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9 de Junho, 2018                
Festa do Sagrado Coração de Maria  
Queridas Irmãs,  

Dia 9 de Junho, celebramos a Festa do Sagrado Coração de Maria, a primeira festa do 
nosso Instituto. Nesta ocasião tão significativa e alegre, o Conselho Geral deseja 
estender as suas orações e o seu profundo afecto  a cada irmã, desejando-lhe um Feliz 
Dia de Festa! 
  
Também neste dia, a Ir. Rosamond, como Superiora Geral  deseja convocar formalmente 
o Capítulo Geral que terá lugar em Belo-Horizonte, Brasil, de 9 - 31 de Julho, 2019.  O 
tema do Capítulo Geral é “Chamadas a Continuar a Missão de Jesus Cristo: Firmes na 
Fé, Vibrantes na Esperança, Enraízadas no Amor, Um no Serviço." 

Como previamente anunciamos, o Conselho Geral Ampliado realizar-se-á de 12 - 21 de 
Junho, 2018, no Centro de Retiros Cormaria, em Sag Harbor, Nova Iorque. A agenda desta 
reunião será a elaboração do plano para o Capítulo Geral de 2019. Assim, logo após este 
encontro, o Conselho Geral comunicará pormenores mais específicos relativos ao 
planejamento do Capítulo Geral. O tema para a reunião do Conselho Geral Ampliado é 
continuar a nossa caminhada "No caminho de Emaús" (Lucas 24), com um ênfase 
específico em "Somos 'memória evangélica' para o povo de Deus. O final da história de 
Emaús é o início da nossa." Assim, este  CGA permitir-nos-á dar continuidade à  
caminhada de fé desde o Capítulo Geral de 2013, e pedimos ao Espírito Santo que nos 
inspire com as palavras de S. Paulo aos Efésios 1,17-18: “Que o Deus de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a 
esperança que o seu chamado encerra." É neste espírito que nos reuniremos como 
Conselho Geral Ampliado em Nova Iorque.  

Agora, somos convidadas a reflectir sobre Maria, mulher de esperança. A leitura do 
Evangelho para a Festa do Sagrado Coração de Maria, apresenta-nos a história do 
"Encontro de Jesus no Templo." O Papa Francisco, na sua homilia de 1 de Janeiro, 2017, 
referiu-se a esta passagem:  

«Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu 
coração» (Lucas 2, 51). Assim descreve Lucas a atitude com que Maria acolhe tudo 
aquilo que estava a viver naqueles dias. Longe de querer compreender ou dominar 
a situação, Maria é a mulher que sabe conservar, isto é, proteger, guardar no seu 
coração a passagem de Deus na vida do seu povo. Aprendeu a sentir a pulsação do 
coração do seu Filho, ainda Ele estava no seu ventre, ensinando-Lhe a descobrir, 
durante toda a vida, o palpitar de Deus na história. Aprendeu a ser mãe e, nesta 
aprendizagem, proporcionou a Jesus a bela experiência de saber-Se Filho. Em 
Maria, o Verbo eterno não só Se fez carne, mas aprendeu também a reconhecer a 
ternura maternal de Deus. Com Maria, o Deus-Menino aprendeu a ouvir os anseios 



as angústias, as alegrias e as esperanças do povo da promessa. Com Ela, descobriu-
Se a Si mesmo como Filho do santo povo fiel de Deus." 

Nos Evangelhos, Maria aparece como uma mulher de poucas palavras  e, mesmo assim, 
ao longo de toda a sua vida meditou profundamente em tudo o que experimentou e 
ponderou sobre as palavras do seu Filho. Maria é o modelo para  abraçarmos toda a 
humanidade, como Jesus abraçou todos, e meditar  sempre na presença misteriosa de 
Deus na sua peregrinação de fé. Mesmo nas horas mais escuras sob a cruz do seu Filho, 
ela manteve vivas a fé e a esperança. 

Vemos Maria de novo como uma mulher de poucas palavras e uma mulher reunida com os 
discípulos  no Pentecostes, o primeiro dia da Igreja, apoiando os discípulos 
amedrontados, porém encorajados por todos os acontecimentos que seguem a 
Ressurreição. 

Na fé e estimuladas pela graça de Deus, somos chamadas a ponderar profundamente a 
presença misteriosa de Deus na nossa vida. Respondemos com  fé profunda aos convites 
da graça que Deus nos concede na nossa caminhada de fé  quotidiana. 

Neste dia de festa, e durante o próximo ano em preparação para o Capítulo Geral, 
somos convidadas a reflectir sobre as nossas experiências como Instituto e a ponderar os 
modos como Deus tem estado presente na nossa missão: guiando, iluminando, 
desafiando e apoiando-nos nos nossos esforços de proclamar, pelo testemunho da nossa 
vida, que Jesus veio "para que todos tenham vida." Sonhemos juntas a esperança de 
Deus para o nosso Instituto, vivendo como um corpo para a missão. Olhemos para Maria 
como nosso modelo, mulher de esperança, "mulher de fé, mulher cheia do Espírito, a 
pobre de Yavé, aquela que acolheu todas as coisas e as meditou no seu coração, a que 
escutou a Palavra de Deus e a pôs em prática e a que no amor gerou Jesus Cristo e O fez 
nascer para os outros. " (Const 56) 

Anexo a esta carta, apresentamos para vossa reflexão um ícone pintado pela Bernadette 
Crook, RSCM, que  ela colocou no tabernáculo da capela do nosso Generalato em Roma. 
Como sabem, a Bernadette morreu inesperadamente no dia 5 de Maio, 2018, enquanto 
ensinava  a arte da iconografia às noviças do nosso noviciado em Belo-Horizonte, Brasil. 
A Bernadette era um membro da PAL que vivia em Londres. 

 Acreditamos que é muito apropriado neste momento do Instituto partilhar com todas 
este ícone chamado Nossa Senhora do Sinal, por ocasião da nossa Festa do Sagrado 
Coração de Maria. Expressamos a nossa profunda gratidão à Bernadette por ter 
partilhado a sua vida e seus dons com as irmãs e a Igreja. Ela tem obras artísticas  na 
Casa Mãe e em mais de 21 igrejas em muitos países da Europa, África,  América do Norte 
e do Sul, e Médio Oriente. Rezamos pela Bernadette que se encontra na presença 
amorosa de Deus e pedimos que interceda por nós, para que permaneçamos fiéis 
discípulas no nosso Instituto. 

Profundamente gratas a Deus pelo dom de Maria, mulher de esperança, desejamos a 
cada irmã uma festa do Sagrado Coração de Maria repleta de oração e de alegria.  
Com grande afeição, 

               
Rosamond Blanchet Maria Emília Peliz        Philippa O’Sullivan  Mary Genino


