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Até aos Confis da Terra 
 

 
Prot.S.G. – L. 048/2020 

1 de fevereiro de 2021 

 

Queridas Irmãs, Parceiras/os-em-Missão e compartilhadores do Carisma, 

 

Enquanto lhes escrevo, muitos já estão enfrentando grandes desafios pessoalmente e em 

suas missões, com uma segunda ou terceira onda de ataques da Covid-19, à qual, os governos 

procuram responder através de várias medidas. É fácil se deixar levar pela turbulência de 

cada situação, seja ela uma pandemia, instabilidade política ou incerteza econômica. Para 

alguns, pode ser o caso de usar toda a sua energia apenas para seguir em frente; para outros, 

pode ter encontrado uma maneira de agir em meio a crescentes demandas. 

 

Encorajo a todos nós reservar um tempo para refletir, recolhendo as lições valiosas do ano 

passado, a fim de seguir em frente com maior sabedoria e determinação. Essas dificuldades 

e bênçãos têm significado. Unamo-las através da meditação às de Cristo e permitamo-nos 

crescer com essas experiências. Reflitamos sobre o que fizemos e por que o fizemos. Com 

nossas percepções, podemos continuar transformando as nossas ações, descobrindo sempre 

maneiras melhores e/ou mais eficientes de ser "portadores do amor de Cristo ao mundo" 

enquanto juntos, construímos nosso futuro.  

 

Recordemo-nos de que o lugar onde nos encontramos hoje não é uma bolha no tempo, e 

sim, parte de nossa história e tradição sagradas. É uma trajetória e desenvolvimento 

contínuos na compreensão de nós mesmos e na compreensão do que Deus deseja de nós 

hoje. Refletir sobre isso nos ajuda a colocar em perspectiva a parte da história que estamos 

construindo, à luz do que Deus está nos chamando, individual e coletivamente, como um só 

Corpo em Cristo. 

 

Em meio às grandes perdas e sofrimentos, avanços definitivos foram feitos para cumprir 

nossa missão compartilhada, no ano passado. Muitos foram além do chamado do dever em 

suas várias funções para garantir atendimento às pessoas necessitadas, mais vulneráveis em 

nossas sociedades. Outros tiveram que repensar a maneira como dirigiam sua organização 

ou seus programas, tornando-se mais resumidos e adaptáveis. Ao trabalharmos para 

garantir a sustentabilidade de nossa missão e visão, precisamos ser flexíveis e abertos à 

liderança do Espírito Santo. Pensar profunda e cuidadosamente sobre o que e o como 

estamos fazendo, aprendendo com o que poderíamos ter feito melhor, percebendo 

oportunidades e traçando estrategicamente um caminho a seguir. Neste “tempo favorável”, 

perguntemos continuamente: “o que podemos fazer melhor ao buscarmos servir de 

maneira sustentável àqueles a quem somos chamados?”. 
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Madre Cabrini nos dá uma orientação clara sobre este assunto: “Devemos procurar meditar 

com grande recolhimento, como no silêncio profundo de uma noite tranquila. Nossa mente 

deve concentrar-se no assunto e ponderar o que podemos aprender para nutrir nossa 

alma. Então, nossas vontades podem abraçar o que foi aprendido e usá-lo para mudar 

nossas vidas.” S. Francisca Xavier Cabrini, Pensamentos e Propósitos, notas do retiro de S. 

Francisco Xavier Cabrini, Natal de 1894 a 1 de janeiro de 1895. 

 

Saúde e paz em suas vidas e bênçãos em seu trabalho, com minha gratidão a todas/os. Que 

seus corações e mentes permaneçam abertos para novas maneiras de serem colhedores da 

fecundidade de Deus, continuando a trabalhar na construção da unidade com Ele e de uns 

com os outros, em tudo o que fizerem.   

 

No Coração de Cristo, 

 

Ir. Barbara Staley, MSC Superiora Geral  

 
 

Reflexão do Conselho Geral 

 

Carta Apostólica Patris Corde; Papa Francisco. 

