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Mês de agosto – Mês dedicado às Vocações
Novamente, as Pequenas Irmãs da Divina Providência optaram
por aderir e participar das iniciativas do SAV/PV - CNBB/CRB,
em ocasião do mês vocacional. Participamos do terço
vocacional, que abriu o mês de agosto. É sempre uma boa
ocasião de comunhão com a Igreja do Brasil e com a
Conferência dos Religiosos. As partilhas de experiências
sempre nos enriquecem muito. Aprendemos e buscamos,
através dessas, inovar nosso serviço aos jovens, com
momentos mais adequados à idade deles e que os forme de
maneira mais descontraída e agradável.

No dia 31 de julho de 2021, às 17h, foi transmitido pelo Youtube - canal
da CNBB, o Santo Terço - Mistérios Gozosos. Deu-se início com as boas
vindas de Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus e
coordenador da Pastoral Vocacional, que comunicou sobre o tema do
mês vocacional que seguiria a Exortação Apostólica pós-sinodal,
Christus Vivit. Padre Reinado, Rogacionista, membro da Comissão do
Serviço de Animação Vocacional – Pastoral Vocacional da Igreja no
Brasil fez o refrão orante; o Irmão Fernando - Jesuita, assessor da
música litúrgica da CNBB fez a partitura e, os cantores do Santuário
Nacional de Aparecida a gravaram. Assim, demos início com a
apresentação de um vídeo e a recitação do terço. O Primeiro Mistério
foi recitado na intenção dos Adolescentes e Jovens. O segundo
Mistério foi na intenção das Famílias. O terceiro Mistério foi recitado
pelos Consagrados e Consagradas. O quarto Mistério foi na intenção
dos Leigos e Leigas. O quinto e último mistério foi recitado na intenção

dos Catequistas. Terminamos com a “Salve Rainha”. Dom João Francisco Salm, Presidente da Comissão para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Bispo de Tubarão – SC, deu-nos a bênção final, declarando
aberto, oficialmente, o mês Vocacional, ressaltando que muitas orações e inúmeras outras iniciativas marcarão
este mês.
Ir. Juanita Gonzales – P.I.D.P

II Gincana Vocacional – Agosto 2021
A II Gincana Vocacional, promovida pelas Equipes PV/SAV, se realizou
de 9 a 20 de agosto, tendo seu encerramento no dia 21, a partir das
16 horas, de forma online. Estavam presentes cerca de 30 pessoas,
entre irmãs (Ir Neide, Ir Claudete, Ir Claudia, Ir Cássia, Ir.Juanita, Ir.
Apparecida, Ir Marcela Terra, Ir Mariselma, Ir Elistele, Ir Ana Rísia; as
Noviças Aparecida e Mônica e também muitos jovens e adultos,
somando um total de 66 pessoas, divididas em 9 grupos. Ir Claudete,
acolheu os participantes, dandolhes boas vindas e recordando um
pouco do que viveram nos dias
anteriores durante a Gincana.
Pediu que cada um dissesse o que
achou deste evento. Algumas
falas: “Foi bom aguardar as provas como sendo surpresa, isto nos motivava”.
“Os dias foram plenos e cheios de atividades.” “Foi um aprendizado e
momento de união, de interação.” “Ver as postagens dos trabalhos de cada
grupo era uma riqueza.” “Parece que todos se empenharam muito.” “Gratidão
por esta experiência maravilhosa!”. “Agradecimento pela acolhida das irmãs
e pelo carinho com os grupos.” “As pessoas da cidade se envolveram e conheci
muita gente.” “Participação de pessoas de diversas cidades e diversos Estados
do Brasil”. “Foi muito bom
o contato e o conhecimento das irmãs.” “É positivo envolver
jovens e famílias”. “As provas envolvendo a sustentabilidade e
a preservação da natureza e a doação aos mais necessitados
foram ótimas.” “Este ano foi muito bom, deu tempo de realizar
as provas e ver a pontuação.” “Provas e atividades mais
práticas e de ações para o bem.” “Envolvimento do Padre
Ademir”. “Criou-se vínculos de amizade”. “Vi muita criatividade
nas
provas,
animação e desejo de evangelizar.” “Agradecimento às irmãs que
promoveram este evento.” Em seguida, passamos à oração inicial
conduzida por Ir Mariselma com o canto: “Toda vocação vem de
Deus” e depois as “provas surpresas” com perguntas e
adivinhações. Ir Marcela Terra passou o vídeo recordando o “Grito
de Guerra” de cada Grupo e cenas de cada um, das atividades
realizadas e, neste momento, enquanto viam e se recordavam, Ir
Cássia pediu que todos fizéssemos um momento como ato

penitencial, pedindo perdão a Deus pelas nossas
infidelidades ao Senhor, cada um no seu estilo de vida, sua
vocação e sua missão. “Senhor, tende piedade de nós... !”.
Ao final deste momento, na alegria e no entusiasmo de
todas, Ir Amanda anunciou o total das pontuações e o grupo
vencedor do ano: JUSP – Juventude Unida a Serviço dos
Pobres, da cidade de Jaíba, no norte de Minas Gerais. Por
tudo agradecemos ao Bom Deus!

Ir. Claudete – P.I.D.P.

Renovación de Votos y Pastoral Vocacional
En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María,
con mucha alegría y gozo hemos participado en la
renovación de votos de nuestra querida Hna. Nahir
Antonella Fernández. La celebración se realizó en la
parroquia Nuestra Señora de Fátima de Montecarlo
(Misiones). La misa fue celebrada por el párroco P.
Mario Alfonzo. La Hna. Nahir se preparó con mucho
entusiasmo, acompañada por la Hna. Miriam Beatriz

Medina y la Hna Nicanora González. Además de la
oración personal y comunitaria se hizo una pequeña
Pastoral Vocacional con algunas jóvenes que
manifestaron tener una inquietud vocacional de manera
presencial. El lema movilizador de nuestra Pastoral
Vocacional es “Ven y verás”. Estas jóvenes nos
acompañaron, a la vez, en la celebración eucarística.

No mês de setembro comemoramos
o nascimento da nossa Beata Madre
Teresa Michel.
Este ano de 2021, o mês foi marcado
pelo nascimento do.

