
RSCM: ORAÇÃO E SERVIÇO NO MEIO DA CRISE PANDÊMICA 

Neste momento de tragédia, ansiedade e isolamento,  
compartilhamos com vocês orações para apoio e reflexão,  

bem como alguns exemplos de como nossas Irmãs continuam seus ministérios durante esse período crítico. 

Peça de arte por Aurélie Bradley, encomen-
dada por Margaret Frazier, Diretora da Esco-
la Marymount Internacional, Londres  

REDE GLOBAL DAS ESCOLAS RSCM: ENSINO E APRENDIZAGEM REMOTAS (À DISTÂNCIA) 

ESCOLA MARYMOUNT INTERNACIONAL, ROMA. . . os alunos estão ocupados seguindo seu rigoroso programa 
de estudos. . . nas salas de aula on-line do Zoom, que está rapidamente se tornando o normal para instituições 
de ensino em todo o mundo. Os tópicos da atualidade. . . incluiram uma questão muito atual quando os alunos 
da sexta série analisaram maneiras de aliviar o estresse em suas aulas sobre saúde. Os alunos de inglês da 7ª 
série mergulharam no romantismo, enquanto os de italiano da 8ª série continuaram seus estudos de regras e 
expressões gramaticais. Alunos de Filosofia do 9º ano refletiram sobre a "Natureza Humana" enquanto examina-
vam as teorias influentes de Rousseau, Locke e Hobbes e os estudantes de frances do 10º ano se envolveram 
em exercícios escritos seguidos de apresentações orais. Os alunos da Teoria do Conhecimento da 11ª série revis-
aram o material para seu próximo ensaio e analisaram várias proposições que questionam a verdade do 
conhecimento (ou seja, a verdade na matemática). https://www.facebook.com/marymountrome/
videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCppNQHJ4 

ESCOLA MARYMOUNT INTERNA-
CIONAL SCHOOL, LONDRES. . . Em 
nosso entusiasmo de Marymount, 
começamos com grandes expecta-
tivas. . . o período de adaptação à 
aprendizagem on-line. Ao planejar 
um trabalho significativo para o que 
nunca fizemos antes nessa escala. . . 
ajustaremos a carga de trabalho e 
estabeleceremos conexões mais for-
tes através de vídeo e até por tele-
fone com professores e orientadores 
nos próximos dias e semanas. . . . 
Como nós . . . termine a sua primeira 
semana de "adaptação e ajustamen-
to", siga o exemplo da sua filha. Tire 
um tempo para a família, para tomar 
ar fresco, conforme permitido no 
exercício diário… e atividades en-
riquecedoras. . . . Respire. Tire um 
tempo uns com os outros. 

COLÉGIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, LISBOA: Comemora-se hoje [24 
de março] o dia Nacional do Estudante! De forma diferente, pois, nas escolas fal-
ta a presença de alunos, professores, vigilantes. Apesar de não estarmos fisica-
mente no Colégio continuamos a ser todos construtores do conhecimento. Conti-
nuamos a procurar aprofundar as áreas do saber e do desenvolvimento intelec-
tual, físico, humano, espiritual e artístico recorrendo a novas formas de comuni-
cação para mantermos a aprendizagem e encurtarmos a distância. Hoje, profes-
sores e estudantes colocados perante uma nova situação têm de reinventar a 
forma de aprender, de estar na escola em casa. É um novo mundo que rapida-
mente estamos a explorar e em que a colaboração entre alunos e professores é 
essencial sem esquecer os pais e a restante comunidade educativa. Neste dia do 
estudante de 2020, lembramos as palavras do Padre Gailhac que se mantêm co-
mo guia da nossa ação: "A educação é uma das obras que mais importa ao bem 
da Igreja aquela que produz os frutos mais certos, mais extensos e mais dura-
douros."  