 

S. José, Um pai terno e amoroso 
José via Jesus progredindo dia a dia «E Jesus crescia em 
sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens». 
(Lc 2,52). Assim como o Senhor fez com Israel, ele “ensinou-o 
a andar, tomou-o nos braços: era para ele como um pai que 
pega uma criança no colo se inclina para dar-lhe de comer”. (cf. Oseias 11,3-4). 
Jesus viu a ternura de Deus em José: “Assim como um pai sente ternura por seus filhos, 
assim o Senhor sente ternura por aqueles que o temem”. (Sl 103:13).  

 
Nossa Santa Mãe também se colocou sob a proteção de São José, com toda a confiança em 
sua ternura de Pai, em seus conselhos de homem justo e sábio, e rogou-lhe que a guiasse 
espiritualmente: 
 
                        “Sois tão bom, São José; Imprimi em mim a sua semelhança e ajudai-me a 

desfrutar sempre do meu menino Jesus! Vossos dons são realmente grandes e não 
consigo encontrar palavras para vos agradecer. Eu confio tudo a vós. (…) A vós 
confio o meu espírito; dirigi-o na verdadeira vida interior que é livre de todo 
engano e em profunda humildade e simplicidade” 

             (J. of a T. H P. 31). 
  

Como a Santa Mãe, coloquemo-nos, neste ano especial a ele dedicado, sob a proteção de São 
José, confiantes de que nos tomará nos braços como pai amoroso e guiará nossa vida 
espiritual e nossa responsabilidade na missão, como o fez nos primeiros passos de Jesus. 
 
 Ir. Stella Maris Elena MSC 

 

Foto 1. São José com o Cristo 
Criança Dormindo em seus 
Braços, Camilo Francisco, 

1652. 
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Relatório da Comissão Internacional da Saúde 
 

Iniciamos o ano com o objetivo de concluir as avaliações básicas para os serviços de saúde 

na Argentina, Etiópia e Guatemala. Em meados de fevereiro, Mario Raviglione, Angela 

Paraluppi e eu concluímos a revisão externa das duas clínicas na Guatemala. Foi uma alegria 

conhecer a equipe e ver os atendimentos em ação em primeira mão. No entanto, já surgiam 

sinais de que viajar para a Argentina e a Etiópia poderia ser problemático. Três dias antes 

de nossa visita, a Organização Mundial da Saúde havia anunciado que a estranha nova 

doença respiratória causada pelo novo coronavírus se chamaria COVID-19. Na época, não 

sabíamos o quão familiar o termo COVID-19 se tornaria! No entanto, dentro de um mês, 

COVID-19 foi declarada uma pandemia e ficou claro que nossas prioridades precisariam 

mudar. 

 

Ao longo do ano, começamos cada reunião refletindo sobre o estado da pandemia, a taxa de 

infecção em cada uma de nossas realidades e o número crescente de mortos. Embora o 

impacto na Europa e nos EUA tenha sido inacreditavelmente devastador, estávamos 

preocupados com o fato de a maioria dos nossos serviços de saúde operar em países com 

poucos recursos, onde a capacidade de atendimento à saúde é inadequada, mesmo em 

tempos normais. Os países que eles normalmente buscariam para obter apoio estavam 

lidando com suas próprias crises de saúde, o que tornava o acesso aos recursos ainda mais 

desafiador. Com base na experiência da CIS, prestamos consultoria em protocolos de 

prevenção e controle de infecções e auxiliamos na defesa da preparação do país. À medida 

que o ano avançava, ficamos animados ao saber como as equipes estavam se adaptando e 

gerenciando os desafios para manter suas comunidades seguras. 

 

Embora a pandemia ainda esteja se alastrando, aprendizados globais já surgiram, com os 

quais podemos nos animar. A rede JAMA (Journal of the American Medical Association) 

cita três lições relevantes para nós: 

 

• É importante para cada país ter capacidades básicas do sistema de saúde, como 

vigilância, laboratórios, recursos humanos e comunicação de risco; 

• A confiança e a liderança públicas são essenciais para a implementação de medidas 

eficazes de saúde com base na população, como lavar as mãos, distanciar-se físico 

e uso de máscaras; 

•  Os cuidados de saúde devem estar disponíveis para as pessoas onde vivem. 