SURSUM CORDA:
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL / PASTORAL VOCACIONAL
LATINO AMERICANA

Espiritualidade, acolhida, orações, homenagens, “expocarisma 2021”, rodas de
conversa e sarau, momentos divinos! No dia 25 de setembro de 2021, deu-se
início o grupo Sursum Corda, formado por irmãs, leigos e sacerdote para serviço
da PV/SAV. Sursum Corda significa: “Corações ao alto”. Andemos ao encontro
do Senhor! O objetivo fortalecer a animação vocacional que é missão de todos
para animar e acompanhar os jovens na caminhada de fé e a descobrirem sua
vocação e onde Deus os chama e, quem sabe à vida religiosa, como P.I.D.P. Esta
bela iniciativa onde comprovamos a verdadeira comunidade cristã, colocandonos como formiguinha na obra do Senhor e na história da Madre Michel. Não
desanimemos e tenhamos consciência de que as sementes estão sendo
plantadas. Agradeço a oportunidade desse encontro providencial onde conhecemos os trabalhos realizados em
todas as comunidades. Foi também oportunidade de rever algumas Irmãs que já conhecíamos e conhecer outras
e também e Leigos que fazem parte do grupo. Todos nós somos convocados a sermos missionários e precisamos
estar disponíveis para esse chamado, encontrar Jesus. Toda missão se desenvolve na presença do Senhor. A
Madre Michel nos deixou um grande legado de amor, fé, coragem a serviço dos mais necessitados. Sigamos seus
exemplos nas nossas ações pelo bem. Agradeço a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais com vocês.
Gratidão!
Rita de Cássia Francelino Souza (Mooca – SP)

Mes Michelino con muchas sorpresas en el Instituto Madre
Teresa Michel de Montecarlo
(Misiones - Argentina)

La novena preparatoria para celebrar el 166º del
nacimiento de la Madre Teresa Grillo Michel, cada
comunidad de nuestra Provincia se organizó según sus
obras. En el IMTM, con la presencia del párroco P.
Mario Alfonzo, que con mucha alegría le dimos la
bienvenida como capellán y acompañante espiritual de
nuestra Institución educativa, Hermanas, Catequistas,
Directivos y Docentes, tuvimos un tiempo de
exposición y adoración del Santísimo, por burbujas, en
nuestra capilla, con Nivel Inicial y Primaria. Con el nivel
Secundario tuvimos la adoración al Santísimo en la
parroquia. Todos manifestaron que fueron momentos
muy gratos estar con el Señor. La Novena concluyó el
viernes 24 con una jornada muy festiva y feliz. En cada

turno, por la mañana y por la tarde, se celebró la misa en la Parroquia de Fátima. Participaron todos los alumnos.
Por la noche, la celebración Eucarística la presidió el Obispo de Puerto Iguazú, Monseñor Nicolás Baisi destinado
a todos los Docentes de nuestro Instituto. Terminamos el día con mucha alegría y gratitud con una cena
compartida en el patio del colegio.

- EXPOCARISMAS 2021 - "CRISTO TE ABRAÇA!"
"Porque somente o que se abraça pode ser transformado!"(Christus Vivit,120).
A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) / Minas Gerais, seguindo as
orientações da CRB Nacional, promoveu no dia 26/09/2021 a EXPOCARISMAS.
O Programa foi ao ar pelo youtube e teve como tema "Cristo te abraça!" "Porque somente o que se abraça pode ser transformado!" (Christus Vivit 120).
A apresentação, em forma de Sarau, foi bem diversificada, utilizando-se de
músicas (danças, cantos e hinos), poesias, peças teatrais e outras formas da
arte, testemunhos e oração. Uma verdadeira festa dos Carismas, enfatizando
as artes. “A arte une a todos no mesmo olhar” (Papa Francisco), e contribui
“Para que a Palavra corra” (lema das Irmãs Paulinas).
Tomamos conhecimento desse projeto quando em andamento, a partir de um
convite. Expressamos aqui nossa gratidão. A Live foi um momento intenso,
quando pudemos sentir tanta
diversidade de dons, de
chamados,
de
carismas
presentes na Igreja, expressos
com tanta leveza, harmonia,
beleza e seriedade. Entendemos que nossas escolhas nos levam
a construir nossa “história de vida”, incluindo nossas respostas.
Compreendemos a importância da formação cristã, desde a
catequese infantil e juvenil, para discernir os motivos que levam
as pessoas a se dedicarem com tanto amor, alegria e
perseverança a atividades e missões, mesmo que com
dificuldades aparentemente intransponíveis.

A EXPOCARISMAS veio nos dizer que, até em tempo de pandemia, as Congregações e Institutos Religiosos
conseguiram mostrar que o “carisma” de seus fundadores continua atual, mesmo utilizando-se da tecnologia e
redes sociais. Evidenciou os setores da sociedade em que a Vida Religiosa está presente, tais como: educação,
saúde, evangelização, assistência social, pastoral, comunicação, missão e outros.
E o que é o “carisma”? É um dom, uma expressão da “religiosidade humana” e “sensibilidade do coração”, a
serviço do Reino, que perdura por gerações e mesmo por séculos como temos constatado nos exemplos de um
Mahatma Ghandi, de um São Francisco de Assis, de um Dom Helder Câmara e de muitos outros que pudemos
conhecer pelos depoimentos das pessoas dos vários Institutos Religiosos.
Na Live do dia 26, foram excelentes e versáteis os apresentadores do Sarau: a Irmã Silvana, do Instituto Nova
Jerusalém, e Irmão Luís, marista, residente em Belo Horizonte. A Irmã Maristela Ganassini, da CRB Nacional, setor
juventude, fez um curto discurso na abertura, destacando a importância e a finalidade da EXPOCARISMAS. Tratase de tornar visíveis e conhecidos os diferentes carismas, espiritualidade e missão das várias Congregações e
Institutos. “Ninguém ama o que não conhece”.
Cada Congregação ou Instituto se apresentou com muito esmero. Deu para sentir o investimento afetivo,
motivacional e financeiro com a finalidade de motivar jovens a pensarem em sua vocação, em seu chamado. A
Messe é grande, mas os operários são poucos. Sobressaiu a preocupação de falar da essência e da forma
atualizada de vivenciar cada carisma. Não omitiram dois pontos principais: ação e oração.
A título de reflexão, acrescentamos de forma breve uma exigência às Congregações e Institutos narrados por José
Carlos Pereira, no seu livro NOVOS VENTOS NOS CONVENTOS1: A Transfiguração. Ele coloca este processo ao lado
de outros já bastante conhecidos: atualização do carisma, refundação, revitalização, reestruturação etc. O que
seria transfigurar a Vida Religiosa? Nas palavras do autor, seria tornar a Vida Religiosa mais divina que humana,
mais transcendente que imanente. Algo que revele mais Deus que o ser humano que nela habita. O termo é
estritamente teológico. Não se trata mais de uma reforma institucional. O
parâmetro é a própria Transfiguração de Jesus, “que revelou aos discípulos
sua figura divina, muito além da humana que eles conheciam”. Para isto, é
preciso subir a montanha para um verdadeiro encontro com Deus. Vê-Lo e
ouvi-Lo “para sentir a riqueza desse encontro, para que, abastecidos dele,
possamos continuar nossa missão de ir ao encontro dos irmãos necessitados
e das realidades que carecem de transfiguração”. Isto requer um novo olhar,
um novo modo de ouvir, um novo coração para sentir. Atitudes essenciais
para perceber que "CRISTO TE ABRAÇA!". ... e que “somente o que se abraça
pode ser transformado!" (Christus Vivit 120). Pode ser transfigurado.
O que mais o Sarau esclareceu? Que somos capazes de seguir os Fundadores
que doaram suas vidas às necessidades humanas. Que precisamos “cuidar de
Deus” presente, em especial, nas pessoas e realidades que carecem de
transfiguração.
“Eu admiro todas as congregações. Pela observância, sou membro de uma delas, mas pela caridade pertenço
a todas” (São Bernardo de Claraval).
Ana Tereza Naspolini - Curitiba/PR, 10 de outubro de 2021.

