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Editorial 

 
 
 

“Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo 
caminho”?  O lema do XXVIII Capítulo Geral da 
Congregação é muito adequado para saudar o primeiro 
Fio d´ Água de 2019 e o primeiro deste novo sexênio. “No 
vigor da origem, o clamor dos pobres”, foco por meio do 
qual celebrou-se o Capítulo, é um horizonte a ser 
perseguido para este novo tempo.  
 

Nosso Boletim saúda o novo governo eleito e acolhe a 
mensagem da nova Superiora Geral que tem a tarefa de 
animar a Congregação “no vigor da origem”, ajudar a 
“ouvir o clamor dos pobres” e manter o “ardor do coração” 
em nossa vida e missão. 
 

No Brasil, a Campanha da Fraternidade de 2019, vem  
em profunda sintonia com o que a Congregação se dispôs 
a assumir neste novo momento histórico: “ouvir o clamor 
dos pobres”, em fidelidade à intuição originária: “no vigor 
da origem”. A forma proposta de ouvir o clamor dos 
pobres é por meio de “políticas públicas”. E o lema da CF: 
“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27), é o 
ardor do coração quando se ouve o clamor dos pobres.  
 

 O Capítulo Geral da Congregação, precedido por um 
resgate histórico e celebrativo, ajudou a situar-nos nos 
150 anos de Fundação da Congregação e a traçar 
caminhos a serem seguidos nos próximos anos.  
 

A caminhada da Formação Inicial em nossa Congregação 
é motivo de exultação e convocação para uma dedicação 
plena a esta causa. A esperança de um crescimento 
vocacional “faz arder nosso coração”  de muita alegria e 
fé no  Senhor da História. Madre Alphonsa está, 
certamente, intercedendo por sua obra e feliz pelo 
crescimento da herança deixada. A caminhada vocacional 
formativa  ocupa a maior parte deste Fio d´Água. Vale 
uma leitura atenta e agradecida. 
 
As notícias sempre nos ajudam a manter o espírito de 
pertença e comunhão. Nos alegramos com o relato e a 
partilha das Irmãs que participaram da jornada mundial da 
Juventude no Panamá. A inserção ativa em tais iniciativas 
revigoram nossa consagração e missão. 
 

A dinâmica da vida das Irmãs missionárias Ad Gentes é 
sempre muito ativa. Idas e vindas, acolhidas e partidas, 
são  indicativos de que nossa vida é mesmo itinerante, 
que aqui não temos cidade permanente.  
 

Que aqui não temos cidade permanente ficou confirmado, 
mais uma vez, pela passagem para a eternidade de 
nossa Irmã Inês Wiggers, Irmã Adelina Linke e da mãe de 
Ir. Giovanni. Ambas foram guerreiras em busca da vida, 
mas a vida plena só em nova realidade. Que estejam 
nesta vida plena. 

A Redação 

 
 
 

Paz e Bem! 
 

“Quão maravilhosos são os pés dos que anunciam boas 
notícias” (Rm 10,15). São boas novas de nossa Família 
Religiosa que partilhamos neste primeiro Fio d’ Água 
deste sexênio. Agradeço, de todo o coração, pelas tantas 
mensagens, felicitações, comunhão e preces dedicadas 
ao novo Governo Geral. Nossa gratidão e bem querer ao 
Governo Geral que, durante o sexênio anterior, dedicou-
se, com tanto esmero, ao cuidado da nossa vocação, do 
Carisma e das Celebrações por ocasião dos 150 anos de 
fundação da Congregação. 
 
Impelidas ainda pelo frescor da Celebração do Capitulo 
Geral, quero recordá-las que não podemos perder de 
vista o espírito, o vigor com que vivenciamos aqueles 
fecundos dias de Celebração Capitular, em Angelina SC. 
Que esta mesma energia e ardor, nos sustentem, animem 
e nos impulsionem a irmos ao encontro dos clamores dos 
pobres que, nos dias de hoje, são tantos.  
 

Nós temos em nossas mãos uma chave de ouro que é o 
nosso carisma. A Misericórdia, como nos recordava D. 
Bernardo Johannes Bahlman em nosso Capítulo. O Fio 
d’Água é uma das pontes de partilha, de comunhão e 
unidade da Congregação. Que o mesmo possa ser uma 
fonte de inspiração e transformar-se em fio de 
Misericórdia que vai se espalhando e atingindo muitos 
corações através de nossas mãos e pés, do nosso 
testemunho, do anúncio da Palavra, da evangelização, do 
cuidado para com os doentes, pobres e desamparados 
nos diversos continentes. 
 

Com certeza, nosso coração arderá de alegria e 
esperança, ao nos depararmos com um número 
significativo de formandas. Seus testemunhos de vida 
revigoram nosso coração. Onde há formandas, há vida, 
alegria, criatividade, dinamismo, docilidade. Estejamos 
atentas para que nossas Fraternidades sejam o berço 
acolhedor destas vocações que estão na intuição 
originária e necessitam de cuidados. 
 

Que no vigor da Origem possamos estar de olhos 
abertos, com “mãos estendidas e pés ligeiros” para irmos 
ao encontro dos clamores dos pobres durante este 
sexênio. Este será o nosso desafio, nosso ponto de 
partida, nossa bússola a nos guiar. 
 

O Senhor que, por meio do seu Santo Espirito, conduziu 
nossa História até os dias de hoje, continue conduzindo 
ao bom termo nossas decisões capitulares. 
 
Saudações fraternas! 

 

MENSAGEM DA SUPERIORA GERAL  
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  I - SABOREANDO A PALAVRA 
 

“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). 
 O lema da Campanha da Fraternidade de 
2019 é extraído do primeiro Capítulo do profeta 
Isaías. “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27).  Teria o livro de Isaías alguma aproximação 
com a realidade de nossos dias? Conforme nos 
afirmam os estudiosos, o Livro de Isaías é 
constituído de três partes, escritos em épocas 
distintas e por diferentes pessoas.  

O primeiro Isaías (Is 1-39)  traz as profecias 
dos anos 740 a 701 a.C. É a parte da visão do 
próprio profeta Isaías, conforme se pode ler em Is. 
1,1: ”Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a 
respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Ozias, 
Joatão e Ezequias, reis de Judá”. 
  O segundo Isaias (Is 40-55) são profecias de 
seus discípulos e teriam sido proferidas em torno do 
ano 550 a.C, no contexto do Exílio da Babilônia. 
Busca animar o povo para ser “luz das nações” e 
repensar sua vida e missão. 

O trito-Isaías (Is 56-66) está situado em 
torno do ano 450 a.C, durante a reconstrução de 
Jerusalém e acena para o essencial da missão deste 
povo escolhido.  
 Os temas da “liberdade, direito e da justiça” 
atravessam todo o livro. Situando porém a frase que 
constitui o lema da CF, luzes significativas se fazem 
brilho e podem nos levar a uma leitura comparativa 
com nosso contexto histórico atual.   
 O primeiro capítulo de Isaías constitui a porta 
de entrada de todo o livro. Inicia com denúncias a 
Judá, nação que se corrompeu. Ao invés de ouvir e 
seguir a Palavra do “santo de Israel”, o rei e seus 
conselheiros buscam aliar-se a países vizinhos, com 
seu sistema e seus deuses. Querem defender-se da 
Assíria, aliando-se ao Egito e à Babilônia (Is 1,2-9). 
Além desta política externa desastrosa, a vida 
interna segue por trilhas de corrupção, injustiça, 
hipocrisia religiosa, exploração dos pobres (Is 1,10-
20).  

O clamor profético é muito claro: os 
dirigentes religiosos, políticos e econômicos estão 
com as mãos cheias de sangue pela prática da 
injustiça; não respeitam o órfão e a viúva, pessoas 
que deviam ser protegidas.  