 

Embora nossos passos em relação à saúde ainda sejam pequenos, em geral nossos serviços 

de saúde estão contribuindo para a construção da capacidade do sistema em países e bairros 

onde o desenvolvimento humano é mais desafiador. Cada um desses serviços está inserido 

na comunidade que atende e, muitas vezes, é o único provedor de cuidados de saúde 

disponível. Além disso, nossas avaliações externas na Eswatini e na Guatemala descobriram 

que cada comunidade tinha um alto nível de confiança na equipe e nos serviços prestados e, 

a partir das avaliações, percebemos que isso é verdade em todos os ambientes em que 



 
 

4 

atuamos. Devemos nos orgulhar de quão bem cada um de nossos atendimentos são 

realizados e com o aprendizado que tivemos. 

 

Juntamente com a resposta à pandemia, passamos um tempo revisando nosso propósito e 

determinando como podemos contribuir da melhor forma para o Instituto MSC. 

Participamos de dois momentos facilitados por Mark Davis como parte do processo de 

engajamento do Capítulo Geral. Para nós, foram momentos de formação, permitindo que 

nossos princípios operacionais fossem expostos e nos ajudando a identificar como podemos 

agregar valores. 

 

Olhando para o próximo ano, queremos apoiar as missões de saúde a fim de fortalecer sua 

expressão da missão e carisma Cabrinianos e melhorar a qualidade dos serviços que prestam 

por meio de assessoria técnica e assistência na mobilização de recursos. Tivemos também 

dois sonhos. Em primeiro lugar, que a colaboração entre as missões, juntamente com o 

acesso à pesquisa e perícia em avaliação, resultará em programas de excelência, como na 

prevenção e tratamento do câncer cervical, que salvam vidas e servem de modelo para outros 

locais com poucos recursos. Em segundo lugar, que a experiência das comunidades às quais 

as missões servem nos permitirá defender as mudanças sociais e estruturais necessárias 

para possibilitar melhores resultados de saúde para todos. Esperamos que esses sonhos se 

tornem realidade no próximo ano. 

 
Cath Garner  
Presidente , da Comissão Internacional de Saúde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 A Comissão Internacional de Saúde (IHC) é uma colaboração de profissionais de 

saúde e as MSCs que fornecem orientação para fortalecer os ministérios da saúde 
patrocinados pelas MSC. 

Foto 2, 3, 4, 5. Serviços de saúde na Etiópia, 
Guatemala, Eswatini e Austrália durante 2020. Visite a secção da Comissão Internacional de 

Saúde no website: Mundo Cabrini 

https://www.cabriniworld.org/international-health-commission/
https://www.cabriniworld.org/international-health-commission/
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Expressar nosso carisma por meio da administração 
financeira ética e do investimento de impacto. 

 
Como todos os parceiros-em-missão, enfrentamos desafios especiais em 2020. Encontrar o 

equilíbrio foi o teste principal. Somos responsáveis por administrar recursos para apoiar 

nossas comunidades e obras existentes, bem como missões emergentes que atendem às 

populações mais vulneráveis. As crises globais econômicas e de saúde aumentaram as 

necessidades de todas as partes interessadas, ao mesmo tempo em que ampliaram o risco 

financeiro. Equilibrar todos esses fatores não foi fácil. Responder às necessidades urgentes 

em todo o Mundo Cabriniano, mesmo quando estávamos desenvolvendo estruturas para 

sustentar o financiamento da missão a longo prazo, também se mostrou um desafio. Ainda 

assim, tudo isso parece trivial quando consideramos os milhões de vidas e meios de 

subsistência perdidos em 2020. 

 

Como todos os parceiros-em-missão, enfrentamos desafios especiais em 2020. Encontrar o 

equilíbrio foi o teste principal. Somos responsáveis por administrar recursos para 

apoiar nossas comunidades e obras existentes, bem como missões emergentes 

que atendem às populações mais vulneráveis. As crises globais econômicas e de 

saúde aumentaram as necessidades de todas as partes interessadas, ao mesmo tempo em 

que ampliaram o risco financeiro. Equilibrar todos esses fatores não foi fácil. Responder às 

necessidades urgentes em todo o Mundo Cabriniano, mesmo quando estávamos 

desenvolvendo estruturas para sustentar o financiamento da missão a longo prazo, também 

se mostrou um desafio. Ainda assim, tudo isso parece trivial quando consideramos os 

milhões de vidas e meios de subsistência perdidos em 2020. 