1

São Paulo: Paulus, 2015 – Coleção Vida Consagrada. 1ª reimpressão, 2018, p. 160

FORMAÇÃO DAS IRMÃS E DAS EQUIPES
PV/SAV
No dia 31 de julho de 2021, iniciou-se às 14 horas, com a oração
vocacional, de forma online devido à pandemia, o estudo de
conclusão do Documento do Congresso Vocacional, realizado em
Aparecida do Norte no ano de 2019. No Congresso, estava presente a
Ir Claudete, representando as Províncias brasileiras. Este documento
foi estudado e refletido por partes, de forma dinâmica e criativa
durante o início do ano 2021 pelos membros das equipes SAV e PV,
dando também oportunidade de participação de irmãs e
comunidades. Marcaram presença: Ir. Tatiana Souza Moreira, Ir Maria
Neide Gomes Nascimento, Ir. Nicanora Gonzalez, Ir Claudete Márcia
de Oliveira, Ir Marcela Terra da Mata, a Comunidade do Noviciado (Ir
Juana Gonçalez, Ir Maria Apparecida Ribeiro, Noviça Maria Aparecida
Elias e Noviça Mônica Mirella de Sousa), Ir Gertrudes Wechen e Ir Ana Maria Almeida, Ir Clementina de Jesus, Ir
Mariselma Santos Oliveira, Ir. Bianca A. de Oliveira, Ir Amanda Couto, Ir Ana Risia Santos Ramos, Ir Elistele de
Sousa e Ir Cássia Maria de Oliveira. Nas colocações, foi destacada a necessidade de se criar nas comunidades, a
cultura vocacional. Foi também falada sobre a importância de se trabalhar na formação dos cristãos, a começar
desde a sua infância, na catequese, para que possam crescer na fé e na consciência do amor de Deus, pois cada
um é chamado a uma missão específica no mundo e na Igreja. Assim cada um, enraizado em Cristo, poderá fazer
sua escolha pelo serviço do Reino com mais liberdade e consciência. É um meio de optar por escutar o chamado
que Deus faz a cada pessoa e ver, com mais transparência e clareza, onde Ele a quer e qual caminho a seguir. Foi
levantada também a necessidade de se continuar com os encontros vocacionais e de formação para o trabalho
vocacional, no qual a formação cristã seja a base e que se faça de forma gradativa, durante toda a vida. É
imprescindível ter bases sólidas na vocação em Cristo e caminhar segundo o que Ele pede e mostra, levando este
amor no testemunho de vida. Vimos a importância de nos envolvermos cada vez mais e de chamar outras irmãs
para esta formação e trabalho, envolvendo e incluindo também os leigos, amigos de nossa Congregação para
fazerem parte da Equipe PV/SAV. Concluímos, sentindo o coração mais aquecido pelo amor de Deus e pelo serviço
ao reino, pedindo ao Senhor da Messe que ajude a crescer a cultura vocacional em nossas Paróquias e
Comunidades. Por tudo, daí graças, por tudo, daí graças! Daí graças, por tudo. Daí graças!
Ir Cássia Maria de Oliveira – P.I.D.P.

“Meu amado é para mim e eu para ele.”
(Ct 2,16)
Com esse versículo bíblico iniciávamos a Formação em preparação aos Votos Perpétuos, oferecida pela USMI
(União dos Superiores Maiores da Itália). Versículo este muito pertinente para um momento tão marcante em
nossas vidas. Recebi a resposta de aprovação para os meus votos perpétuos em 17 de maio/2020, e com imensa
alegria acolhi a proposta do Governo Provincial de Minas Gerais/Brasil e do Governo Geral, para a participação da
Formação em conjunto com outras junioras, inclusive da nossa Congregação. Éramos seis: Irmã Anniemol, Ir.

Selma, Irmã Ana Maria, Irmã Mariselma, Irmã
Bianca e Irmã Angélica que já havia proferido
seus votos perpétuos em janeiro 2021.
Foram três semanas de imersão na Itália,
estando no Brasil, uma experiência de
espiritualidade, reflexão, acolhida e ajuda
mútua. Na primeira semana tivemos a
oportunidade de refletir sobre o Rito dos
Votos Perpétuos, entender e valorizar cada
detalhe. Além das profundas reflexões
sobre a vida de cada uma de nós na Vida
Religiosa Consagrada, nesse sentido vale a
pena relembrar que a nossa existência não
é sacrificada, e sim compartilhada. Na
segunda semana refletimos, estudamos e
amaduremos os Conselhos Evangélicos e vivenciamos praticamente uma preparação para os Exercícios Espirituais
da terceira semana. Cada dia foi-nos apresentada uma metáfora para realizarmos a Oração do coração. E na
terceira semana, como já mencionado, participamos dos Exercícios Espirituais, permeando toda a vida de Jesus e
sua presença em cada momento da nossa vida, através de textos Bíblicos e belíssimas reflexões do Padre
Giammaria Cipollone. No dia 17 de julho/2021 tivemos nossa partilha interprovincial online, com a presença da
Madre Stella que esteve conosco durante toda a Formação. Foi realmente um momento de graça de Deus em
nossas vidas. Diante de tantas maravilhas que o Senhor vem realizando, não teria palavras para melhor fechar
este breve texto: GRATIDÃO.
Ir. Bianca A. Ribeiro de Oliveira /P.I.D.P