MARYMOUNT, CUERNAVACA, 

MÉXICO 

https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCppNQHJ4
https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCppNQHJ4
https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCppNQHJ4


ESCOLA MARYMOUNT, BOGOTÁ, COLÔMBIA 
https://www.youtube.com/watch?
v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be 

 
 
 

COLÉGIOS, continuação 

COLÉGIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, 
FÁTIMA:  Compartilho um pequeno vídeo de uma 
aula a distância de Educação Física, feita por um 
aluno do Colégio do Sagrado Coração de Maria, em 

Fátima, https://youtu.be/cIAX0va4Z3M. e uma 
observação sobre uma atividade proposta pelo 
professor do Clube de Ciências: “Para muitos alu-
nos, quinta-feira é o melhor dia da semana: é o dia 
do clube de ciências.  Portanto, proponho uma ati-
vidade que todos possam realizar (incluindo os 
pais). Parece simples, mas requer treinamento e 
concentração! Depois me diga como foi. Beijos 
virtuais ” Testemunho de uma mãe: “Miguel ama o 
Clube de Ciências e sente falta da escola !! Vamos 
todos fazer a nossa parte para que o retorno seja o 
mais rápido possível.” Mantivemos as aulas à dis-
tância usando os seguintes programas: Moodle, 
Google Class Room, programas de editores de li-
vros escolares e salas de bate-papo. Para reuniões 
de professores, usamos a plataforma Microsoft 
Teams. Tudo está indo bem.  

RESPONDENDO AOS DESAFIOS DO MINISTÉRIO  

SLEEPY HOLLOW, NOVA IORQUE: O 
“RSCM LIFE CENTER” está fazendo o 
possível para ajudar a comunidade que 
servimos, nesses tempos difíceis. Os fun-
cionários mantêm contato com as crianças 
em nosso “Programa Depois da Escola” 
por telefone e por bate-papo por video, 
para ajudar na lição de casa. O escritório 
jurídico de Imigração também está tra-
balhando por telefone. Essa crise criou de-
safios ainda maiores para os imigrantes, 
especialmente os não documentados. 

O distanciamento social e o fechamento de serviços não essen-
ciais significa que a maioria das famílias que servimos está sem 
emprego agora e o dinheiro é muito escasso. Um grupo de res-
taurantes locais queria oferecer refeições às famílias para aju-
dar outras pessoas e manter alguns de seus funcionários tra-
balhando. Eles perguntaram se o LIFE CENTER seria o local de 
distribuição de refeições. Isto foi um empreendimento imenso, 
mas nossa equipe queria ajudar as famílias de qualquer manei-
ra possível. Nossa primeira distribuição de alimentos correu 

bem; nós fornecemos 443 refeições. Também estaremos distribuindo mantimentos do banco de alimen-
tos a partir da próxima semana. Seguindo diretrizes rígidas de segurança, esperamos continuar fornecen-
do alimentos e apoio durante toda a crise. 

DE LOS ANGELES, CA: A Califórnia está em um estado de "bloqueio" por semanas, então as escolas foram 
fechadas e o ensino on-line está em andamento. Isso me dá mais tempo, então aceitei uma solicitação de 
um pastor local que está lutando com o idioma inglês. Ele precisava de ajuda para a homilia em inglês e 
obter notícias para o boletim da paróquia. Então ele me envia seu sermão em ingles via e-mail e eu o ed-
itei. É muito fácil para mim, mas ele é muito grato pela ajuda e pelas horas economizadas. Quando leio 
suas homilias, descubro pensamentos inspiradores que me proporcionam momentos maravilhosos de 
oração e reflexão. Gostaria de saber quem é mais grato pela colaboração - ele ou eu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be
https://youtu.be/cIAX0va4Z3M


 
DO ZIMBÁBUE, ÁFRICA:  Atualmente, estou em Harare, na 
rede de hospitais Parirenyatwa, fazendo o gerenciamento de 
enfermagem e administração, de janeiro a abril. Neste hospi-
tal, fazemos apenas a triagem básica do corona vírus para 
clientes e funcionários. Há um hospital em Harare que foi 
designado para o gerenciamento de casos do corona virus. 
Sem ventiladores, e ainda não temos as roupas de proteção 
necessárias. No entanto, no noticiário desta noite, eles dis-
seram que o equipamento, incluindo kits de teste, chegou. 
Ainda há muito a ser melhorado. Ainda temos longas horas 
de peso acarregar, sem água corrente, etc. É muito desafia-
dor ter essa pandemia no país que já está lutando economi-
camente.. . . No hospital regional de Chinhoyi, tivemos o 
primeiro caso de morte por corona vírus e estamos em risco, 
embora tentemos estar seguros. No momento, não temos 
roupas de proteção adequadas. Temos máscaras 95 e desin-
fetante. É triste, mas o país não tem o suficiente. 