  

Ao encerrarmos o 2020, refletimos sobre nossa jornada contínua, conscientes de que ela 

está apenas começando. Continuaremos a ser ousados, fiéis, flexíveis e pacientes. Devemos 

aprender com os outros e por meio de nossas próprias experiências. Continuamos 

comprometidos com nossa formação e com a expressão de nosso carisma por meio da 

administração financeira ética e do investimento de impacto. 

 
Gregory Lane e Kayoko Lyons,  
Em nome da equipe financeira da Generalate  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 6, 7, 8, 9 
Crédito fotográfico 

a partir da 
esquerda: 

NewBees, Centro 
de Clínica 
Jurídica, 

Universidade 
Católica Andrés 

Bello e EcoFiltro, 
três das 

organizações que 
estamos apoiando 

através de nosso 
trabalho de 

investimento de 
impacto. 

Visite a secção do nosso site dedicada ao Social Impact Investing: Cabrini World 
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Colhendo os frutos do ano 
 
Em maio de 2020, juntamente com nossos colegas em Roma e Chicago, renovamos nosso 

compromisso de uma comunicação clara, construtiva e regular entre nós e externamente. Já 

estávamos no meio da pandemia Covid-19, um evento que mudou profundamente nosso ano 

e nossas práticas, mas que também nos abriu novos caminhos. 

 

 Ao longo de 2020, cada um de nós foi desafiado de maneiras diferentes, individual, social e 

economicamente. Juntos, testemunhamos como a pandemia acelerou e ampliou muitos 

eventos globais: o aumento da polarização dentro e entre as nações e a ascensão do 

nacionalismo, o racismo extremo e a luta 

contra ele através do movimento ‘Black Lives 

Matter’, o surgimento de medos arraigados 

que habitam o coração de todos os seres 

humanos e uma exploração cada vez maior de 

nossa Casa Comum junto com os mais 

vulneráveis que nela habitam. 

 

 Optamos também por ter olhos para ver 

como as pessoas deram voz aos seus medos, 

às suas esperanças, reivindicando o poder de 

serem ouvidas e de defenderem os seus direitos e a sua dignidade. Ouvimos as histórias de 

tantas pessoas ocultas que lutaram contra a própria solidão e ainda estendiam a mão aos 

vizinhos. Todas essas histórias foram pequenos sinais significativos de 

esperança durante este período de incerteza. 

 

À medida que as pessoas eram forçadas a ficar em casa, cada vez mais recorriam às várias 

formas de mídia e vimos como a mídia de massa reagia como uma caixa de ressonância para 

medos e tons extremos. No entanto, houve quem contasse as histórias das realidades mais 

ocultas em que a vida continuava a fluir, mesmo em meio ao sofrimento. Para nós também 

o desafio tem sido grande e, muitas vezes, tivemos que mudar de planos. Ao longo do ano, 

sempre mantivemos o foco em dar voz ao amor e à resiliência que abrangesse todo 

o nosso mundo cabriniano. 

 

 No ano passado, entendemos 

melhor como nosso trabalho em 

Comunicações é uma missão, 

alcançando lugares e pessoas onde 

outras pessoas fisicamente não 

podem ir. Começamos a explorar 

novos modos e meios de ampliar 

nossa mensagem. Um exemplo disso é o blog Cabrini World, que é uma parceria com 

você, onde suas opiniões sobre questões pertinentes ao nosso carisma são compartilhadas, 

incluindo a educação do coração e serviços às pessoas em movimento. Em todas as nossas 

Foto 10. Projeto Cabrini de Advento Mundial 
envolvendo mais de 80 Irmãs de idade. 