Encuentro Latinoamericano de Junioras
Siguiendo los acontecimientos del
mes de septiembre, también se
realizó
el
2do
Encuentro
Interprovincial Virtual de Junioras,
organizada
por
las
Hnas.
Acompañantes de las Junioras de las
tres provincias: Rio: Ir Cassia; Minas:
Ir Lourdihna y Argentina: Hna. Nora.
Esta vez la encargada del Encuentro
fue la Hna. Nora. El tema del
Encuentro fue: El Voto de Castidad:
“La alegría de seguir a Jesús en la
Vida Religiosa Consagrada como
PHDP”. En ese hermoso encuentro dimos con alegría la bienvenida a nuestras Hermanas Ana Risia y Elistele,
también alabamos a Dios por los momentos compartidos con la Hermana Mariselma en el grupo de junioras y la
despedimos pidiendo al Señor que la acompañe en esta nueva etapa (Votos Perpetuos) que comenzó con mucha
alegría y entusiasmo.

Assembleia Provincial “Província
do Sagrado Coração de Jesus”

Devido à pandemia da covid-19, a assembleia
que normalmente acontece de forma
presencial com as irmãs de todas as
comunidades, este ano aconteceu no formato
online. Todas as comunidades fizeram
encontros, com adoração ao Santíssimo e
reflexão dos textos com a partilha na
comunidade. A partilha das reflexões se deu
no dia 09/10/2021 com todas as irmãs da
Província através da plataforma google meet,
que nos possibilitou este momento de encontro, pois muitas irmãs não se viam a mais de um ano. Foi encantador
ver a alegria das irmãs em se verem numa tela e matar as saudades. Apesar de termos vários textos como
referência para partilha, o que mais marcou foi: “A arte de fazer Mochilas” de Andrea Mattei que diz: "A arte de
fazer mochilas" não é um verdadeiro manual, mas uma homenagem à caminhada e à filosofia subjacente a
esta prática. A primeira regra que o viajante deve saber é levar com ele apenas o essencial, porque "a arte de
andar é tirar", isto é, eliminar, iluminar, a fim de trazer com ele apenas o essencial”. Vamos levar em nossas
mochilas apenas o essencial para a missão: A oração, a Palavra de Deus, o amor preferencial pelos pobres, a Vida
comunitária, o terço, a compaixão, a bondade e o respeito a cada ser humano, criado à imagem e semelhança de
Deus. Foi um encontro de muita alegria, rico em
partilhas e experiências, uma manhã maravilhosa
e que deixou no coração das irmãs o desejo de que
estes encontros possam se repetir. Finalizamos
com a Madre Michel: «Não sonhei jamais com
prosperidades, mas com uma família religiosa,
unida em espírito e coração, que amasse
verdadeiramente o Senhor e o servisse em seus
pobrezinhos».
Ir. Marilene de Jesus – P. I. D. P

La vida cuando es linda cuando se comparte
¡Que linda es la vida cuando se comparte!
Pues sí. La vida es linda cuando se comparte con generosidad,
cariño y amor.

"¡Santidad alegre!"
Madre Teresa Michel

En el mes dedicado a celebrar el aniversario
del nacimiento de nuestra Madre Fundadora
nos reunimos con algunos de nuestros laicos
Michelinos para compartir un momento muy
enriquecedor, experiencias, risas, canto y
más. En consonancia con el año de San José
propuesto por el Papa Francisco, el lema
movilizador de nuestra acción evangelizadora
fue: "DE LA MANO DE SAN JOSÉ LLEVANOS A
JESÚS, MADRE MICHEL”.
El día 25, natalicio de Nuestra Madre
Fundadora, la Beata Madre Teresa Michel,
convocadas por la Hna. Amalia, superiora
provincial, nos unimos virtualmente todas las comunidades de la Provincia a rezar
juntas la oración de vísperas. Nos parece lindo recordar que con mucha alegría y
sencillez rezamos de manera virtual la Novena a Nuestra Beata Fundadora, en
donde participaron hermanas de las tres provincias contando sus experiencias
Michelinas como Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia.
Así vamos caminando juntas compartiendo nuestra misión y carisma de las
Pequeñas Hermanas de
la Divina Providencia.
Escuchando
las
vivencias de nuestras
comunidades en el
seguimiento a Jesús.
Algunos de los temas
que se compartió fue:
*Oración
*Diálogo
*Compartir Fraterno

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PELAS VOCAÇÕES
Não poderíamos deixar
faltar
no
mês
vocacional,
um
momento de oração
pelas
vocações,
sobretudo para a nossa
família religiosa, das
PEQUENAS IRMÃS DA
DIVINA PROVIDÊNCIA
que, mais do que nunca,
sente que a messe é grande e as operárias cada vez mais diminuídas em
número. Assim decidimos pelo dia 25 do mês, por ser a data do nascimento nesta terra e também no céu de
nossa beata Madre Teresa Michel. Foi proposto às comunidades, um dia inteiro de adoração diante do
Santíssimo Sacramento. Cada comunidade se responsabilizou por um horário e conseguimos fazer 12 horas
de adoração ininterruptas - de 7h às 19h. Sentimos que trabalhar pelas vocações é uma preocupação de todas

nós e que, na medida do possível, todas estão dispostas a colaborar para que possamos contar com novas
forças e continuar esta bonita missão de confiança em Deus e serviço aos pobres que iniciou e nos deixou
nossa Fundadora.
Ir Claudete Márcia de Oliveira- P.I.D.P.