De acordo com o profeta, a cidade de 
Jerusalém, a capital, se transformou em prostituta 
(1,21). Sua tarefa era ser moradia do direito e da 

justiça, mas nela não há justiça, nem mesmo para o 
órfão e a viúva. “Está cheia de criminosos” (1,21).  
“Seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões: 
todos eles gostam de suborno, correm atrás de 
presentes” (v. 23).  A mudança é urgente. Deus vai 
intervir e fazer uma purificação. ”Darei a vocês juízes 
como os de antes e conselheiros como os de 
antigamente.  Então você se chamará Cidade da 
Justiça e Cidade fiel” (1,26). 

A esperança se faz ativa: “Sião será 
resgatada com o direito, e os repatriados com a 
justiça” (1,27).  Deste contexto nasce o lema da CF 
que quer estabelecer a “Fraternidade e as Políticas 
Públicas”, garantindo assim o direito e a justiça, a 
defesa dos pobres, órfãos e viúvas, o cuidado 
misericordioso das pessoas mais fragilizadas.  

O Lema: ‘Serás libertado pelo direito e pela 
justiça” esconde a denúncia de que somos ainda um 
povo escravizado. Somente a prática do “direito e da 
justiça” é que garantem a liberdade e a vida digna.  

Que nosso país alcance um dia a liberdade e 
a soberania entre os povos e que a capital brasileira 
alcance a dignidade de “ser chamada de “Cidade da 
Justiça e Cidade fiel”.  

Ir. Zenilda Luzia Petry  
 
 

II - NOSSO XXVIII CAPÍTULO GERAL DA 

CONGREGAÇÃO 

 
O Capítulo Geral é um importante acontecimento 
espiritual, eclesial e fraterno, um Pentecostes que 
renova a vida da Congregação e a vocação de cada 
Irmã, que anima a fidelidade ao carisma e fortalece a 
comunhão fraterna  (DG 232). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano de 2018, contando com a abertura 
oficial em 08/12/2017, toda a Congregação fez uma 
caminhada de preparação para a Celebração do 
XXVIII CGO/2019. Durante o tempo de preparação 
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ao XXVIII, além da Oração diária pelo Capítulo, 
fomos enriquecidas com os quatro Encontros 
celebrativos, que ajudaram a bem rezar e nos deixar 
iluminar pelo texto inspirador de Lucas, visto por 
partes, conforme o cenário de cada parte da 
narrativa.  
 
O Ano 2019 chegou! E, aos poucos, também chegou 
o anunciado XXVIII Capítulo Geral Ordinário da 
Congregação. Sob o impulso do “Espírito do Senhor 
e seu santo modo de operar“, desde o dia 12 a 26 de 
janeiro de 2019, Irmãs, Formandas e LFM voltaram 
seu olhar, sua atenção e seu coração para este 
evento espiritual e renovador para toda a 
Congregação.  
 
O tema: “No vigor da origem, o clamor dos pobres” e 
o Lema: “Não ardia o nosso coração enquanto nos 
falava pelo caminho”? foram as colunas mestras 
desde o tempo de preparação e durante os dias da 
Assembleia Capitular.  
 
No sábado, dia 12, foi o início do Capítulo, com a 
entronização da Palavra de Deus na Sala Capitular. 
Esta celebração de abertura contou com a presença 
de Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da 
Misericórdia, Frei Sebastião Agostinho Kremer, 
assessor canônico.  
 
A celebração, na Capela, foi o momento de pedir as 
luzes do Espírito Santo, para bem viver esses dias 
de partilha, fraternidade e decisões. Na sequência, a 
Palavra de Deus foi levada, em procissão, para a 
Sala Capitular, onde serão realizadas as atividades 
durante grande parte do evento. 
 
Como bem lembrou Ir. Rosa Ada Morelli, Superiora 
Geral e presidente do XXVIII CGO, é o primeiro, 
depois da celebração do Jubileu de 150 anos de 
Fundação, o primeiro com a presença de LFM. 
Foram 15 dias de encontro entre Irmãs! Encontros 
estes sustentados pela força da Oração, da Palavra 
de Deus, da Eucaristia. Encontros fraternos para 
uma boa conversa, para troca de partilha à luz da 
retomada da vida da Congregação neste sexênio, a 
partir dos relatórios e da realidade de cada Província 
e Missão. Dias de encontros para avaliar e também 
apontar novos caminhos para continuar com o 
coração aquecido e no vigor da origem, dando 
resposta e comprometendo-nos no cuidado de nossa 
Vocação/Formação, nossa Vida de Comunhão 
fraterna, nossas obras e missões e crescer na 

caminhada como nossos LFM, no desejo ardente de 
ser no mundo sinal da Misericórdia. As reflexões, os 
temas abordados nos impulsionaram a fortalecer em 
nós a dimensão Missionária onde quer que 
estejamos, e, ao mesmo tempo, impelindo-nos a 
coragem de avançar, de assumir novos desafios, 
desta vez, no continente asiático, Timor Leste.  
Além do tema e lema norteadores do XXVIII CGO, 
da assessoria de Frei Sebastião, contamos também 
com fraterna presença de Frei Fábio Cesar Gomes 
que trabalhou a Espiritualidade de Capítulo e de  
Dom Bernardo  Johannes  Bahlmann, OFM, Bispo de 

Óbidos – PA, que tratou so tema: Missão da Igreja e 
da Congregação e Sínodo da Amazônia. 
Assim, sob o impulso do Espírito Santo do Senhor, 
fomos nos envolvendo e participando de cada dia do 
Capítulo.  
 
Como todo Capítulo, este também foi eletivo. No dia 
20/01, fortalecidas pelo Pão da Palavra e da 
Eucaristia, na Sala Capitular, todas nos reunimos 
para exercer esse serviço fraterno de eleger as Irmãs 
para continuar Serviço de Animação da 
Vida/Formação e Missão da Congregação durante o 
próximo sexênio.  
 
Foram eleitas para esta missão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irmã Amarilda Rossatto - Superiora Geral  
Irmã Ana Glória Raldi - Vice Superiora Geral  

Irmã Marli Catarina Schlindwein - Conselheira Geral  
Irmã Julita Momm - Conselheira Geral  

Irmã Maria Antônia Pereira Souza - Conselheira Geral 

 
Os dias se passaram. Chegou a hora de partir para o 
cotidiano da vida em cada fraternidade das 
Províncias e Missões, lá, onde o Senhor nos deu e 
dá a graça de concretizar todas as experiências e as 
inspirações recebidas durante a Assembleia 
capitular.  No dia 25/01,  após haverem sido 
realizados todos os encaminhamentos, tomadas 
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todas as decisões e traçadas as prioridades para o 
sexênio 2019-2024, no final da tarde, após um 
momento celebrativo de louvor e agradecimento a 
Deus pela rica e fraterna concretização deste 
processo capitular, as Irmãs Delegadas aprovaram o 
fim dos trabalhos do Capítulo. 

 

 

Para todas nós, foram dias de uma fraterna 
comunhão espiritual com todas as Irmãs da 
Congregação, com as Formandas e LFM que de 
longe e de perto celebravam em unidade. Dias 
marcados pela Oração e a Eucaristia, pela Partilha 
do Pão e da Vocação comum de Irmã Franciscana 
de São José. Dias que levaram cada Irmã a pulsar 
juntas no mesmo compasso do coração de Cristo e 
deixar-se abrasar, mais uma vez, no seu Amor e 
Misericórdia, a fim de abraçar com maior vigor e 
fidelidade a missão de ouvir e atender o contínuo 
“clamor dos pobres”.  
Por tudo, Deus seja eternamente Louvado.  

