom Odilo Pedro 

Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, e Dom 

Carlos Silva, Bispo regional, e dos concelebran-

tes, Pe. Carlos Alves Ribeiro e Pe. Márcio da 

Silva Campos. Durante a homilia, Dom Odilo 

falou sobre a importância da missão educativa e o 

papel fundamental da educação católica, especial-

mente nestes tempos tão carentes de valores 

humanos e cristãos. Recordou algumas passagens 

da vida de Santa Lúcia Filippini, seu amor a Jesus 

Crucificado, traduzido no desejo de formar e 

evangelizar jovens pobres, futuras mães, através 

das quais a família se tornaria um ponto de referência dos 

valores cristãos para a sociedade.  Incentivou também as 

Irmãs a continuarem esta grande missão, apesar das 

dificuldades e desafios. Em seguida, Dom Carlos falou a 

toda a comunidade, recordando as palavras do Papa 

Francisco: “A vida consagrada é chamada a olhar o 

passado com gratidão, o presente com entusiasmo e o 

futuro com esperança, cultivando sempre no coração  a 

alegria de servir o Senhor na pessoa dos irmãos e irmãs”. 

Participavam as Mestras que atuam em São Paulo, 

paroquianos, amigos, benfeitores e os membros do Projeto 

Social para os idosos “Alegria de Conviver”. Em seguido 

foi oferecido uma confraternização, num clima de alegria fraterna e de gratidão.  

 

Missão na Comunidade Eclesial de Base 

 “Santa Lúcia Filippini” – Barra Mansa, Rio de Janeiro 

 

Irmã Ione Honória de Souza participou da preparação dos fieis 

para o Jubileu de Santa Lúcia na cidade de Barra Mansa, Rio de 

Janeiro, que venera nossa Santa. As celebrações jubilares foram 

precedidas por uma Novena, rica de orações e gestos concretos 

de solidariedade para com os mais pobres. Cada dia da Novena, 

uma família se reunia com os vizinhos para refletir a Palavra de 

Deus do dia, fazendo referência a episódios e exemplos da vida 

de Santa Lúcia. No final da Novena, a solene Liturgia 

Eucarística foi celebrada por Dom Luiz Henrique, Bispo da 

Diocese ei Barra do Piraí, e Volta Redonda, RJ, e concelebrada pelo Pe. Wilson Feitosa, 

SVD, e do Diácono Antonio Magno. Na sua homilia, arcebispo Luiz Henrique afirmou ter 



ouvido falar muito de Santa Lúcia Filippini e das 

numerosas graças recebidas em sua intercessão. O Bispo 

destacou que: “O carisma de Lúcia é ainda hoje muito 

atual e as suas Filhas continuam o trabalho de promoção 

da mulher, evangelização, catequese, atenção aos 

doentes, aos pobres e à formação humana e cristã da 

juventude.  Lúcia possuia uma mente aberta e profética! 

Os santos olham sempre para o futuro com o olhar de Deus!”.  

 

Celebração no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida   

dos 350 anos do nascimento de Santa Lúcia Filippini 
 

Dentre as numerosas iniciativas realizadas na Vice Província 

“Mater Divinae Gratiae”, neste Ano jubilar, a peregrinação ao 

Santuária Nacional de Nossa Senhora Aparecida foi uma data 

marcante! A solene Celebração da Liturgia Eucarística, presidida 

pelo Arcebispo de Aparecida, Dom  Orlando Brandes, do capelão 

da comunidade, Pe. Marcio Campos, e por outros sacerdotes 

provenientes de vários Estados do Brasil. Na homilia, o Arcebispo 

citou os principais trechos da vida de Santa Lúcia. Destacou as 

bases fundamentais da sua espiritualidae: Belém, a Cruz, o 

Tabernáculo e Maria. Explicou que Lúcia, mulher de profunda 

vida de oração, por amor a Jesus dedicou sua vida à educação 

cristã da juventude, das mulheres e das famílias.  

 Dirigindo-se às Mestras, parabenizou-as e afirmou: “A beleza 

desta Congregação está no serviço que vai além do apostolado 

na educação, elas estão envolvidas nas pastorais e catequese 

paroquial.  

Rezemos a Santa Lúcia e peçamos ao 

Senhor que envie vocações para que as 

Mestras Pias possam continuar a difundir 

seu Carisma.  

O próprio Papa que, na época, chamou 

Lúcia para fundar escolas em Roma, para 

dar assistência às meninas pobres, 

evangelizando e preparando-as para o 

futuro”. Um grupo de mais de mil pessoas partilhou deste momento especial, dentre eles o 

Clero, as Irmãs, professores, alunos, amigos, 

membros do “Projeto Lucianas” e do “Projeto 

Alegria de Conviver” para os idosos e um grupo 

que representava a Comunidade Eclesial de Base 

“Santa Lúcia Filippini” de Barra Mansa, Rio de 

Janeiro. Todos viveram momentos de profunda 

oração, emoção e ação de graças ao Senhor pelo 

dom de Santa Lúcia. Esta foi realmente uma 

celebração muito significativa e uma jornada que será sempre inesquecível.  