Foto 11. Cabrini World Blog www.cabriniworld.org. 

https://www.cabriniworld.org/?s=love+and+resilience
https://www.cabriniworld.org/msc-blog/
http://www.cabriniworld.org/
https://www.cabriniworld.org/msc-blog/
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comunicações, estamos muito satisfeitos com sua ávida resposta, que teve uma 

representação equitativa das contribuições em todo o Instituto no ano passado. 

 

Fazendo eco ao que o Papa Francisco disse várias 

vezes em 2020, este é o fruto que colhemos: 

ninguém se salva sozinho. Olhamos para o novo 

ano com o desejo de ouvir mais profundamente o 

que nosso mundo cabriniano e o mundo inteiro têm 

a dizer; fazendo o nosso melhor para destacar e 

divulgar o modo como estamos amando através de 

cada missão; fortalecendo a nossa unidade e 

interconexão e crescendo em competência e 

conhecimento mútuo. Há muito que você pode esperar de nós, incluindo um novo site que 

será lançado em breve ... 

Nosso objetivo é recuperar a posse da vida abundante que Deus nos deu gratuitamente, 

preparando nossos corações e mentes para começar o novo ano no espírito cabriniano, no 

serviço dos mais vulneráveis. 

 

Tatiana Paradiso, Giulia Angelucci and Nicole Rose Nieman 

On behalf of the Generalate Communications Team 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A Essência do Amor incorpora os "elementos essenciais" do 
amor: - doação, alegria da presença, genuinidade, 
autenticidade, confiabilidade, abertura às perdas / mudança / 
alteração e, ainda assim, permanecer fiel e sacrificar-se sem 
considerar o preço a ser pago. Envolve trabalhar arduamente 
para manter-se em comunicação, respeitando os espaços e os 
limites, esperando que os sinais se aproximem, mesmo 
passando por grandes sofrimentos. Faz-se necessário uma 
escuta atenta e disponibilidade para tomar iniciativas. 
 

Foto 12. Irmã Barbara Staley e Irmã 
Bernadette Anello durante a reunião on-line 

de todas as Irmãs em 18 de novembro. 

“Eu vim para que todos tenham Vida e a tenham em abundância.”  
(João 10:10) 

 

DA ESSÊNCIA DO AMOR 
Uma Reflexão sobre Meus Anos em Missão da Essência do 
Amor 
 

Foto 13. Celebrações de Natal 
para famílias e crianças em Kit, 

Sul do Sudão (dezembro de 
2020). 
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A Essência do Amor é esquecer-se de si mesmo e fazer o que é preciso, o que é melhor e 

necessário para a situação em questão, junto com a pessoa no “aqui e agora”, no “hoje” das 

nossas vidas. A Essência do Amor vê o outro com olhos que 

vêm de dentro do próprio coração, onde o Coração de Jesus 

tanto deseja e anseia responder através de nós a um irmão e / 

ou irmã a quem Ele tanto esperou. A Essência do Amor no 

Carisma Cabriniano permite a troca de corações com Jesus 

Cristo, para que Ele seja verdadeiramente o que estimula e 

motiva para amar o outro na força, coragem, transparência dos 

valores evangélicos que Jesus nos transmitiu nas Bem-

aventuranças e através de Sua própria vida. Sem recuar nem 

ceder ao desânimo, seguir confiante, mesmo pagando um alto 

preço e, muitas vezes, na escuridão. 

 

 A Essência do Amor é "total" de coração e para toda a vida. 

Encarnou-se, fez-se humano e vive para além das palavras e 

das ações, numa presença 

que é verdadeiramente o 

Corpo de Cristo, o Reino em movimento, o Emanuel entre 

nós. É uma participação no Amor único e eterno do Deus 

Trino e Uno que continua criando e recriando a nós e ao 

nosso mundo.  Ele que nos redime das masmorras mais 

escuras de nosso esquecimento e condenação de nós 

mesmos e dos 

outros à morte. 

Deus, cuja brisa 

suave e sopro 

salvador 

enchem nossos 

pulmões, alça-

nos; Ele é o “vento que impulsiona as nossas 

asas”.  Por isso, somos capazes de responder ao 

chamado universal que Ele faz a todos nós, Seus 

Filhos e suas Filhas: confiar, abandonar, 

aprender a amar e ser amados. Fazemos isso 

desprendendo-nos e criando asas de Seu Espírito 

que se doa! 