Irmã Inês Pereira  

 
 

III - PARTILHANDO A ALEGRIA DA CAMINHADA 
FORMATIVA NA CONGREGAÇÃO  

ANO 2019  
 

Primeira Profissão e Renovação de Votos de 
nossas - Jovens Irmãs da Congregação 
Honduras 
 

Chegando o final de janeiro, após um tempo de 
recolhimento e preparação interior, nossa Irmã 
Juniorista Missionária em Honduras,  Ir.Franciele, 
renovou, no dia 31/01,  os seus Votos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Irmãs da Missão em Honduras, depois do 
retorno  de Ir. Dorly e Ir. Aracely, estiveram 
reunidas para celebrar da Renovação dos Votos 
de Ir. Franciele Lima da Silva. Nossa alegria, 
gratidão e parabéns à Irmã Franciele pela graça 
de renovar seu Sim ao Senhor. 
 

Na Província Mãe da Misericórdia  
 
O Mês de fevereiro começou trazendo muitas e boas 
alegrias.  
 
No dia 01/02, na PMM, em Ananindeua-PA, no 

final do Retiro, as Irmãs Junioristas: Irmã Daina da 
Silva Felix, Irmã Marytânia Ribeiro dos Santos e Irma 
Maria Antonia da Conceição Ribeiro renovaram sua 
entrega ao Senhor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irmã Franciele, renovando seus Votos em 
Honduras 31/01 

Junioristas da 
PMM  

Ir. Daiana, Ir. 
Marytânia 
 e Ir. Maria 

Antonia 
Renovaram dia 

01/02 
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Que o Senhor as confirme na graça da alegre 
perseverança e no serviço ao seu Reino pela 
Consagração Religiosa. Queridas Irmãs 
Junioristas, Parabéns e nossas preces. 
 
 

08/02 - Renovação de Votos de Ir. Missilane em 
Rondinha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Em Rondinha, na Fraternidade Monte Alverne, às 
16:30h com a Celebração Eucarística presidida por 
Frei João Carlos Karling, foi o encerramento do 
Retiro Anual e Renovação dos Votos da nossa 
Juniorista Ir. Missilane Lima de Sousa. Ir. Missilane 
pertence à Província Mãe da Misericórdia e reside na 
Casa do Noviciado Interprovincial em Piraquara. 
 
 
 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste dia, mais uma vez, Ir.Missilane teve a graça de 
Renovar sua entrega ao Senhor. Por nossas Irmãs 
Junioristas que Renovaram a sua Entrega ao 
Senhor, nossa Gratidão a Deus.. 
 

11/02 - Irmãs Junioristas da PNSPS Renovam os Votos  
 
Mais um grupo de Irmãs Junioristas renovaram 
sua Consagração ao Senhor. No dia 11/02, após 
o Retiro anual, as Junioristas:Ir. Carine Fontes 
Ribeiro, Ir. Jaqueline Torres D. Natal e Irmã 
Mariane da Silva Andrade fizeram a Renovação 
dos Votos na Vida Consagrada. A Renovação 
aconteceu na Missa de Encerramento do Retiro 
Anual que foi orientado por Frei Sebastião A. 
Kremer que também presidiu a Celebração 
Eucarística em que nossas Irmãs renovaram sua 
entrega ao Senhor.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dia 02/02 - Celebrando a Festa da Apresentação 
do Senhor - Dia da Vida Consagrada. 

Renovação de votos 
 
Este foi um dia de grande júbilo para toda a 
Congregação. Tivemos a alegria de celebrar o dia da 
Vida Consagrada com a renovação dos votos das 
Irmãs Junioristas da Missão de Angola: Irmã Taís e 
Ir. Rosária, Junioristas.  
 

 

Ir. Carine, Ir. Jaqueline e Ir. Mariane  

dia 11/02, em Angelina fazem a Renovação dos Votos 

Irmã Missilane, Juniorista que mora no 
Noviciado Interprovincial no dia 08/02, em 

Rondinha fez sua Renovação ao Senhor 
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Primeira Profissão Religiosa 
de Irmã Firmina em Angola - 

02/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Primeira Profissão - Missão em Angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste belo dia da VC foi celebrada a Primeira  
Profissão de Irmã Firmina, em Angola. Na Missão de 
Angola, aconteceu a celebração Eucarística, às 
09:30h, na Fraternidade Santa Terezinha em 
Calomboloca.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira Profissão na PMM - Ananindeua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmã Maria Edna Alves Castro e Irmã Richelly da 
Silva Monteiro também, neste dia tão significativo,  
fizeram sua Primeira Profisssão Relgiosa. A 
Celebração aconteceu às 10:00h na Capela da Sede 
Provincial da Província Mãe da Misericórdia em 
Ananindeua/PA. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em Angola, as Irmãs 

Junioristas, Ir. Tais e Ir. 

Rosária no dia 02/02 renovam 

os Votos ao Senhor 

Primeira Profissão Religiosa - Irmã Edna e Ir. 
Richelly em 02/02 na PMM 
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Na Missão em Honduras - 10/02 
 
Irmã Aracely primeira Irmã Hondurenha faz seus 
Primeiros Votos 

 

Neste mês de fevereiro, o dia 10/02, foi mais um dia 
de Festa. Desta vez, na Missão de Honduras. Sim, 
toda a Congregação celebrou, com gratidão, a Festa 
da Consagração Religiosa de Ir. Aracely.  
Durante os dias que antecederam, aconteceu uma 
semana missionária Vocacional, com a participação 
das Irmãs da Fraternidade de Jacaleapa e de 
Texiguat. Também participaram as jovens 
vocacionadas, padres e LFM.  
 

 
Semana Missionária Vocacional em Texiguat/ Honduras em 
preparação à Primeira Profissão de Ir. Aracely.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 10/02, Irmã Aracely Ramirez Vasquez, primeira Irmã 
hondurenha, fez a  sua entrega generosa ao Senhor pela 
Primeira Profissão Religiosa.  A celebração Eucarística 
aconteceu às 10:00h, na Paróquia São Francisco de Assis em 
Texiguat - Honduras.  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Primeira Profissão Religiosa de Ir. Aracely na 

Missão de Honduras -  Dia 10/02 
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Queridas Irmãs: Firmina, Edna,  Richelly e Aracely,   
a vocês nossos Parabéns por esta generosa entrega 
de sua Vida ao Senhor como Irmã Franciscana de 
São José. Que o Espírito do Senhor sustente, 
conduza e seja a alegria constante de seus corações 
para realizar no mundo a sua obra de Misericórdia.  
 
 

Ingresso das Noviças – 02/02/2019   
 

 

“Atraídas pela Palavra, 
pela bondade e 

misericórdia de Deus e 
confiantes em sua graça, 
desejamos iniciar a Vida  

Religiosa 
 em uma família,   

Congregação das Irmãs 
Franciscanas de São 

José.” 
 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos 
da Misericórdia!  
Foi com estas palavras que nós, Irmã Cristina 
Kakoma e Irmã Fabiana da Silva Teixeira, 
assumimos o compromisso com o Senhor e com a 
Congregação, de iniciarmos esta nova experiência 
na Vida Religiosa: o Noviciado. É um tempo de graça 
do Senhor que nos permite escutá-lo mais 
profundamente e manter o nosso coração aberto 
para acolhermos a sua Palavra e tudo o que nos é 
ensinado na formação. 
Estando com o coração cheio de emoção e alegria, 
por estarmos respondendo ao chamado do Senhor 
de sermos sinal de misericórdia aos nossos irmãos e 
irmãs, nós ingressamos no Noviciado. Foi um dia 
muito especial e festivo para nós, juntamente com as 
Irmãs que estavam presentes e Maria Wenzel, Leiga 
da Alemanha. 
 

 
 

 
O nosso louvor e gratidão a Deus que nos chamou 
para segui-lo, e o nosso agradecimento a esta 
família Religiosa que nos acolheu como irmãs e 
membros desta Congregação. 
 

 
Obrigada! 