Região “Mater Christi”, Inglaterra 

Contemplando a santidade de Lúcia… 
 

A comunidade regional em Medstead, Inglaterra, iniciou sua programação anual de estudo 

sobre Santa Lúcia Filippini, no final de julho de 2021. 
 

O franciscano, Padre Saju Pinakkatu deu início à programação, 

durante o retiro anual das Mestras. Ressaltou a importância de 

refletir a própria vida, iluminada pelas virtudes e obras de Santa 

Lúcia, na formação espiritual e permanente, a fim de viver em 

plenitude o seu carisma e partilhar a sua espiritualidade e a sua 

alegria com os outros. Durante os meses seguintes, as Mestras 

refletiram diversos livros sobre Santa Lúcia confrontando sobre sua 

espiritualidade em vários aspectos: carisma, hospitalidade, 

sofrimento, orientações e ensinamentos. Elas evidenciaram como 

nossa Santa era tomada pelo amor de Deus em tudo o que fazia; 

vivia a sua vida num clima de oração.  
 

 No mês de janeiro de 2022, por ocasião do aniversário de  Santa Lúcia, as Mestras 

tiveram a graça de celebrar a Eucaristia em honra da Santa Fundadora pelo Padre James 

Carling e pelo Padre Saju. Em fevereiro, a comunidade levou um grupo de senhoras até à 

capela, para rezar o Terço e participar da Celebração da Palavra.  

Durante o almoço franterno oferecido, as Mestras recordaram trechos da vida de Santa 

Lúcia; no final, as senhoras participantes ganharam um livro de sua vida. Os livros de 

Santa Lúcia foram distribuidos também para outros amigos, alguns católicos e outros fieis 

cristãos. Os catolicos foram convidados a escrever tudo o que mais tocou seus corações 

sobre a vida da Santa e a partilhar suas reflexões com outras pessoas.  Também as Mestras 

escreveram mensagem baseadas sobre os cinco temas do estudo deste ano. Em maio, ao 

final do tríduo, o Padre Saju celebrou novamente a Missa em honra a Santa Lúcia e 

destacou a sua fé e seu amor pela Igreja.  
 

Santa Lúcia, neste ano, abençoou a nossa pequena comunidade de muitas maneiras, 

especialmente com a aprovação por parte da OFSTED da “seção-primavera”, aberta há 

alguns anos. Algumas famílias das crianças que frequentam nossa escola começaram a 

participar da Missa dominical, em nossa Capela central, extensão da paróquia. Em 

Medstead, Santa Lúcia Filippini é “Uma Luz que continua resplandescer”! 

 

Boas notícias da Seção-Primavera 
“Passo a passo" 

 

 Irmã Mary Mancham, MPF, finalmente recebeu o certificado de 

aprovação como membro qualificado para lecionar na Educação 

Infantil. A coirmã é enérgica, alegre e experiente como professora 

na educação da primeira infância. “Passo a Passo”.  
 

Os seus colegas votaram para que ela recebesse o título de 

“Professora do mês” e a  OFSTED (Office of Standards for 

Education) conferiu-se este título honorífico! Parabéns a Irmã 

Mary Mancham!  



Região “Mater Misericordiae”, Eritreia  

Em honra à Santa Lúcia… 

 

As Mestras da Região “Mater Misericordiae”, Asmara, organizaram uma celebração 

festiva para festejar Santa Lúcia Filippini. Durante a novena e na 

Liturgia Eucarística foram recordados, de modo especial, os 

membros vivos e falecidos do Instituto. 

Com grande criatividade, as Junioristas decoraram a casa e 

compuseram cantos em honra à nossa Santa, os quais tornaram 

ainda mais solene a Celebração Eucarística. Irmã Mebrak, 

Superiora, Regional, contou que o Celebrante, falando sobre 

Santa Lúcia, tocou profundamente o coração de todos. Os 

convidados, os ex-professores da escola, ficaram emocionados 

com a Celebração e a apresentação feita pelas Junioristas sobre a 

vida e o apostolado de Santa Lúcia.  

 

 

 

31 de maio de 2022 – Encerramento do mês mariano  

Roma, Via Sangemini 
 

Depos de alguns anos de interrupção, a comunidade de Roma-Via 

Sangemini, incentivada pelo entusiasmo das coirmãs, Irmã  

Lemlem da Eritreia e Irmã Mary da Índia, retomaram a bela 

tradição de concluir o mês mariano de modo solene, como 

acontecia quando havia alunos, até há alguns anos. As Mestras 

agradeceram ao Senhor e aos Superiores pelas “novas coirmãs” que 

chegaram, pelo seu precioso serviço de aliviar aquelas que 

necessitam de cuidados especiais.  A presença delas, sempre alegre 

e disponível, cria na comunidade uma atmosfera de serenidade que 

ajuda a nos sentir bem por estarmos juntas, principalmente em 

ocasiões pariculares. A comunidade, juntamente com o capelão, as 

colaboradoras e outros hóspedes, colocaram-se diante da gruta de 

Nossa Senhora de Lourdes, adornada de flores e velas, no jardim da casa. As coirmãs 

impossibilitadas de locomover-se, seguiram de longe.  Recolhidas diante da imagem da 