 

Festa da Epifania, 3 de janeiro de 2021  

Terezinha Esperança Merandi, MSC  

 
 

 
 
 

Foto 14. Celebrações de Natal 
para famílias e crianças em 
Kit, Sul do Sudão (dezembro 

de 2020). 

Foto 15. Celebrações de Natal para 
famílias e crianças em Kit, Sul do 

Sudão (dezembro de 2020). 

Foto 16. Da esquerda para a direita: Irmã 
Terezinha Esperanza Merandi,; Irmão 

Christy John, CMF; e Irmã Scholasticah 
Nganda, RSM, diretora (Quênia). 

Irmã Thérèse Hope (Terezinha Esperança) Merandi é uma MSC com dupla cidadania 
(americana e brasileira), que atualmente vive e trabalha no Sudão do Sul. Os 40 anos de sua vida 

missionária tem sido na formação para a Vida Religiosa. 
Atualmente, em Kit, Sudão do Sul, no Centro de Paz Bom Pastor, é parte da Equipe Pastoral do 

Projeto “Solidariedade com os Sul sudaneses”: Ir. Terezinha é a diretora espiritual envolvida com 
a formação permanente, direção espiritual e diretora de retiros, bem como outras curas de 

traumas e acompanhamento de pessoas e grupos conforme solicitado nesse Centro. 
 

https://www.solidarityfriends.org/good-shepherd-peace-center/
https://www.solidarityssudan.org/en/home
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Destaques de 2020 das Províncias 

PROVÍNCIA GUADALUPE 

A segunda dose da Vacina COVID 19 foi 
administrada aos residentes e 

funcionários  do St. Cabrini Nursing 
Home, Dobbs Ferry! Aqui Ir. Mary Ann 

Hawes, MSC com um sorriso em sua 
face ao receber sua vacina! "Estou tão 

feliz, hoje!" disse Ir. Mary Ann. Nós 
também, Irmã! 

 

 
 

REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO 

Esta Região viveu este tempo desafiador, com o desejo de colocar tudo 
nas mãos e no coração do nosso Deus. Há um grande sentimento de 
gratidão por tudo o que pudemos fazer entre nós e aqueles a quem 

servimos. Às vezes nos saímos bem, outras vezes não tão bem e então, 
refazemos com o novo aprendizado! 

 

Assistência financeira pós 
Furacão ETA e Iota à 

Nicarágua e áreas 
circundantes. 

 

Como outros centros de serviços sociais, o Cabrini Immigrant Services teve que se 
reajustar e se reequipar durante a pandemia. distribuiu  
cerca de 1.000 cestas básicas, semanalmente às  
pessoas em situação de insegurança alimentar. 

 

Inauguração da Estátua de Madre 
Cabrini Battery Park, NY – 12 de out, 

2020 O espírito de Madre Cabrini 
perdura… Ela é um símbolo brilhante do 
que significa cuidar de outra pessoa, do 

doente, do ignorante, do 
economicamente deficiente e do 

estrangeiro.  
 

15 de agosto – Profissão 
Perpétua de Ir. Juana Clarivel, 

em Nicarágua. 
 

CLIQUE PARA LER MAIS 

CLIQUE PARA LER MAIS 

Inglaterra 
Esta região é muito grata pelo incrível, constante e intenso 

trabalho que a Escola Primária St. Francesca Cabrini em 
Londres foi capaz de realizar desde o início da pandemia. 

 
Etiópia 

Um novo programa para bebês e crianças menores de 5 anos com desnutrição 
grave, sob a liderança de Thinky e Sena Mabaso, nossos Parceiros na Missão. É 

um programa integrado de apoio à saúde materno-infantil que trabalha em 
colaboração com o Hospital Primário St. Mary. 

As pré-escolas fecharam cedo devido à COVID. Um programa de visita domiciliar 
foi desenvolvido para avaliação e apoio às crianças e suas famílias. 