Contamos com vossas orações. 
 Irmã Cristina e Irmã Fabiana. 

 
 

Nossas Postulantes 
  Missão em Angola 
 

A MISSÃO FRANCISCANA SÃO JOSÉ ESTÁ EM 
FESTA! Assim, no dia vinte e quatro de fevereiro de 2019, 
às onze horas, em uma celebração na capela da 
Fraternidade Irmã Marta, Luanda - Angola, às onze horas, 
presidida por Irmã Albertina Prim, Superiora da Missão, 
estando presente Ir. Voneide Lopes dos Santos, 
Conselheira da Missão, Ir. Berenice Silva Lima, Ir. Irmã 
Firmina Maria Sabonete, ingressaram no Postulantado 
Imaculado Coração de Maria, as jovens Aspirantes: 
Fátima Ngueve Sabonete e Maria Mambo Digere.  
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E renovaram o seu compromisso as Postulantes; 
Benilde Luzia Júlio Solino, Elisa Kuvonga Palanca 
Lucamba, Florinda Apanguela Francisco, Márcia 
Mateus Francisco Quipungo, Marcelina Júlio Manuel, 
Marlene Matias Gomes e  Paciência Odeth 
Domingos.  
 
As Irmãs e Formandas de Calomboloca participaram 
também da Celebração. Dia de grande alegria e 
Ação de Graças. Que o Senhor nos revista sempre 
com a veste da santa alegria e da santa 
simplicidade.  
 
 

 
 
 
No Cuango a Postulante Helena Gabriel Bumba, 
também renovou mais um ano de sua caminhada. 

 
Postulante 2º Ano Helena Bumbo 

 
 

Postulantes do 2º Ano 

 

Madalena Domingos António José, Celeste 
Magalhães Graça, Bonaça Maria Calenga Kaluia 

 
Pedimos a Deus que as guarde no amor e na 
fidelidade, e como eleitas do Senhor, aprendam a 
servi-Lo de todo o coração, em todas as situações da 
Vida, especialmente aos irmãos mais necessitados. 

Irmã Albertina Prim 
 
Postulante na PMM  
             Quando comecei andar teus passos... 
 

No dia 10/03, na 
Província Mãe da 
Misericórdia, dia 
muito especial em 
que celebramos o 
Aniversário de 
Nascimento de 
nossa Fundadora 
Madre Alphonsa, a 
jovem Maria Clara 
deu mais um passo 
no seguimento ao 
Senhor como 
Postulante. 

Que o Senhor ilumine seu querer e sua decisão 
de segui-Lo pela Vida Consagrada. 
 

 

Postulantes - PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com a Festa de São José, nosso Padroeiro, neste 
dia, 19/03, nos alegramos com o ingresso de duas 
novas Postulantes na Congregação. As jovens, 
Adriana e Deborah, da Província Cristo Redentor, 
deram mais um passo no seguimento de Jesus, 
como Postulantes. O ingresso foi precedido por três 
dias de retiro, orientado pela Ir. Inês Pereira.  
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Elas assim partilham conosco:  
Nestes dias de retiro para preparação da entrada ao 
Postulantado,  recordamos qual foi o  ponto de partida, 
aquele primeiro toque profundo do amor de Deus que nos 
fez deixar tudo e segui-lo. 

 
Neste retiro foi visto que a 
motivação que deve mover-nos no 
seguimento é Jesus Cristo.   Ele é o 
foco, Ele é o centro, Ele é o 
esposo. Como diz a Escritura, o 
“Reino do Céu é como um tesouro 
que o homem deixa tudo pelo 
tesouro”. Jesus é este tesouro pelo 
qual deixamos tudo pelo Tudo. 
 

A vida de seguimento é uma vida de decisão. 
Neste novo período de postulantado, me proponho 
a decidir- me todo dia a seguir a Jesus Cristo, 
relembrando seu primeiro toque de amor, 
renunciando a mim mesma e abraçando a cruz de 
cada dia. 
 
O dia de entrada ao postulantado, 19/03, tivemos 
uma missa com o Frei Luís. Foi muito emocionante 
e recebemos muito carinho e amor de todos, estou 
muito grata. 

Adriana Estevam da Veiga 
 

Na preparação para o ingresso, 
com o retiro, refletimos que a 
vocação se dá a partir de um 
encontro verdadeiro com Cristo. 
Ele nos olha e, mesmo em meio as 
nossas fraquezas, nos chama. 
Nesse momento nossa vida muda 
completamente, pois Jesus penetra 
nosso coração e o transfigura. Mas 
esse processo não acontece do dia 
para noite, a cada passo Deus nos ilumina, nos capacita 
e nos mostra o caminho certo a seguir. 
O seguimento de Jesus vem por meio de decisão e cria 
raízes quando permanecemos nesse encontro cada dia, 
tendo nossos pensamentos e ações ligados com os de 
Cristo, nos entregando totalmente por amor, por que 
assim Ele o fez primeiro. 
A entrega e a renúncia só são possíveis se tomamos a 
cruz de cada dia e verdadeiramente abraçamos o 
projeto de Jesus para nossa vida,  buscando, nos 
parecer com Ele e converter o nosso coração.  Jesus 
nos diz: "Quem quiser salvar sua vida a perderá" (Mt 
16,25). Ele  nos pede para deixarmos tudo para trás, 
nos desapegando de tudo e decidindo por Ele todos os 
dias, como discípulas, aprendendo a ser como o Mestre, 
só assim ganharemos a vida e seremos felizes. 

Para isso, a chave está em ter um coração pobre, não 
reter nada pra si, mas sim ter a humildade de 
reconhecer que tudo vem por graça de Deus, e também 
pelo nosso esforço. 
Nessa nova etapa nos sentimos imensamente amadas 
por Deus porque, por sua graça, demos esse novo 
passo para o Postulantado. Nessa disposição quero 
pedir a Deus que, a exemplo de São Francisco, Santa 
Clara e Madre Alphonsa, nosso cotidiano de seguimento 
não se torne apenas obrigações a se cumprir, mas sim 
que a vida seja um encontro a cada dia com aquele que 
nos criou e nos amou e esse amor misericordioso possa 
se estender por todos os lugares onde passarmos. 

Deborah Monique 
 

 

Nossas Aspirantes em 2019 
O Senhor nos envia jovens para iniciar 

a Caminhada no Aspirantado 
 
Neste Inicio de 2019 fomos agraciadas com muitas jovens 
que ingressaram no Aspirantado da Congregação. 
Abertas aos apelos de Deus que as chamou, buscam na 
alegria conhecer nosso jeito de ser Irmãs Franciscanas de 
São José, seguidoras de Jesus Cristo, São Francisco e 
Madre Alphonsa.   
 
Na Província Mãe da Misericórdia 
Temos a alegria de receber duas jovens: Caroline (do 
Cravo) e Salete (da Guanabara) que se juntam a Joane 
(de Tomé Açu) e Milena (de Tailândia), que já eram 
Aspirantes. Elas foram para Santa Luzia, no Maranhão, 
onde iniciam a caminhada no Aspirantado. Louvemos a 
Deus e rezamos pela perseverança.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Novas Aspirantes: 

Caroline  e Salete  
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Aspirantes com a Formadora Ir. Edna - PMM 
 
 
PNSPS  
 

Em Angelina 
 

Também a nossa Província foi muito abençoada. 
Ingressaram em Angelina, no  Aspirantado Santa 
Terezinha do Menino Jesus,  as Jovens: Alexandra 
Cecília Cim e Cleonice Vicente da Silva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirantes em Angelina e Formadora Ir.Maristela 
 

Fazem sua experiência de formação inicial 
juntamente com Ir. Maristela e as Irmãs da 
Fraternidade Nossa Senhora de Lourdes. 
   