Virgem Imaculada, a pequena assembleia rezou o Terço, acompanhados de cantos, a cada 

mistério. Para simbolizar a voz de toda a Igreja, em espírito sinodal, cada década foi 

recitada numa língua diferente:  italiano, tigrino, polonês, indiano, uma vez que eram 

presentes Coirmãs destas nacionalidades. Num clima de profundo recolhimento, tinha a 

plena consciência de estarem unidas ao Papa Francisco que, no momento, rezava pela paz 

no mundo, na  Basílica de Sta. Maria Maior, com a participação de muitos fieis. Todas 

sentiram profundamente a presença de Maria, como no Cenáculo. As pessoas que 

participaram sentiram-se emocionadas e manifestaram sua profunda gratidão à 

comunidade pela louvável iniciativa. No final da oração, em espírito fraterno, todos 

saborearam uma boa pizza.  

 



Notícias Breves…da Albânia- Ensino Fundamental I e Educação Infantil 

“Estrela da Manhã”– Berat 
 

Neste mês de Maio, marcado pelo Jubileu da nossa Fundadora, Sta. Lúcia Filippini, todas 

as atividades foram baseadas neste tema.   

- No tríduo que precedeu a festa da Santa, o Terço diário oferecido à Virgem Santíssima, 

foi intercalado com trechos sobre a vida espiritual de Lúcia.  

- A sua festa foi celebrada com a escola e a Comunidade cristã, numa solenidade única. A 

presença do Núncio Apostólico ao concerto do coral oferecidos pelos alunos, criou um 

clima de festa muito intenso. O Núncio elogiou o trabalho realizado na escola e os valores 

que foram destacados através das apresentações das danças e cantos.  

À tarde, a Celebração Eucarística, presidida pelo Núncio e o Bispo foi muito solene. Após 

a Celebração, a Comunidade cristã participou do encontro fraterno.  
 

- A Jornada da Escola Católica na Albânia , realizada no dia 20 de maio de 2022, foi uma 

resposta ao “Pacto global da Educação” desejado pelo Papa Francisco, foi vivida com 

intensidade, principalmente com a reflexão do tema: “Os jovens são os protagonistas da 

paz”. Neste tempo em que se fala continuamente de guerra, os alunos quiseram dar um 

exemplo concreto de como é possível viver a paz: cada dia se comprometeram em rezar 

pela paz e a refletir sobre o tema.  
 

- Domingo, dia 22 de maio, a Comunidade da Missão viveu um momento especial de 

graça: quatro catecúmenos receberam o Bartismo. A pequena Comunidade de  Berat foi 

enriquecida de mais quatro membros: um adulto de 74 anos, um casal e uma crianças da 

terceira série do Ensino Fundamental I. Todos foram preparados pelas Mestras Pias 

Filippini que se alegram com este momento com sentimento de gratidão a Deus e pedindo 

a Deus por eles e comprometidas em seguir a caminhada de fé iniciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Região “Regina Pacis”, Índia - Oblação Perpétua 

“Agradeçamos ao Senhor porque é bom: o seu amor é eterno”. 
 

 A comunidade regional agradece imensamente ao 

Senhor, porque continua a chamar jovens para 

trabalhar em sua vinha. Respondendo à chamada 

divina, as três Junioristas, no final do quinto ano de 

Juniorado:  Irmã Karishma Kerketta, Irmã Saritha 

Goli e Irmã Swathi Gera, manifestaram sua total 

disponibilidade de viver o carisma de Santa Lúcia 

Filippini, com a Oblação perpétua, no dia 11 de junho 



de 2022. Dom Jaya Rao Polimera celebrou a Liturgia Eucarística, juntamente com os 

sacerdotes do Campus de Mariapuram. O Bispo incentivou as jovens Mestras professas a 

serem fieis ao Senhor por toda a vida, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiantes. 

Recomendou também aos pais presentes de amparar suas filhas com sua oração e 

testemunho de vida cristã.  Religiosos das várias casas de formação, familiares e 

benfeitores estavam presentes para partilhar da alegria e do compromisso total das 

Coirmãs e prometeram rezar por elas.  
 

A Madre Geral, Irmã Ascenza Tizzano, em sua mensagem, congratulou-se com as 

festejadas e as acolheu como membros permanentes da Família Filippini.  
 

A Região “Regina Pacis” agradece ao Senhor por esse dom recebido e reza pela 

perseverança delas na Vida Consagrada e para que outras jovens experimentem da mesma 

alegria de pertencer ao Senhor.  

 

 

 