RETIRO ONLINE
De 22 a 27 de julho, as irmãs: Clementina de Jesus, Maria Apparecida
Ribeiro, Maria Azevedo, Maria Alair, Cássia Maria, Juanita Gonzaléz, Ednólia
Ferreira, Silvana Maria e Marcela Terra e as noviças: Maria Aparecida e
Mônica Mirella participaram do Retiro Espiritual Comunitário “on-line” para
a Vida Religiosa Consagrada Feminina, promovido pela CRB/São Paulo com
o tema: “Contemplar o rosto feminino da Vida Religiosa Consagrada,
valorizando Ministérios e Carismas”. As orientadoras do retiro foram às
irmãs: Penha Carpenedo - PDDM e Marilene Brandão - AM. O retiro contou
com a participação de mais de 50 comunidades, dentro e fora do país. Além
da possibilidade de vivenciar este momento orante com muita seriedade,
mesmo sendo online, possibilitando às participantes entrarem em contato
com grandes mulheres da Bíblia, do Primeiro e Segundo Testamentos:
Miriam, Rute, Maria Madalena, entre outras. Ir. Edilamar da Glória, CP e Pe.
Rubens Pedro, OMI, organizadores do retiro escolheram duas religiosas
muito capazes pregando para a Vida Religiosa feminina, embasadas por lindas histórias bíblicas vivenciadas por
mulheres. Foi um momento de grande aprofundamento e encontro com o Senhor, em que cada participante pode
trazer para suas vidas o exemplo destas mulheres audaciosas e apaixonadas por Deus, que soube tão prontamente
se entregar em suas mãos. Que o Espírito Santo, juntamente com a nossa colaboração, permita que cresçam bons
frutos com abundância de sementes lançadas no terreno de nossos corações. Ir. Marcela Terra – P.I.D.P

Retornando do Virtual ao Presencial
No dia onze de setembro de 2021 ocorreu na Comunidade
Madre Michel, Rua Rio Grande do Norte, o Encontro
Vocacional, de forma presencial, das 14h às 16:30h,
coordenado por Irmã Claudete, e pela Noviça Mônica. Demos
início com a Adoração na Capela, com a Exposição Santíssimo
Sacramento. Ali refletimos a vida de nossa Fundadora, Madre
Teresa Grillo Michel conduzido pela noviça Mônica e houve a
participação das Jovens Kartinelli, Bárbara, Bruna e Cinthia.
Após o término da Adoração, fizemos um lanche e, em seguida,
as jovens foram conduzidas até a sala de reunião para o
encontro onde Irmã Claudete começou refletindo sobre a
“Vocação Humana - Chamado à Vida pela Misericórdia de
Deus”. Houve a partilha das jovens, expondo o que pensam
sobre o chamado. Em seguida, refletiram sobre a “Santidade”: Quem são os santos e quem são os chamados à
Santidade, com a abertura às jovens para darem suas opiniões e também falarem dos seus santos de devoção.
Por último foi refletido sobre os “Diferentes tipos de Vocação,” dando possibilidade às participantes de olhar as

vocações e expor suas ideias sobre as
mesmas. Cada uma foi convidada a
olhar figuras de diferentes vocações
e convidadas a partilhar sobre aquela
que mais lhe tenha tocado.
Encerramos com a oração final. Por
fim, de uma forma geral, houve uma
boa participação e percebemos que
as jovens estão realmente buscando
suas vocações e com interesse em
ver a vontade de Deus para elas.
Noviça Mônica – P.I.D.P

Volviendo de a poco de lo Virtual a los
encuentros Presenciales

En este primer domingo de Adviento, domingo 28 de
noviembre en nuestra comunidad del Instituto
Madre Teresa Michel (Montecarlo, Misiones)
tuvimos la alegría de tener nuestro primer encuentro
presencial vocacional con algunas jóvenes de la zona.
Con el lema "Feliz de Ti porque has creído" nuestras
Hermanas Miriam, Nora y Nahir en compañía del
Padre Mario, Párroco de la Parroquia Nuestra
Fátima, una virgen Consagrada y una laica
comprometida han contado las diferentes formas de
seguimiento a Jesús con las Vocaciones cristianas.
El “Retiro Vocacional de jóvenes” se llevó a cabo con
mucha alegría y entusiasmo, tanto por las jóvenes
que han participado, como por los que dieron la
charla.
¡Por todo lo vivido damos gracias a Dios y a Él le
pedimos que mande más trabajadores para la
cosecha!

SAV - Padre Paraíso
O mês de agosto foi marcado pela oração e cheio de esperança em prol das
vocações, em especial á vocação religiosa. E, não poderia deixar de
mencionar aqui o encontro vocacional diocesano/ virtual. Ir. Maria Elena
contribuiu muito e convidamos alguns jovens e algumas jovens de nossa
Paróquia e também de outras Paróquias para participarem. Ir Maria Gorete
nos dias 11/08 e 19/08 rezou
terço vocacional com os jovens e
fez adoração vocacional com a
Comunidade Nossa Senhora da
Lapa. A fraternidade Nova/ leigos
Michelinos fez adoração semanal,
juntamente com a Comunidade do
Centro/São João Batista, também em prol das vocações. Propomos
também envolver os leigos na ornamentação com cartazes
vocacionais tudo feito com muito carinho. Ainda tivemos em nossa
comunidade religiosa a presença de duas jovens que vieram nos
conhecer e passaram uns dias conosco Analice e Máevyli. Deus as
abençoe e conceda a elas e a toda juventude, a graça de amá-lo e
servi-lo, na pessoa dos irmãos que sofrem. Deus seja louvado! E que a nossa Madre ajude e sustente as suas
filhas.
Ir. Gorete – P.I.D.P

“Comunidad "Madre de la Divina Providencia"
(Las Lajitas - Salta)
Nuestra Comunidad compuesta por las Hnas Gertrudis y Ana María
de Almeida; en esta pandemia
que sigue todavía llevándose
vidas, nosotras las Hnas
tratamos de prestar ayuda a
todo al que lo necesita, tanto
material como espiritualmente;
siempre que recibimos ayuda
material lo compartimos con el
más necesitado; seguimos
visitando a los enfermos y hasta
a veces cuidamos al enfermo
para que su hija pueda asistir a
la Santa Misa; acompañamos a
matrimonios y rezamos por su fidelidad matrimonial.
Todo tratamos de hacerlo por amor y solidaridad por tanta gente que
sufre. Que la Madre Michel siempre nos acompañe en esta labor
apostólica.

OUTUBRO - MÊS MISSIONÁRIO
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Na vivência e na prática da missão, nossa família religiosa busca viver o seguimento de Jesus Cristo. Como
todos, encontramos muitas dificuldades e atualmente a enfrentamos, sobretudo, pela diminuição das
vocações. A união faz a diferença, faz a força e demonstra que nossa caminhada tem possibilidade de se
desenvolver nas ações solidárias, cujo fruto será a paz e o aprendizado da “perfeita alegria, pelo
reconhecimento do rosto de Cristo no rosto sofrido do irmão”.
A questão que se coloca diz respeito ao desafio da missão da vida religiosa consagrada que se equipara à
profecia, característica que lhe é própria. A inovação proporcionada
por Jesus Cristo é revestida da profunda consciência de sua missão e
a autêntica fraternidade nas comunidades religiosas e alimenta a
alegria pela entrega total ao serviço do próximo.
(PAPA FRANCISCO, Carta Apostólica às Pessoas Consagradas para
Proclamação do Ano da Vida Consagrada, II, nº 1). Nossas Irmãs, no
seguimento de Jesus, a exemplo da nossa Beata Madre Michel
procuram corresponder a graça de Deus, colocando-se a serviço dos
necessitados na comunidade de Padre Paraíso, na diocese de Araçuaí –
MG. Ir. Maria Elena e Irmã Gorete participaram também do encontro da
DNJ e muito colaboram com a Paroquia e a Diocese. Deus seja louvado!