 

 

 

Na Bahia - Heliópolis 
 

 
Em Heliópolis – Bahia, a Aspirante Graciele Santana 
Andrade, de 17 anos, convive no dia a dia com Irmã 
Anete e se dedica a apreder ser IFSJ. Presença 
Jovem e alegre querendo buscar conhecer o estilo 
de vida, fazendo uma bela companhia com Irmã 
Anete. 
 

 
Em Rio Verde/GO  
Em Rio Verde–GO, ingressaram Bruna Tainara 
Santos Silva e Késsia  Cristina Campos Medrado. 
Fazem sua caminhada com as Irmãs: Ir. Maria Pia, 
Ir. Ermelinda e Ir. Ana Paula como Formadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezemos Pela Perseverança destas jovens que se 
colocam abertas e disponíveis ao Seguimento de 
Jesus Cristo. 
 
 
Missão em Angola  - Novas Aspirantes 
 
No dia 10 de março de 2019, em uma celebração na 
capela da Fraternidade Mamá Muxima, Bairro 
Katepa, Malanje, Paróquia de Santos Mártires de 
Uganda - Província de Malanje – Angola, presidida 
por Irmã Albertina Prim, Superiora da Missão, 
estando presente Ir. Rosenildes Maria Xavier, 
Superiora Local, Ir. Adelina Doerner, Ir. Taís 
Machado de Sousa, Ir. Rosária Domingos Prudência 

Graciele 

Ir. Anete e 

Graciele 

Bruna Késsia Késsia, Bruna e Ir. Ana  
PPaula 
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Lino, Ir. Ana Arley Borges de Matos, Irmã Débora 
Dorvalina da Cunha e Ir. Maria Goretti Schwambach, 
ingressaram no Aspirantado Mamá Muxima, as 
jovens:  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 12 de março de 2019, na capela da 
Fraternidade Madre Alphonsa, no Bairro 
Camarianga, Município do Cuango – Província de 
Lunda Norte – Angola, presidida por Irmã Albertina 
Prim, Superiora da Missão, estando presente Ir. 
Lindacir Maria Kolodi, Ir. Lucilene Antonia Caetano, 
ingressaram no Aspirantado Mamá Muxima, as 

jovens:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E renovaram o seu compromisso as Aspirantes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspirantes com as Irmãs no Cuango 
 

Irmãs e Aspirantes de 1º e 2º Ano de 
 Katepa e Kangandala com as Irmãs  

 

Aspirantes do 2º Ano 
Cecília Firmino Kapapa 

Cristina João 
Olívia Tangueniomuwene D. 

Hamukwaia 
Sambita Paulino Vunge 

Victorina Capacala 
 

Marcelina Famoroso João 
e Vânia Samuel David 

Asp.  Cuango  
 

 

Eva João Tende 
Melânia Nguvulo Satchilenga 
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No dia 14 de março de dois mil e dezenove, na 
Capela da Fraternidade Santa Teresinha do Menino 
Jesus, em Calomboloca, Comuna de Cassoneca, 
Município de Icolo e Bengo – Província de Luanda – 
Angola,  ingressaram no Aspirantado Mamá Muxima, 
as jovens: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
E renovaram o seu compromisso as Aspirantes de  
Segundo Ano:  

 

Florência Ndelitodino Hivali 
Alice Cacoma 

Maria de Fátima Francisco Trigo 
Gracieth  Moraes Munhamo. 

 

 

 

 
 

TODAS AS FORMANDAS DE CALOMBOLOCA 
 COM AS IRMÃS 

 

 

Jovens Aspirantes da Missão em Honduras 
 
A alegria que sentiram os discípulos de Emaús ao 
descobrir a presença do Senhor, é a mesma que 
sentimos pelo sim generoso e a disposição de três 
jovens Hondurenhas que no dia 19 de março fizeram 
seu ingresso oficial no Aspirantado São José em 
Texiguat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o propósito de aspirar a Vida Religiosa, com o 
convívio com as Irmãs, aprendendo a ser Irmã no 
cotidiano da vida e dando continuidade aos seus 
estudos acadêmicos, as jovens: Nely, Magdalena e 
Mirian deram seu primeiro passo para seguir ao 
Senhor na Congregação da Irmãs Franciscanas de 
São José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceição João Lemos Quinganga 
Cipriana Atalia Tchipanga 

Marcelina Cambembe Zongo 
Teresa Fernando Antônio 

Maria Helena Moraes André 
Eva Santa António Joaquim 
Clarete Vandende Kahamba 
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As tres pertencem a comunidade de Corralito, da 
Paróquia San Francisco de Assis- Texiguat. 
Acompanhamo-las e rezemos para que sejam 
perseverantes neste processo de formação que 
iniciam e que Deus confirme sua vocação. 
Confiamos a São José e nossa Mãe Maria a vocação 
de cada jovem que o Senhor nos envia. 
Na alegria e esperança do Senhor que chama, Irmãs 
da Fundação Missionaria São Francisco de Assis. 

 
Irmã Wanderli B.Steiner - Missão de Honduras 

 
 

Queridas Irmãs, depois deste belo relato e  partilha 
da Caminhada Formativa pedimos: 
Que o Senhor confirme na graça da fidelidade 
à Vocação de Irmã Franciscana de São José 
as nossas Irmãs Junioristas que renovaram 
seus Votos, as que este ano fizeram a sua 

entrega pela Primeira Profissão, 
 as nossas Noviças de 1º Ano, 

 nossas jovens Postulantes e Aspirantes. 
 

 
 

IV - NOTÍCIAS 
 

A. JORNADA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE NO PANAMÁ 

 

 
 
Muita vibração e alegria na Jornada 
Mundial da Juventude. As Irmãs: Jaqueline Dal´pont, 
Juliana Martins, ambas da Província Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e Ir. Franciele Lima da Silva da Missão 
de Honduras, participaram da Jornada. Muito animadas, 
elas acompanharam grupos dos jovens de suas 
respectivas Dioceses, tanto do Brasil como de Honduras.  
No dia 24/01, foi o tão esperado encontro com o querido 
Papa Francisco. 

 
 

 
 
Irmã Juliana e Ir. Jaqueline da PNSPS partilham 

a experiência na JMV 

 
Quando o Santo padre, o Papa Francisco, anunciou que a 
Jornada Mundial da Juventude seria realizada no Panamá 
em 2019, nasceu o sonho de fazer parte desse encontro 
tão rico para a vida da Igreja.  A Arquidiocese do Rio de 
Janeiro lançou o convite para formar o Grupo Oficial e, no 
ano de 2017, deu-se início as promoções nas paróquias 
para arrecadar o dinheiro necessário para a viagem. O 
grupo de 49 peregrinos era composto por jovens, padres, 
religiosas, bispos, lideranças das comunidades e 
jornalistas da Rádio Catedral que tinham a missão de 
transmitir a JMJ para o Brasil.  
Foram dois longos anos de caminhada. Tivemos três 
reuniões para receber todas as informações necessárias 
e uma lista de documentos e itens a providenciar, além de 
conseguir o dinheiro necessário. No dia 5 de janeiro 
aconteceu a missa de envio dos peregrinos na capela da 
Mitra Arquidiocesana do Rio de Janeiro, presidida pelo 
cardeal Dom Orani Tempesta.   

 

E o tempo tão esperado chegou! Por sermos um número 
grande de peregrinos, fomos divididos em 5 grupos de 
voos. Ficamos no grupo D com outras 18 pessoas. No dia 
14 de janeiro saímos cedo de casa para o aeroporto 
Internacional do Galeão. Embarcamos às 12:30hs.  com 
destino a Cidade do Panamá. Viagem tranquila, mas o 
coração ansioso pela chegada. No aeroporto Tocumen, 
fomos muito bem recebidos, com cantos aplausos, fotos e 
muita festa. 
 