MINISTÉRIOS, continuação  
GUADALUPE, MÉXICO: Na comunidade de Guadalupe do Méxi-
co, permanecemos em casa, nosso ministério foi suspenso para a 
proteção de si mesmo e das pessoas com quem estamos em con-
tato, No entanto, no conselho paroquial, organizamos um banco 
de alimentos para pessoas vulneráveis que são adultos mais 
velhos, já que a comunidade paroquial tem um número maior de 
adultos e pessoas sozinhas, ou de baixa renda, e com o apoio de 
pessoas generosas faz-se a coleta de alimentos básicos, para 
serem distribuídos para eles. Também compartilhamos as Pa-
lavras que a Virgem de Guadalupe.- Nossa Senhora de Guadalupe 
- disse a Juan Diego: porque estar preocupado com a saúde de 
seu tio Bernandino? Ouça e entenda, meu filhinho, que não é 
nada que assuste ou aflija você; não seja o seu coração pertur-
bado; não tema essa doença e angústia. Não sou eu que sou sua 
mãe? Você não está sob a minha sombra? Não sou eu sua saúde? 
Não está por ventura no meu regaço? O que mais você tem para 
temer? Não se preocupe ou se inquiete com nenhuma outra 
coisa.  

DE LISBOA: Desde que recebemos o apelo a ficar em casa muito poucas coisas mudaram na minha vida. 
Apenas o local e o modo de fazer foram alterados. O trabalho que costumava fazer durante todo o dia na 
universidade, agora é todo feito em casa através da internet: as aulas; o acompanhamento dos estudantes 
que estão a escrever a sua tese; as reuniões habituais do Centro de Investigação e o trabalho intensivo da 
comissão para uma nova tradução portuguesa da Bíblia. No início, os 
estudantes tiveram alguma dificuldade em manter a concentração, mas 
agora tudo está a correr muito bem. A surpresa maior foi a abertura dos 
membros da comissão de tradução, dois biblistas seniores e uma 
especialista em português, também ela sénior, que resistiram sempre a 
trabalhar através da internet. Deixaram as suas resistências, pediram a 
ajuda que precisavam e agora expressam vivamente a sua alegria por esta 
nova conquista.     



Em nossa COMUNIDADE DE SOMAIN / MARCHIENNES, duas de nós somos mem-
bros de vários conselhos de administração: Marymount International School, Par-
is (Neuilly), Jeanne d'Arc Cambrai e Maison Jean Gailhac em Béziers. Neste mo-
mento de pandemia, mantemos contato com as equipes e recebemos regular-
mente notícias por e-mail, assegurando notícias até o momento: em Cambrai e 
Neuilly, o ensino continua em casa, acompanhado pela equipe de professores à 
distância.Em Béziers, apenas 20 jovens permanecem confinados ao local e são 
atendidos por profissionais que criam com eles o tempo de trabalho e de descan-
so (graças ao Parque). Outras crianças puderam se juntar à família e são acom-
panhadas por telefone ou visita dos educadores. Com esses Conselhos de Admi-
nistração, estamos muito satisfeitos com o entusiasmo e a gestão humana e 
pragmática de Nadine, Raymond e Gérald, que administram esses estabeleci-
mentos. Manifestamos a eles o apoio das RSCM através de oração, mensagens, 
telefone e e-mails. 

ONG RSCM / JPIC: Os comitês de ONGs na ONU continuaram suas 
reuniões programadas via zoom para realizar 
seu trabalho de planejamento e advocacia. A 
própria ONU tem conduzido suas sessões de 
“instruções” via ZOOM, por exemplo, um 
“instruções”  recente para pessoas em todo 
o mundo sobre a Conferência dos Oceanos, 
que foi originalmente planejada para o início 
de junho em Lisboa. As animadoras do JPIC 
RSCM também se reuniram recentemente 
por ZOOM, compartilhando a situação em cada um de seus países e 
avaliando o agendamento da reunião do JPIC de junho em Lisboa, 