Na conclusão do mês missionário, as jovens que fizeram o acompanhamento vocacional com as
orientadoras que são várias irmãs das Províncias, neste ano de 2021, prepararam o terço de forma criativa,
para rezarmos pelos missionários e pedindo ao Senhor da messe que nos envie vocações e que fortaleça
estas jovens em discernimento para que tenham coragem de renunciar a tudo para seguir o Cristo pobre,
casto e obediente. Concluiremos assim o mês de outubro, mês das missões com chave de ouro,
consagrando-nos à proteção materna de Maria.

Uma visita especial!
Eu me chamo Lúcia, uma candidata à Vida Religiosa
dentro da Família Religiosa das Pequenas Irmãs da
Divina Providência. Gostaria de dividir com vocês a
experiência da visita de nossa Irmã Maria Nina em
Teresina – Piauí, de 21 a 23 de setembro passado. Foi
uma visita muito especial dentro do carisma das PIDP.
Na simplicidade, na ternura e muito cuidado. Pude
perceber quanto é importante uma visita às
vocacionadas para conhecer a pessoa interessada a
um discernimento vocacional e sua família. Eu fiquei
muito feliz e me sentindo já pertencente a esta
Familia, pela alegria e testemunho de Vida Religiosa da
irmã Nina. Desejo que todas as jovens se sintam acolhidas e amadas na busca de discernir a vontade de
Deus em suas vidas. E que muitas se entusiasmem em conhecer concretamente a Familia de Madre Michel.
Deus cuida de nós! Gratidão por tudo! Lúcia – Candidata P.I.D.P

Nátally Maria Carneiro Daher
Cabral

“Os encontros vocacionais das Pequenas Irmãs da
Divina Providência me ajudaram bastante a olhar para
minha vida e refletir sobre ela, junto com a Palavra de
Deus. Irmã Claudete me ajuda muito no
acompanhamento, me incentivando sempre a
aprofundar na intimidade com Deus. Vejo como é
importante ter o acompanhamento, pois dessa forma,
nos possibilita conhecer mais da Congregação e do
Carisma.”

Deus é fiel
Meu nome é Cynthia Campos e sou natural de
Belo Horizonte. Desde muito cedo senti o
chamado à vida religiosa, e participava da Igreja.
Quando fui fazer o curso de Catequese no antigo
Instituto Santa Teresa – BH, hoje Comunidade
Madre Michel, da Congregação das Pequenas
Irmãs da Divina Providência, coordenado por Ir.
Elisabeth Pitangui, pude conviver com algumas
irmãs e com isso fui conhecendo mais a
Congregação e até cheguei a fazer encontros
vocacionais; conheci a vida da Fundadora Madre
Michel e o desejo de fazer um caminho na
Congregação ficou muito forte em mim. Porém,
Deus tem os seus caminhos. Naquele ano, minha mãe
foi diagnosticada com Mal de Alzheimer e eu, como filha caçula, fui tomar conta dela. Foram 12 anos de luta
e, no meu coração, eu sabia que aquele momento difícil que minha mãe atravessava, Deus me pedia para que
eu ficasse ao lado dela. Neste período eu não perdi o contato com a Congregação. Sempre fiz visitas e
conversava com Irmã Bertila que, de certa forma foi me ajudando a compreender o processo que minha mãe
estava passando, e me preparando para o inevitável. Jamais esqueci tão sublime ajuda! Durante todo processo
com minha mãe, eu nunca perdi a esperança de ser religiosa. E hoje retorno à Congregação para uma
experiência na comunidade de Padre Paraíso. Estou muito feliz com essa oportunidade, com minha história de
vida. Eu aprendi que Deus tem os seus caminhos e o tempo também lhe pertence. E quando Ele chama, Ele é
fiel. Pode passar o tempo que for e acontecer o que acontecer, Ele nos acolhe em seu seguimento e nos coloca
onde quer. “Eis-me aqui senhor!”
Cintia – Aspirante P.I.D.P

Enviai, Senhor, muitos operários...
No dia 15 de outubro a Comunidade Religiosa do Colégio
Nossa Senhora de Nazaré se alegrou com a chegada da
vocacionada Maria Nilda de Paiva, natural de
Barbacena. A princípio ela ficará fazendo ali a sua
experiência nos próximos três meses. Rezemos por ela a
fim de que, com tranquilidade, alegria e perseverança
realize a vontade de Deus no seguimento a Jesus Cristo
nos passos de Madre Michel como Pequena Irmã da
Divina Providência. Deus abençoe também a
comunidade e fortaleça as irmãs na ajuda a esta nossa
aspirante que deseja servir o Senhor com todo coração
dentro da Família Michelina.
Comunidade Colégio N.S. de Nazaré – MG

Primeira Profissão – Kerala (India)
Nossa Comunidade de Kumbalanghy (India), teve a alegria de participar deste momento importante na vida
das Neo-professas: Divyamol, Annie Chriseena,
Mariya, Maria e de todas nós, Pequenas Irmãs
da Divina Providência. Elas emitiram sua
Primeira Profissão Religiosa no dia 15 de
outubro de 2021, às 10.00h (na India) e às
2.00h (horário de Brasilia). A Celebração
Solene foi presidida por Sua Excelência Mons.
Josephe Kariyil, bispo de Cochin (Kerala –
India). Com as nossas Irmãs da Índia, demos
graças a Deus que continua a mandar operárias
para sua obra.
Ir Claudete Oliveira – PIDP