Saindo do aeroporto fomos de ônibus até Chtiré, uma 
cidade fundada em 1848, e possui atualmente uma 
população de 60 mil habitantes. A Diocese de Chitré inclui 
as províncias de Herrera e Los Santos com sede na 
Catedral de Chitré, capital da província de Herrera. A 
paróquia Nossa Senhora do Rosário acolheu nosso grupo 
que chegou na madrugada do dia 15. A comunidade nos 
recebeu com fogos de artificio, muitos aplausos e a 
cantando: Somos, somos, somos del Rosário. As famílias 
nos esperavam no salão paroquial. Cada peregrino foi 
chamado pelo nome e recebeu um kit com crachá de 
identificação, pulseirinha, garrafa de água, lenço e 
número de telefones das famílias hospedeiras. Como já 
estava tarde, fomos para a casa das famílias para 
descansar.   
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Fomos acolhidas pelo casal Patrocínio Pimentel e Oristela 
Rodrigues. Conosco também ficou a Irmã Juliana Pereira, 
das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. 
Chegando em casa, o primeiro susto; a irmã cobra quis 
dar as boas-vindas às brasileiras logo na entrada, mas 
nosso “pai” pegou logo o facão e a matou. Coitadinha!  
 
Na manhã seguinte, fomos para a paróquia de onde 
saímos para um passeio em Los Santos, berço da cultura 
panamenha. Conhecemos a cidade de Las Tablas. Nesta 
região são os mais antigos assentamentos humanos no 
Istmo do Panamá. Fazia parte da região cultural de Gran 
Cocle, onde um dos primeiros estilos de cerâmica das 
Américas se desenvolveu. Pela manhã tivemos missa na 
Igreja de Santa Catarina de Alexandria. E nos chamou 
bastante atenção o fato dos santos serem vestidos com 

roupas. Santa Catarina usava roupas brancas, brincos e 
um cordão notável.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
No segundo dia em Chitré, depois de um café 
especialmente preparado para nós, fomos para a 
paróquia receber os peregrinos que chegavam da 
Polônia. Neste dia tivemos missa nos três idiomas. Dom 
Joel Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro presidiu a 
celebração com tradução para polonês e português. A 
tarde foi reservada para uma apresentação cultural 
panamenha. Conhecemos “Los Diablitos”, meninos 
vestidos de diabinhos que, na tradição cultural, são 
usados para introduzir a religião indígena à religião 
católica que, por não dominar a língua espanhola, achou 
mais fácil entender a mensagem através de 
dramatizações e imitações. Na dança, o diabo é caçado 
pelos anjos para ser batizado. Seu vestido é geralmente 
preto com grandes máscaras. 

A noite fomos ver o concerto da Banda Gen Verde, um 
grupo formado por artistas, que fazem uso da música 
para contar as suas histórias de vida, atualmente 
composto por 22 elementos de 14 países. Nesta noite 
também nos reencontramos com a cruz dos jovens e o 
ícone de nossa Senhora, símbolos das JMJ 
Mais um dia em Chitré e hoje e dia de apresentarmos 
nossa cultura para os panamenhos e polacos que estão 
na paróquia do Rosário. Cada grupo apresentou um 
pouco do seu país. Conhecemos as danças e trajes 
panamenhos muito ricos. Também as danças e trajes 
poloneses. E claro, apresentamos nosso samba, nossa 
cor e nossa Mãe Aparecida aos nossos irmãos.  

 
O tempo está passando rápido e já estamos no quarto dia 
em Chitré. Nossa missa hoje foi celebrada na Capela San 
Augustin, presidida por Dom Paulo Romão, bispo auxiliar 
do Rio de Janeiro. Desta vez somente em português, pois 
nosso grupo ficou responsável por pintar o comedouro 
onde se serve as refeições para pessoas carentes. Então 
mãos à obra! O grupo fez uma vaquinha para comprar as 
tintas e materiais necessários para este trabalho. No meio 
do trabalho tivemos uma grata surpresa: algumas 

senhoras da capela vizinha, que não recebeu peregrinos, 
trouxeram presentes para o grupo. Tembleques (enfeites 
de cabelos para as mulheres), arroz com leite e pães 
fresquinhos.  
Terminado o trabalho, fomos para a paróquia onde 
tivemos adoração nos três idiomas. Cada país pode fazer 
suas orações em sua língua por vinte minutos. Depois 
disso um merecido descanso. 
No dia seguinte, após a missa na paróquia, tivemos uma 
formação sobre a Laudato Si. O dia foi dedicado à 
ecologia e preservação da casa comum.  Fomos divididos 
em grupos para fazer as visitas às casas, replantio de 
uma aérea de preservação e visitação em uma salina. 
Ficamos nos grupos de visitação das casas. Foi uma 
experiência muito boa, conhecermos a comunidade, toda 
pobreza e simplicidade do local.  
 
A tarde, fizemos um passeio com nosso pai, o senhor 
Patrocínio. Conhecemos a Catedral San Juan Bautista e 
fomos até o Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen 
Consejo onde trabalha a senhora Oristela. Neste colégio 
se hospedam 400 peregrinos de diversos países. Lá 
conhecemos as Irmãs Agostinianas que cuidam e dirigem 
o colégio, além de interagir com outros peregrinos e 
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assistir uma “barreada” que é o preparo de estuque para 
construção de casas.  
O sábado foi o dia diocesano. Saímos em peregrinação 
da paróquia até o Campo Santa Maria de La Antígua 
onde aconteceu a missa campal de envio dos peregrinos 
a JMJ.  
A missa foi presidida por Dom Rafael Valdivieso, bispo de 
Chitré. Ainda no Campo Santa Maria recebemos o almoço 
e depois de um breve descanso, continuamos a 
peregrinação até o centro da cidade onde aconteceu o 
desfile Diocesano. As paróquias e escolas mostraram 
toda cultura e religiosidade panamenha. A noite tivemos 
um jantar de confraternização na casa de uma das 
famílias que nos acolheu.  
Dia 20 encerramos nossa estadia em Chitré. Pelas 09:00 
aconteceu a missa nos três idiomas e logo após o almoço 
nos despedimos das nossas famílias acolhedoras e 
partimos para  a Cidade do Panamá.  
A segunda etapa da nossa Jornada aconteceu na Cidade 
do Panamá, capital do Panamá. Dia 21 fomos conhecer 
um pouco a cidade e o famoso canal do Panamá. 
Conhecemos as igrejas e toda parte do que é chamado 
Panamá Viejo (cidade antiga). No dia 22 já estávamos 
muito ansiosas pela abertura da JMJ. Recebemos nossos 
kits peregrino e fomos caminhando pela Cintra Costera 
onde aconteceu a missa de abertura da XXXIV JMJ. 
Pelas ruas os grupos iam chegando com suas bandeiras 
e cantos em todas as línguas. A troca de lembrancinhas 
entre os peregrinos também acontecia, mesmo sem 
entender o idioma uns dos outros, a linguagem universal 
do sorriso expressava aquilo que as palavras não podiam 
conter.  

Allah ama os que fazem o bem  Noble Qur’an 
3,134 

Os dias seguintes foram de muita alegria. Aconteceram 
as catequeses e muitos outros eventos. Nosso grupo 
frequentou catequese no Colegio William Kilpatrick. Íamos 
de ônibus até o local e como eram 600 mil peregrinos 
nessa Jornada, às vezes nos perdíamos no meio do 
caminho. Os panamenhos foram muito gentis, nos 
auxiliando a achar os caminhos. Na catequese ouvimos 
Dom Zeferino Zeca Martins, bispo de Angola e Dom 
Amilton Manoel da Silva, bispo auxiliar de Curitiba. No 
segundo dia de catequese nossos irmãos evangélicos da 
comunidade Shalom, vieram fazer a animação do 
encontro, cantar e louvar conosco.  
Sol e calor não faltaram nesses dias de jornada. Havia 
também muita solidariedade para que nos mantivéssemos 
hidratados. Pelo caminho foram montados muitos postos 
de distribuição de água. Um deles em especial nos 
chamou atenção. A comunidade muçulmana também 
ofereceu água aos peregrinos que caminhavam longas 
horas no sol. 
Os irmãos também escreveram faixas de boas vinda com 
mensagens do alcorão aos peregrinos. E fizeram com um 
largo sorriso no rosto.  