MINISTRIES, continued 

MODOS NOVOS DE VIVER, REZAR E SER COMUNIDADE 

RSCM, LINHARES, BRASIL“A partir de hoje, olharei as coisas com amor e renascerei. Amarei o sol, pois aquece o meu corpo. 
Amarei a chuva pois purifica o meu espirito. Amarei a luz, pois me mostra o caminho. Amarei também a escuridão, pois me faz ver 
as estrelas”. . . . Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, pois abre a minha alma. Receberei a 
recompensa, pois ela me pertence. Mas não aceitarei de bom grado os obstáculos, pois eles serão os meus desafios. 
“A partir de hoje, olharei as coisas com mais amor e renascerei”. . . .Vivamos com Amor e pitados de humor. . . Vida simples, 
pensamentos elevados. . . Distante mas junto nos vamos superar esta crise. . .Trabalhos manuais, bordados e aulas on-line de 
Bordados, danças, ginásticas  músicas, assim como brincadeiras para crianças nas casas. . . Estudo de uma programa – 

Permacultura  ( on-line ) que é uma proposta da ECO + 20  do Instituto Pindorama – Permacultura em situação de colapso e técnicas  de sustentabilidade . . 
.Arranjo de um espaço místico em nossa varanda....e em nossa escada. . . Plantação  e cuidado com a  nossa horta. . . Estudo dos materiais – Querido 
Amazônia e Profecia da terra Conferência da CNBB. . . Não podemos esquecer a mística do êxodo – do sair, do deixar, do esvaziar-se, deixar o que pesa para 
buscar o essencial. . . -Envio de livros de meditação, relaxamento, curas, romances (através do zap e e.mail ). . . Conhecimento milenar da lua e sua influencia  
no aumento das viroses. . . Retiro neste tempo de quarentena. . . Unir com diversas culturas para meditação pela cura da 
humanidade. . . Vivemos a experiência das famílias  vizinhas que se propõem a fazer compras, (mercado e farmácia) pagar 
contas, trazendo sempre algo para a partilha . . . Como ritual de agradecimento e comunhão aos profissionais da saúde, coletores 
de matérias recicláveis  bater palmas, oferecer músicas. . . Criamos  formas de manifestação contra o governo que não assume a 
situação da Pandemia do vírus em nosso país. (batemos panelas, usamos músicas e mensagens). . . Continuar animando os 
grupos da “feira – ecológica” MST (movimento dos trabalhadores sem terra) e o Movimento dos Atingidos através de  
mensagens, reflexão  do  momento político e a importância do cuidar da Vida cuidando de familiares e da sociedade. . .  Oração 
comunitária em diversos momentos trazendo a situação do coronavirus, o papa, os cuidadores da saúde e outras situações. 



DE FERRYBANK, IRLANDA: Tanto a AMRI (Associação de Missionários e Religiosos da Irlanda) 
quanto os Superiores Gerais Internacionais nos incentivaram a orar por aqueles que foram infec-
tados e afetados pelo coronavirus e que essa é nossa melhor testemunha, pois estamos confina-
dos em nossos lares e não podemos fisicamente chegar às pessoas agora. Na minha comunidade, 
Naomh Brid, tivemos a exposição do Santíssimo Sacramento no domingo 22, de depois da Euca-
ristia (no rádio) até depois da oração da noite. Cada irmã rezou uma hora. Continuamos a orar, 
mas agora nós, os mais de 70 anos, fomos aconselhados pelo governo a ser “casulos” (fique em 
casa, não saia, as pessoas deixem as compras e medicamentos do lado de fora) pelas próximas 
duas semanas, na esperança de que o a propagação do vírus possa ser reduzida. Agora, a polícia 
está parando as pessoas, pois a única distância que se pode percorrer é de 2 km e, se considerar-
mos que a jornada não é para trabalho, compras ou remédios, eles são devolvidos. Isso deve du-
rar até o domingo de Páscoa, por isso espero reduzir a propagação do vírus. Na semana passada 
eu fiz as compras para todos aqui, mas nesta semana pedimos ao jardineiro para fazer isso, pois 
eu seria enviada de volta, pois tenho mais de 70 anos!!! Algumas de nós fazem “Capacitar” por 
meia hora todas as manhãs, mantendo uma grande distância entre nós. Isso ajuda a manter-nos 
calmos e esperançosos, quando o usamos de maneira orante. No nosso centro de atendimento, 
Madonna House, ninguém entra, a menos que trabalhe lá e a equipe precisa ser testada. Por en-
quanto, tudo bem. 