Aquele que vos chamou é fiel” (1Tes 5,24)
No dia 25 de setembro de 2021 festa da nossa
Fundadora Beata Teresa Grillo Michel, na Capela Mãe
da Divina Providência, Mooca – São Paulo foi
celebrada a Missa Solene em que renovei
definitivamente o meu compromisso de seguimento
a Deus e a Igreja, na Congregação das Pequenas
Irmãs da Divina Providência. Foi uma manhã de júbilo
e gratidão ao Senhor, pelo dom gratuito que é a
vocação para a Vida Religiosa Consagrada. Estavam
presentes na celebração: A Provincial do Rio, Irmã
Maria Neide Gomes Nascimento, acompanhada de
minha primeira formadora: Ir. Marcela Terra da
Matta, vindas do Rio de Janeiro, bem como a Vice
Provincial, Irmã Verginia Colombo, que também foi a minha Formadora, vinda de Criciúma, irmã Silvana Smânia
e, da Província do Imaculado Coração de Maria, Ir. Bianca
Aparecida Ribeiro de Oliveira, minha companheira no
noviciado. Foi uma felicidade, pois pude contar com a
presença da minha mãe Maria José, minha cunhada Elaine,
minha sobrinha Flor, bem como das Irmãs da minha
comunidade: Maria Asevêdo, Clementina de Jesus e dos
amigos, colaboradores da Casa e devotos da Beata Teresa
Michel. Por causa da Pandemia, a presença na Capela foi
limitada. O celebrante foi o Padre Joselito Freire Moreira
Araújo Filho, meu diretor espiritual que sempre me
acompanhou e ajudou no discernimento vocacional.
Concelebraram os Padres Simone Bernardi - SERMIG e Pe.

Lorenzo Nacheli SERMIG. Na homilia o Padre Joselito ressaltou que o amor norteia o nosso chamado, nos
impulsiona em nossa resposta ao Senhor. Destacou que o modo como amamos o Senhor é demonstrada no
serviço aos irmãos. Para mim, o momento de grande emoção foi na hora da ladainha, quando fiquei prostrada
diante de todos e do altar, colocando-me definitivamente, inteiramente e confiantemente toda a minha vida
nas mãos de Deus. Foi uma festa maravilhosa, com direito a almoço festivo e muitas fotos. Vale dizer que a
celebração foi assistida pela rede social do Facebook. Deus seja louvado por este momento de graça e que Ele
nos cumule com muitas bênçãos, enviando-nos tantas jovens que queiram também seguir o Mestre na
Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência – minha Família Religiosa. A Madre Michel na história,
para sempre há de ficar!!!!
Irmã Mariselma Santos Oliveira – P.I.D.P

BODAS DE OURO!
No dia 18 de julho comemoramos os 50 anos de Vida Religiosa de Irmã
Palmira na Vila Vicentina Furtado de Menezes em Campo Belo - MG.
Devido à pandemia, a missa não pode ser presencial, mas foi transmitida
pelas redes sociais, o que possibilitou a participação dos seus familiares,
amigos e das Irmãs em diversas comunidades. Irmã Palmira é natural de
Cristais. Quando jovem, participava das Filhas de Maria onde começou a
sentir os primeiros sinais de vocação. Foi lendo um livro que algo lhe
chamou a atenção sobre o Amor de Deus e sobre o amor que ela sentia
por Ele. Ela tinha uma consulta marcada em Belo Horizonte, passou e
pela Vila Vicentina para levar notícias das Irmãs e conversar com o Padre
Alberto, que lhe disse para ir e não voltar. Ele pensava que ela estava
indo para entrar na
Congregação. Quando
chegou à casa das Irmãs
elas a convidaram para
ficar e fazer um caminho de discernimento. Ela voltou na
família para conversar e depois retornou, dando início à sua
caminhada vocacional. Neste ano ela comemora 50 anos de
Vida Religiosa e nos diz: “Eu só quero agradecer a Deus por
tudo e também às pessoas que me ajudaram. Foram anos
muito felizes, só tenho a agradecer” Demos graças a Deus
pela vida e vocação de Irmã Palmira e que seu exemplo de
dedicação e fidelidade inspire outras jovens a seguir o
caminho da Vida Religiosa. Ir. Amanda –P.I.D.P

“BODAS DE VINHO”

Era o dia 18 de agosto de 1948. A Jovem Arlette Peluso Piotto
estava saindo de sua casa paterna, ladeada de suas irmãs
caçulas, Maria Antonina e Maria Alice, para irem ao hospital
São Vicente de Paulo, dirigido pelas Pequenas Irmãs da Divina
Providência, a fim de participar da recitação do terço, na
capela daquele hospital, como era costume. Entretanto a cena
neste dia seria muito diferente. A jovem Arlette, (eu) não
retornaria para a sua casa paterna. Eu estava fugindo de casa
e ia para a estação de trem que me levaria para o Rio de
Janeiro. Em sua companhia estava Irmã Catarina. Uma
enfermeira levou para minha casa as minhas duas irmãzinhas.
Este fato não se realizou de uma hora para outra. Foi
necessário um período de tempo pra organizar o plano de
fuga. Preparar o enxoval de freiras e papeis necessários para a
apresentação pessoal e o dote (valor em dinheiro) que era exigido
naquela época. E o “porque” da fuga? Meus pais e meus irmãos não queriam que eu entrasse na
Congregação para levar uma vida Consagrada, como era o meu desejo. Além disso, as Irmãs me disseram.
Porque você não foge? Eu muito admirada respondi: pode-se fugir para o convento? A resposta foi uníssona
em dizer que SIM. No dia 19 cheguei a nossa casa, no bairro do Catumbi. No mesmo dia Irmã Agostinha
levou-me para o Noviciado São José, situação na Rua Dias da Cruz, no Méier. Fui recebida pela Madre
Mestra, Irmã Lúcia Gazzi – com muita delicadeza, bondade e simpatia. No dia 22 recebi a nomeada
“capinha”, primeira peça da roupa que, aos poucos eu ia trocando pelas vestes sociais. No dia 19 de março
fiz a investidura com o hábito religioso, como noviça. Foi uma cerimônia muito bonita. O tempo de
noviciado tinha a duração de dois anos. Todavia com a ida da nossa superiora Provincial, Irmã Eurosia Gazzi,
á Itália, no dia da nossa Profissão Religiosa, foi adiada para o dia 15 de outubro daquele ano. Entre o pouco
que foi descrito aqui, o tempo de duração para as “Bodas de Vinho”, se passaram 70 anos, considerada
como “70 anos de Vida Consagrada”. Este dia foi cheio de surpresas e alegrias. A Recitação Litúrgi ca
celebrada por dois sacerdotes: Rev.do Padre Geraldo e Rev.do Padre José Antônio. A nossa capela foi
pequena para receber tantas pessoas. Hoje posso afirmar que sou uma pessoa realizada, feliz e agradecida
a Deus e a Virgem Santíssima e ao Anjo da Guarda que me proporcionaram o dom da Vocação Consagrada.
Meu “Deo gratias” a nossa Superiora Provincial Irmã Neide, que tem me acompanhado com grande zelo
espiritual na minha vocação. Acho o momento oportuno e feliz pra prestar uma calorosa homenagem as
nossas Rev. das queridas Irmãs da Congregação e as Irmãs dos Santos Anjos, pelos 190 anos de fundação
que têm prodigalizado tanto bem por onde passam e vivem, principalmente no campo educacional, isto é,
nos Colégios. Parabéns queridas Irmãs! O Bom Deus e Santos Anjos as acumulem com suas graças e
bênçãos.
Ir. Arlette Piotto – P.I.D.P