No dia 24 aconteceu o primeiro encontro do Papa 
Francisco com os peregrinos. Diante de milhares de 
jovens presentes no Campo Santa Maria la Antígua, na 
Cinta Costera, o Santo Padre pronunciou o seguinte 
discurso: Queridos jovens, boa tarde! Que bom é 
encontrar-nos de novo, e fazê-lo nesta terra que nos 
acolhe com tantas cores e tanto calor! Reunidos no 
Panamá, a Jornada Mundial da Juventude é mais uma 
vez uma festa de alegria e esperança para toda a Igreja e, 
para o mundo, um grande testemunho de fé.  
Momentos de encontro e de fé. No dia 25 aconteceu a 
via-sacra que podemos dizer, foi a via-sacra da América 
Latina. Celebrada com suas dores e Marias, de 
Guadalupe, de Luján, de Chiquinquirá, de Aparecida, de 
Suyapa, de la Antigua e de tantos nomes. Rezamos 
também o sofrimento de Brumadinho. 
O Papa Francisco lembrou de todos os sofrimentos que 
prolongam o caminho da cruz de Cristo. E no final assim 
se expressou: E depois de ter vivido a paixão do Senhor 
junto com Maria ao pé da cruz, vamos com o coração 
silencioso e em paz, alegre e com muita vontade de 
seguir Jesus. Que Jesus os acompanhe e que a Virgem 
cuide de vocês. Adeus. 
Dia 26 for reservado para a preparação da vigília. Às 
11:30 saímos do hotel em direção ao parque San Juan. 
No caminho retiramos o kit de alimentação e fomos 
caminhando até o campo. O irmão Sol fez quentão de 
estar presente nessa caminhada que durou horas. Irmã 
Jaqueline e mais um grupinho ficaram no hotel.  

 
 
Chegamos e nos acomodamos com nossos colchonetes, 
sacos de dormir e kit alimentação, esperando pela 
chegada do Papa que conduziria a vigília. Mais uma vez, 
o santo padre fala com sabedoria e nos enche de 
emoção: “Porventura alguém, pelo fato de ser estrangeiro, 
ter errado, encontrar-se doente ou numa prisão, não é 
digno de amor? Assim fez Jesus: abraçou o leproso, o 
cego e o paralítico, abraçou o fariseu e o pecador. 
Abraçou o ladrão na cruz, abraçou e perdoou até àqueles 
que O estavam a crucificar. Porquê? Porque, só o que se 
ama, pode ser salvo. Você não pode salvar uma pessoa, 
você não pode salvar uma situação se não a ama. Só o 
que se ama, pode ser salvo. Vamos repetir? Só o que se 
ama, pode ser salvo”. 
Devido a problemas alérgicos, Irmã Juliana retornou ao 
hotel também. Levando no coração as palavras do santo 
padre. Só o que se ama pode ser salvo! 
Último dia de jornada, a saudade vai tomando conta e 
ainda nem saímos do Panamá. Acompanhamos a missa 
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de encerramento com um grupo no saguão do hotel. 
Permanecemos ainda dois dias no Panamá. Como na 
vinda, fomos divididos em 5 grupos. Na terça-feira dia 29 
embarcamos de volta ao Brasil felizes e alegres por ter 
participado desta jornada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Na jornada me senti como uma criança nos braços de 
Deus. Minha coluna cheia de problemas, antei muitos km 
para os atos centrais e nenhum problema apareceu. Dou 
graças a Deus pela Igreja, pelo amor que Ele nos dá, 
pelos irmãos que nos receberam em suas casas na 
missão em Chitré. Povo simples, mas generoso, educado, 
gentil e amoroso. Agradeço a Deus por nos dar a Virgem 
Maria, a qual foi inspiração desta jornada: “Faça-se em 
mim segundo a tua palavra”. Gratidão em, poder assistir o 
desfile das paroquias na diocese de Chitré. Assisti uma 
coisa linda! O sagrado e o ‘profano’ juntos, no maior 
respeito. Gratidão a Deus pelo Papa, homem humano que 
vê, escuta e compreende o povo. Aprendi como religiosa 
que o importante para cativar os jovens é ouvi-los. A JMJ 
foi pra mim uma experiência de amor, paciência e muita 
fé nos planos de Deus” (Irmã Jaqueline Dal Pont).  
“Para mim essa jornada foi uma experiência incrível de 
acolhida universal. De viver de verdade os ensinamentos 
de Cristo, ser um só coração e uma só alma. Diferentes 
povos, raças, línguas e nações, unidas num país latino-
americano, pequeno, pobre, mas gigantes de amor e fé”.  

Irmã Juliana Martins 

 
Irmã Franciele da Missão de Honduras também 
partilha conosco sua participação na JMJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Somos peregrinos que viemos hoje aqui, desde 
continentes e cidades, já chegar cantando ao Panamá 
depois de enfrentar dois dias de viajem foi incrível. Uma 
maratona de estrada, postos de migração e cansaço 

foram todos deixados de lado porque, finalmente, 
tínhamos chegado ao destino tão esperado. Viajei desde 
Honduras onde vivo, com um grupo Diocesano, da 
pastoral da juventude.  

 
No Panamá, a Paróquia Nossa Senhora dos Anjos nos 
acolheu com tanto amor que era impossível não se sentir 
acolhida e amada. Já na primeira noite a energia da 
diversidade bateu forte na primeira missa na cidade 
panamenha repleto de jovens de diferentes rostos, 
culturas e bandeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos momentos mais importantes para mim, certamente a 
chegada e encontros com o Papa Francisco foram muito 
emocionantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardeu o coração gritar com todos os jovens a uma só voz: 
Esta é a juventude do Papa., sentir a presença e a 
proximidade do pastor com cheiro de ovelha. As 
catequeses foram  um encontro fraterno de diálogo e 
oração. Também estava em comunhão e levava em meu 
coração as Irmãs que realizavam o capitulo Geral no 
Brasil, e rezava por elas junto ao Papa na JMJ. 
Quem participou e abriram seu coração, viveu um tempo 
de graça, um momento de encontro consigo mesmo, com 
o próximo na diversidade juvenil do mundo inteiro e com 
Deus. Vivemos o protagonismo juvenil de uma juventude 
que não é do amanhã e, como os discípulos de Emaús, 
nos ardia o coração quando nos disse:  “vós, queridos 
jovens, não sois o futuro, não. São o presente, vocês, 
jovens, são o agora de Deus”. Que sonha, ama, luta e 
quer ser missionário  Senhor. Não amanhã, mas agora.  
Palavras que nos entusiasmaram e animaram o coração e 
o seguimento do Senhor: “Ao longo de todos estes dias, 
como um fundo musical, acompanhou-nos de modo 
especial o «faça-se» de Maria. Ela acreditou em Deus e 



 19 

teve a coragem de dizer «sim» para participar neste agora 
do Senhor. Sentiu que tinha uma missão, apaixonou-Se, e 
isso decidiu tudo. Que vocês sintam que têm uma missão, 
deixem-se apaixonar e o Senhor decidirá tudo. ” E 
pedimos que assim seja, gritando como fizemos todos os 
dias na rua, no ônibus, com todos os jovens a uma só 
voz: Esta é a juventude do Papa. A juventude da Igreja.  
Que gratidão a oportunidade de viver a JMJ 2019 com um 
sabor latino-americano! Como consagrada me fortaleci 
com a força da juventude, reacendi a chama missionária e 
renovei meu sim como Maria e o propósito de seguir 
caminhando no vigor da origem e escutando o clamor dos 
pobres o clamor da juventude. Eu sou parte da juventude 
do Papa, da juventude da Igreja, da juventude da 
congregação. Terminada a Jornada, foi hora de colocar a 
mochila más costas e voltar para casa.  
Agradeço imensamente a Congregação das Irma 
Franciscanas de São José por esta oportunidade, orações 
e apoio, especialmente as Irmãs da Missão em Honduras. 
Eu estive na JMJ e posso dizer ai estavam presentes 
todas vocês comigo. 