VIVER, REZAR E SER COMUNIDADE, continuação  

DO ZIMBÁBUE, ÁFRICA: A verdadeira chegada  de 
Covid19 ao Zimbábue coincidiu com o primeiro mês 
de um programa “Come and See” (Vinde e Vede) 
para jovens que aspiram à vida religiosa. Três das 
jovens são do Zimbábue e três são da Zâmbia. O 
programa original envolvia o serviço do Vinde e 
Vede em duas casas para idosos e um orfanato. 
Tivemos que reduzir essa atividade; e estamos ten-
tando prosseguir com outros aspectos do pro-
grama. Planos futuros ainda permanecem em an-
damento. Por favor, mantenha-nos em suas 
orações. 

EAST 93rd STREET, NOVA IORQUE: 31 de março de 2020: Nestes dias de “permanência no local”, apoiamos-nos mutuamente na oração diária, 
preparando boas refeições e celebrando a festa de St. Patrick com pão refrigerante, uma deliciosa ninharia e carne assada. Continuamos nosso tra-
balho via zoom, por exemplo. Reuniões da ONU, classe RCIA, Grupo de Livros, JPIC e ensinando uns aos outros novos aspectos de zoom e computa-
dor. Um de nós está desenhando; Outro está tecendo. Existem exercícios todas as manhãs no corredor do 3º andar. Todas as noites, às 19:00, pen-
duramos nossa janela no 14º andar com luzes piscando e mãos batendo palmas, agradecendo aos médicos e enfermeiras pelo cuidado. Até a polícia 
de Nova York se juntou a nós com suas sirenes. 



VILLA LAUCHLI, ROMA: Andando pelo campus todos os dias com o objetivo de 
aumentar o tempo, o número de etapas e os quilômetros percorridos cada dia, 

prestando atenção à natureza - o flores-
cimento primaveril de árvores e arbus-
tos, as flores que florescem por um tem-
po, sons dos pássaros, calor dos pássa-
ros, o calor do sol. A cada poucos dias, 
corto algumas flores, coloco-as em um 
bonito vaso, pondo-as em um lugar onde 
possa vê-las ao longo do día. . . usando 
as escadas com mais frequência para 
subir os três lances para o meu aparta-
mento, em vez de usar o elevador. . . 
dormindo até um pouco mais tarde to-

das as manhãs. . . continuando minhas orações matinais e a Reflexão Quaresmal a 
cada día. . . seguindo a Missa todos os dias on-line, com o papa Francisco, ou com 
os padres paulistas e recebendo a Comunhão. . . Oração Quaresmal à noite. . . con-
tinuando meu ministério / trabalho através do contato online com ex-alunos. . . 
Pelo “Zoom”, Missa com minha comunidade Caravita, aos domingos. . . Intervalos 
para “café digital” para conversar com os professores / funcionários, na maioria das 
manhãs; Pelo “Zoom” reuniões com a familia. . . oração do Papa Francisco a Nossa 
Senhora, todos os días. . . rotinas diárias flexíveis / não rígidas são importantes. . . 
espero / oro para que, quando tudo isso acabar, sejamos um mundo melhor, mais 
cuidadoso, compassivo e pacífico. 

CASA MÃE DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, BÉZIERS, FRANÇA: 
Em 11 de março de 2020, como todos os anos, eu receberia 54 alu-
nos e 10 participantes da Marymount School New York. A invasão 
do vírus cancelou tudo. Todos os dias, como todo mundo, vivo em 
confinamento e desfruto do espaço que me é dado para meus exer-
cícios físicos. Mas, no vazio dessa casa grande, cheia de passado, é 
uma experiência nova e confusa, 
que me leva a pensar ainda mais 
no futuro. Como esse passado 
ainda pode dar vida ao mundo 
de hoje? Como pode ajudar nos-
sos contemporâneos e aqueles 
que nos seguirão a encontrar o 
caminho para sua felicidade e 
liberdade? Como pode partici-
par do advento de um novo 
tempo para o nosso mundo, 
após a provação pela qual esta-
mos passando? Isso é suficiente 
para alimentar nossa reflexão, 
neste tempo de silêncio e ora-
ção. 

