FESTA DA MADRE 2011
Querida Madre,
Lendo a Carta que a senhora escreveu à Ir. Ângela Valese e à todas as Irmãs da América...no dia 20
de outubro de 1879, procuramos “acender o fogo” e “assoprar as cinzas”, sentindo em nós o apelo
a uma renovação e retoma do entusiasmo, fruto de quem faz da vida DOM a Deus a serviço do Seu
Plano de amor.
Como foi para as Irmãs de então, também para nós, esta carta foi como um Augúrio-programa! Em
1879, preparando para a Festa da Imaculada, hoje, preparando-nos para a Festa da Gratidão da
nossa querida Madre.
Desafiadas a reacender o fogo do Amor de Deus em nossa vida e a perceber a luz que ainda brilha
em nossa comunidade, empenhamo-nos em vitalizar com maior ardor nossa fidelidade ao Senhor,
na vivência mais coerente da nossa consagração-missão, marcando nossa presença entre nossos/as
educandos/as com alegria e muito amor.
Em nossa comunidade a luz que ainda brilha é a do amor pela missão, sustentadas pela meditação e
partilha da Palavra, pelo amor e participação na Eucaristia de cada dia, pela doação incansável da
Comunidade à missão, cada uma dando o que pode, oferecendo não apenas o seu fazer, mas
principalmente o seu Ser, mantendo-se em constante atitude de conversão, exercitando-se na
acolhida, no acompanhamento pessoal e recíproco e no perdão fraterno.
Nossa Senhora, sempre presente, é invocada com muito amor e confiança pela comunidade e,
progressivamente por todos os que de uma forma ou de outra, fazem parte dessa missão.
Com a Madre e com todas as Irmãs do Instituto, como Maria, elevamos a Deus o nosso hino de
louvor e de ação de graças por todo o bem que Ele realiza no nosso Instituto, em especial através de
nossa Madre, na realização do Plano do Pai.
Queremos que a senhora nos sinta sempre bem perto no Coração de Jesus e de Maria. Conte com
nossa prece e o desejo de Caminhar em Novidade de Vida!
Com carinho o nosso grande abraço!
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