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Queridas Irmãs e Leigos,

Saúdo a cada uma, cada um de vocês 

com o coração agradecido a Deus

pela nossa comunhão para a missão. 

Que a paz esteja sempre conosco!

“Que formosos são os pés do mensageiro 
que anuncia a paz” (Is 52,7)

Esta mensagem do profeta Isaías, creio que significa para nós a esperança de uma nova transformação,

como Irmãs e Leigos, para a unidade na diversidade individual, diversidade das transformações

cotidianas em nossos apostolados, diversidade de culturas, diversidade de um mundo que clama pela

paz, pela comunhão de relações saudáveis.

Neste XVI Capítulo Geral, experimentamos o chamado de Deus para sermos instrumentos de paz e de

amor. Caminhamos juntas, juntos e nos comprometemos para testemunhar ao mundo que formamos

uma comunidade global, inclusiva, eclesial, sinodal. Acreditamos que um dos pilares deste caminho é

a escuta e a acolhida, a corresponsabilidade entre Irmãs e Irmãs, Irmãs e Leigos, Leigos e Leigos.

Um novo começo para nós, hoje, na busca de unidade que requer de cada pessoa uma transformação

interior e exterior. Um novo começo para abraçar as nossas vulnerabilidades e servir com amor aos

mais vulneráveis, respondendo aos desafios emergentes dos tempos atuais.

Nestes dias, vivemos a sinodalidade e caminhamos juntas, juntos com dias nublados e outros dias

luminosos. Esta é a dinâmica da existência humana e é uma oportunidade para reconhecer que a Graça

de Deus está acima de tudo.

Que o Deus da paciência e da consolação, como escreve o apostolo São Paulo aos Romanos, nos

conceda ter os mesmos sentimentos de Jesus para que aceitemos uns aos outros para a fecundidade da

missão.

O Espírito Santo nos moveu e segue nos movendo para algumas opções fundamentais:

✓ a paixão e a centralidade em Jesus para a missão e pelos mais vulneráveis;

✓ a unidade na diversidade para ser uma só família no Coração de Jesus e no coração do povo de

Deus;

✓ a escuta que nos leva a compreender o outro e os irmãos em suas reais necessidades,

experimentando a graça da Compaixão Evangélica por meio do nosso compromisso solidário;

✓ o discernimento no Espírito de Deus – pessoal, comunitário, institucional para um novo começo a

cada dia, fortalecendo a nossa identidade missionária cabriniana;
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✓ a comunhão e o compromisso com a Casa Comum, lugar da manifestação de Deus e resposta de

misericórdia/compaixão para com todos;

✓ e tudo para a maior glória de Deus.

Coloquemo-nos nas mãos de Maria, nossa mãe e fundadora.

Ela sempre nos orientará com as palavras “Façam tudo o que Ele (Jesus) falar” para alcançarmos os

frutos do horizonte inspirador traçado para os próximos seis anos - ser uma comunidade global como

portadoras, portadores do amor de Cristo ao mundo.

Madre Cabrini deve estar feliz com a nossa opção preferencial pela COMUNHÃO entre nós, no

Instituto, na Igreja e no mundo.

Confiemos no Coração Santíssimo de Jesus!

Vamos seguir caminhando juntas, juntos como peregrinas e peregrinos da esperança.

Neste momento de ação de graças, na Celebração Eucarística, declaro encerrado o XVI Capítulo Geral

do Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus.

Com a proteção da Santíssima Trindade, abraço a cada uma e cada um de vocês com amor.

Ir Maria Eliane Azevedo da Silva,

Superiora Geral do Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus.