BÊNÇÃO 'URBI ET ORBI' DO PA-
PA FRANCISCO: Muitas comuni-
dades RSCM juntaram-se para par-
ticipar na hora de oração do Papa 
Francisco. O vazio, a escuridão e a 
chuva da Praça de S. Pedro torna-
ram  a experiência ainda  mais 
comovente. 

VIVER, REZAR E SER COMUNIDADE, continuação  

DE MOÇAMBIQUE: Feliz Páscoa! Que o 
sentido de renascimento da Páscoa, traga 
para vós amor, carinho e comunhão e muita 
felicidade em  vossas vidas.  Apesar de 
coronavírus que assola todo o mundo, não 
vamos deixar de ser mulheres de fé e 
esperança. Aleluia! Cristo Ressuscitou. 



VIVER, REZAR E SER COMUNIDADE, continuação  

RSCM, RIACHÃO DO JACUÍPE, BRASIL 
Há tempo para cada coisa. . . .Há tempo de olhar o mundo com um olhar diferente 

Há tempo de olharmos dentro de nós mesmos 

Há tempo de se perguntar, como anda minha vida espiritual? Tenho tido tempo para falar com Deus?  

Há tempo de fortalecer a fé e confiança no amor misericordioso de Deus 

Há tempo de fazer uma parada e retomar a vida de outra forma.  

Há tempo de estar mais com a família, curtir os filhos e de amar mais. 

Há tempo  de sorrir, cantar e ver a beleza da vida. . . Há tempo de pedir perdão e até mesmo de ser perdoado . 

Há tempo de ligar para alguém que há tanto tempo você não fala. 

Há tempo de dizer: Você é especial para mim, estou sentindo sua falta, ou até mesmo, eu te amo. 

Há tempo de dizer para alguém: você está precisando de alguma coisa? Em que posso ajudar? 

Há tempo de fazer diferente, talvez por conta da correria da vida não tinha tempo, ou talvez priorizou outras coisas e foi deixando de lado o que era 

mais importante. Não deixa as coisas mais importantes da vida passar sem se  

dar conta, porque depois não tem como voltar atrás e recomeçar de novo.  

Há tempo se sermos mais delicados e amorosos com as pessoas que nos querem bem. . . .Há  tempo de aprendermos com as coisas mais simples 

do dia a dia. . . . Há tempo de aprendermos com os outros  o pouco que temos para oferecermos . 

Há tempo de sermos gratos /as  por tudo que recebemos de Deus. . . . E tempo de conhecermos a nós mesmos como pessoas humanas que 

somos. . .  Agora é tempo de olharmos o que estamos vivendo, no momento, com a pandemia da corona vírus. Não há rico e nem pobre, todos 

estamos no mesmo barco sofrendo as mesmas consequências.  

Talvez tenha alguém que pode estar até se perguntando! O porquê de tudo isso, o que Deus está querendo de nós? 

Pois eu diria, isso não é obra de Deus, porque o amor dele por nós é infinito.  O que está acontecendo é para revermos e refletirmos o que de fato 

estamos fazendo nesse mundo. Estamos amando as pessoas, pedindo perdão, se perdoando e ajudando o 

próximo sem olhar a quem?  Estamos construindo pontes de justiça e solidariedade?  

E agora estamos compreendendo o que Deus está pedindo de nós?  Ou vamos fechar nossos olhos fazendo de 

conta  que nada está acontecendo? OU apenas pensar, é uma simples pandemia que logo vai passar e vamos 

voltar ao normal.  

Sim, com fé em Deus tudo isso vai passar. Mas que possamos voltar diferentes e transformados com o amor 

misericordioso de Deus. Mais humanos e solidários. 

Porque o novo só vai acontecer se fizermos diferente e formos  solidários com os outros. Não ficar apenas com 

palavras. Mas com a pratica, ações, atitudes e gestos.  Vamos nos unir povo brasileiro, é hora de caminharmos 

juntos e lutarmos pela mesma igualdade.  

Que Deus nos ajude a termos um olhar renovado e um coração abrasador  que saiba  amar sem medida. 

RSCM NODDFA, PENMAENMAWR, PAÍS DE 
GALES: Sentimos a falta de  todos os grupos e 
das pessoas que fizeram reservas no centro e 
deveriam estar aqui para ver os narcisos! 