Comemoração dos 70 anos de Vida
Religiosa de nossas Irmãs:
“Georgina e Lélia”
Estamos em festa! Ir. Lélia Correia de Assis e Irmã Georgina Campos, juntamente com Irmã Artlette no Rio),
completaram 70 anos de VR, em nossa Congregação das P.I.D.P. Louvores e graças a Deus, com a Santa
Missa celebrada por Dom Giovane Luis da Silva e Pe. Ademir Lima Amaral – capelão de nossa casa. Os
cantos solenes (animados pelo sobrinho de nossa saudosa Ir. Silvéria Rezende, o senhor Luiz e com sua filha
Luiza) e a presença de vários familiares de nossas Irmãs, confirmaram nossa convicção de que a entr ega
amorosa a Deus, na Vida Consagrada, é graça extraordinária. Nossas Irmãs na alegria da celebração jubilar

testemunharam a importância da fidelidade a Deus no dia a dia de suas vidas. Exemplos que nos convidam
a buscar, no encontro pessoal com Jesus, o abraço de amor misericordioso do Pai. Madre Michel
permanece conosco, nesta comunhão de vida e nos “convida” para o seguimento de Cristo.
Ir. Heloisa Helena de Sousa- PIDP

Queridas irmãs, Viva Jesus!
Ir. Claudete, Ir. Marcela Terra e Ir. Cássia, realizaram
na sexta-feira, dia 8 de outubro, um encontro online
para as nossas irmãs idosas e enfermas de Belo
Horizonte e de Vassouras. Foi um momento rápido,
mas muito válido, pois elas puderam se rever e se
cumprimentar. Todas ficaram contentes e puderam
matar a saudade, mesmo que por breve tempo. Sem
poder se encontrar presencialmente, devido não só à

Pandemia do coronavirus, mas também pelas limitações
físicas, foi muito bom contar com a tecnologia e vivenciar
este momento único e de recordações e bem querer
mútuo, de fraterna união. Foi também uma forma de
percebermos que estes encontros podem e devem
acontecer, mesmo online e que a união das Províncias é
algo esperado e desejado pelas Irmãs.
Ir. Nilza Nunes - P.I.D.P

Mar de Espanha... A Beata Madre Teresa
Michel e São Luiz Orione
No centenário da passagem de São Luís Orione à
cidade de Mar de Espanha, se fez presente a
Congregação das Pequenas Irmãs da Divina
Providência na pessoa de: Irmã Maria Elena Santos,
Irmã Amanda Couto, Noviça Jessica Helena e o
Jovem Kalleo Allis da Fraternidade Nova de Padre
Paraíso. Isto foi de 26 a 28 de agosto e, na
preparação da Festa, aconteceu o tríduo e, no dia
29 houve a Santa Missa, presidia pelo Reverendo
Dom
Gil,
arcebispo de Juiz de Fora. Na acolhida fraterna pela
“Fraternidade Nova Madre Michel”, também com as restrições
sanitárias, devido à pandemia, sentimos a a beleza do sentido de
pertença à Família Michelina, juntamente com o reverendíssimo
pároco Padre Anderson e o Vigário paroquial, Padre Leandro. As
Celebrações foram realizadas na capela em construção que tem
como padroeiro, São Luís Orione e como co-padroeira, a BemAventurada Madre Teresa Michel. Foi bonito ver a fervorosa
devoção e zelo do povo pela Madre Michel e também falada nas
homilias dos padres orionitas, uma vez que foi a própria Madre
Michel que propiciou a vinda de dom Orione ao Brasil. Vimos
também o grande apresso e conservação dos lugares por onde se fez presença a Madre Michel e suas Irmãs
com a dedicação de suas vidas aos mais pobres
e necessitados: O Colégio Estadual de Mar de
Espanha, a Santa Casa de Caridade de Mar de
Espanha e o Horto onde era a casa de Dom
Orione. A estreita amizade desses dois santos
se repete no momento de encontro das duas
famílias espirituais, nas partilhas, nas
confraternizações e nos momentos de
convivência. A descoberta da admiração e do
respeito e ajuda mútua que ambos nutriam um
pelo outro e o amor e serviço aos mais pobres,
aproximam ainda mais estas duas Famílias
Religiosas que se reflete ainda hoje na vida social da cidade.
Ir. Elena Santos, Ir. Amanda Couto P.I.D.P
Kalleo Allis (membro da Fraternidade Nova)

Uma vez mais é Natal!
Então o que é mesmo o Natal? Natal é tempo de
nascer e renascer de novo. Tempo de nascer. No
Natal a Vida é gerada como Dom e Partilha; Dom
de um Deus Amor, que na sua infinita Bondade, se
faz Partilha para toda humanidade. Tempo de
renascer! No Natal os corações se abrem, como a
terra que anseia, pela chuva, tão necessária para
que a semente possa germinar! O Verbo
Encarnado, encontrando espaço em nossa vida e
coração, faz renascer neles as sementes plantadas
ao longo da nossa existência, através de frutos
maduros e abundantes, de Luz e Esperança,
capazes de alimentar, a nossa vida e na das
pessoas. Que neste Natal, possamos deixar
renascer em nossos corações, tudo aquilo que o
Senhor deseja, para fazer nele a sua Morada. Assim
sendo, o Verbo Divino será cada vez mais acolhido em nossa Vida (coração), à medida que deixarmos
renascer em nós, a Paz, o Amor e a Justiça, pois, só assim, poderemos celebrar a verdadeira Essência
do Natal! Padre Ademir - capelão da Comunidade Madre Teresa Michel e membro do grupo Sursum
Corda – PV/SAV – P.I.D.P

A todos um Santo e
abençoado Natal!
É o que lhes deseja o
Grupo Sursum Corda

Responsável do Informativo: Irmã Claudete M. de Oliveira
Revisão: Irmã Cássia M. de Oliveira
Formatação: Hna Nahir A. Fernández