Eswatini. 
A clínica atendeu muito mais pacientes neste 
ano. Neste momento, a situação da COVID 

ficou ainda pior do que nos primeiros 11 meses. 
A violência de gênero, que é um dos programas 

fortes do departamento de Serviço Social, 
tornou-se um problema ainda maior neste 

período de quarentena e bloqueio. Os 
programas e visitas domiciliares continuaram 

tratando das questões em andamento. 

   

Uganda 
Durante este ano, apesar do 

bloqueio, as irmãs decidiram sair 
em visita à comunidade local 
(não para as comunidades de 

refugiados do assentamento, que 
eram proibidas). Elas começaram 
a visitar os idosos e enfermos, e 

orar com eles. Tanta alegria 
entre as irmãs e a comunidade. 

 

 
 

https://www.cabriniworld.org/2020-guadalupe-province-highlights/
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PROVÍNCIA MATER GRATIAE  

PROVÍNCIA SANTA FRANCISCA CABRINI 

CLIQUE PARA LER MAIS 

CLIQUE PARA LER MAIS 

Mesmo nas obras, no trabalho, nas atividades 
sociais e culturais, nas famílias, vivemos uma 

nova “criatividade” que nos faz entender como 
o Senhor não abandona ninguém, mas dá 

força e inteligência para retomar a vida de uma 
nova e, talvez, melhor forma. 

 

Olhando para as nossas obras e 
missões, vimos a grande 

capacidade de resposta das 
Irmãs, leigas e leigos. 

Um crescimento na oração pessoal e 
comunitária e percebeu-se que cada Irmã 
Missionária entendeu melhor o significado 
de "reparação" e "abandono" à providência 

e ao amor de Jesus. 
 

Cresceu o sentido de "ação de graças" pela 
proteção que temos dado às nossas Irmãs 

idosas e pelo compromisso afetuoso e fiel de 
nossos colaboradores leigos. 

 

2020 passou como um ano imprevisível.  
Não há espaço para "clichês" nem frases retóricas.  

Nossa Província "Mater Gratiae" também sofreu com a morte de três 
irmãs, cada uma em situações particularmente dolorosas. A dor e o medo 

pela perda de entes queridos, e pelas difíceis situações das missões, 
aumentaram a confiança no Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, 

muitas coisas vieram à tona. 

Apesar do “confinamento” e 
“encerramento” de numerosas atividades, a 
Província continuou realizando atividades 

caritativas e celebrações religiosas, 
momentos importantes de formação local e 

provincial, comunicação e manutenção 
ordinárias  

e, inclusive extraordinárias nas  
comunidades e obras. 

 

O ano 2020 foi para nós um ano de superação 
e gratidão diante dos desafios da pandemia que continua a 

causar feridas profundas em todos os continentes. 
Nós, Irmãs e Leigos, neste tempo de incertezas 

experimentamos a dor, a fé e a esperança cristã para o 
cuidado com a Vida pessoal, social e mundial.  

 

Alguns dos Frutos colhidos no ano 2020, entre nós MSC e Leigos, na 
realização da missão cabriniana: COMPAIXÃO. SOLIDARIEDADE.  

CULTIVO DA ESPIRITUALIDADE. FÉ.  ESPERANÇA. FRATERNIDADE CRISTÃ.  
CUIDADO COM A VIDA. 

 

Celelebração da Festa do  Sagrado 
Coração de Jesus e de Madre 

Cabrini com o tema central “Um 
Coração que abraça a todos” e 

com a participação de várias irmãs 
do Instituto. 

 

Fortalecemos nossa rede e nossa dimensão de parceria, 
especialmente nas Escolas, nas Obras Sociais, nas atividades 

da Pastoral Popular, Paroquial e Diocesana, no 
Dispensatório Madre Virginia,  

Nas Casas de Eventos e Retiros, 
no Ministério Vocacional. 

 

Vídeo com testemunho das Irmãs  
com mais de 80 anos de idade para 

o website do Instituto. 
 

Estudo em comunidade e reflexão 
em atividade plenária no programa 

da  Trilha do Advento 2020 na 
província sobre a Carta Encíclica 

“Fratelli Tutti”. 
 
 

Trilha do Advento e Assembleia 
provincial online 
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