Irma Franciele Lima 
 
 
B. CHEGADAS E RETORNOS DE NOSSAS IRMÃS 
MISSIONÁRIAS 
Retorno Irmãs - Depois da realização do nosso XXVIII 
Capítulo Geral Ordinário realizado de 12 a 26/01, as 
Irmãs, Formandas, LFM e tantas outras pessoas que nos 
ajudaram começaram a retornar para as suas 
Fraternidades, suas localidades.  
 Retorno para Angola - Nossas Irmãs Missionárias, Ir. 
Débora Dorvalina da Cunha, Ir. Albertina Prim, Ir. Lindacir 
Maria Kolodi e Ir. Firmina Maria Sabonete retornaram à 
Missão de Angola. Ir. Débora retornou no dia  16. As 
Irmãs: Albertina, Lindacir e Firmina viajaram dia 27/01 
para São Paulo e, no dia 28/01 para Angola. 
Na sequência, Irmã Simone Pereira de Sousa, tendo 
também participado do Capítulo Geral, de outros 
encontros na Província e das férias com seus familiares, 
retornou no dia 06/02 
 

Chegando de Angola - no dia 30/01, Irmã Ezeni 
Pischarka, missionária em Angola e junto a Postulante 
Cristina Kakoma que veio para o seu ingresso no 
Noviciado Interprovincial, chegaram ao Brasil.  
 

Missionárias de Honduras - Também no meio de tantas 
idas e vindas,  no dia 29/01, retornam para a Missão em 
Honduras, Ir. Dorly Maria Costa, que veio de férias e 
participar do Capítulo Geral e a Noviça, de segundo Ano, 
Ir. Aracely Ramirez Vasques.  
 

Irmã Zenaide L. Mayer - Haiti -  Tendo passado um 
tempo no Brasil, desde meados de dezembro, Irmã 
Zenaide participou do Capítulo Geral, retiro e encontros 
na Província N.Sra Perpétuo Socorro e também esteve 
com seus familiares para um merecido descanso e 
convívio com os seus. Antes de viajar para o Haiti, passou 

uns dias na Casa Geral, e na tarde do dia 01/03, viajou de 
Curitiba a São Paulo, e de lá, embarcou para o Haiti. Que 
Irmã Zenaide, juntamente com as demais Irmãs neste 
Projeto Inter congregacional de Missão possam ser 
presença do amor de Deus e sinal de esperança aos 
nossos irmãos e irmãs haitianos.  
 

A passagem de nossas Irmãs Missionárias pelo Brasil no 
período de dezembro a janeiro foi motivo de grande 
alegria e de partilha da vida e missão da Congregação. 
Ficamos felizes com a presença fraterna neste tempo 
capitular e confirmou a todas nós Irmãs e Formandas que 
temos nas mãos uma mesma e grande Missão, difundir 
no Universo o Deus da Misericórdia. 

Irmã Inês Pereira  
 
C.  LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA  DE 
SÃO PAULO 
No dia 15.12.18 celebramos o Natal das nossas crianças 
deficientes, que são acompanhadas durante todo ano, 
pelo nosso grupo LFM. Após o encerramento do trabalho, 
em uma celebração na capela da Fraternidade o DIEGO 
FRUCHE, por causa de sua ausência no dia 19.08.18 na 
Celebração Eucarística na Paróquia de Santo Emídio, 
renovou seu compromisso. Nesse momento fez o primeiro 
compromisso a LETICIA FERNANDES CARREIRA.  
A convicção e testemunho da Letícia, que há anos 
participa conosco culminou no seu compromisso LFM. 
Peço-lhes desculpas de enviar o relato depois do 
acontecido, mas foi diante da realidade que o Senhor nos 
deu Irmãos e eles mesmos nos disseram o que o Senhor 
queria de nós nesse momento. Agora somos 15 LFM. 

 Irmã Cecilia Aparecida Cocco 
 
 
D.  PARTIDA DE MÃE DE IRMÃ GIOVANNI  
“Uma pérola nas mãos de Deus”. 
No dia 21 de dezembro de 2018, a 
mãe de Irmã Giovanni van Heur, 
dona Dien van Heur, deixou esta 
vida para ser feliz da Vida Eterna. 
Viveu 100 anos e 7 meses. Criou 9 
filhos, viveu a vida na alegria e na 
dor. Sentimos bastante sua falta, 
mas somos gratos de tê-la tanto 
tempo conosco.  
Deu um exemplo para todos nós, vivendo a alegria, a 
simplicidade, a disponibilidade; sempre contente, nunca 
se queixando.  
Agradecemos a todos que deram apoio e fizeram as 
orações por ela durante os últimos 7 anos e meio. 
Podemos dizer que ela viveu a Misericórdia. 
Que ela olhe para nós e seja nossa protetora no céu e 
descanse em paz.  

Com gratidão, Irmã Giovanni. 
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V - NOSSAS IRMÃS NA  
                COMUNHÃO PLENA COM DEUS 
 
16/01/2019 -  Nossa querida Irmã Inês Wiggers 
celebra a plenitude da Vida em Deus. 
 
 

 
 

Recebemos com dor, no dia 
16 de janeiro de 2019, a 
notícia da partida de Ir. Inês 
Wiggers para a Casa do Pai. 
Irmã Inês Wiggers da 
Província Cristo Redentor, 

nasceu 18/09/1950; fez 1ª 
Profissão,  21/01/1970 e seus 

Votos Perpétuos em 11/12/1977. 
Ainda tão cheia de vida, com apenas 68 
anos, ela nos deixou. 
 

Palavras são poucas para descrever a grandeza desta 
nossa Irmã. Há um bom tempo vinha fazendo um 
prolongado tratamento de saúde. Mesmo em meio ao 
sofrimento, nunca perdeu a alegria e a positividade.  
Lutou até o fim. Foi uma grande guerreira diante do 
sofrimento. Sua alegria era contagiante. Tudo para ela 
era motivo de festa.  
 
Como um bom número de Irmãs se encontravam em 
Angelina para a Celebração do XXVIII Capítulo Geral, 
no dia 17/01, houve suspensão da Assembleia 
Capitular possibilitando a participação das Irmãs no 
sepultamento de Irmã Inês, que aconteceu em 
Rondinha. Na manhã desde mesmo dia, houve uma 
Celebração Eucarística de corpo Presente no Hospital 
São Roque onde a Irmã Inês dedicou seus últimos 38 
anos de consagração e, com o translado para 
Rondinha, às 16h, com a capela repleta com nossas 
Irmãs, Formandas, familiares e amigos, houve também 
missa de corpo presente.  
Frei Sebastião Agostinho Kremer, que presidiu a 
Celebração, a partir do Evangelho assim falou:   É o 
Evangelho do fato onde o leproso se apresenta a Jesus 
e diz: Se queres podes curar-me! Ir. Inês trabalhou num 
leprosário e ali entregou a sua vida. Ela foi como este 
leproso que confiou em Jesus e pediu: Se queres 
podes curar-me! E foi curada, pois seu testemunho foi 
de mulher de coração livre, acolhendo a todos que a 
procuravam e todos que se aproximavam, encontravam 
nela palavras de esperança. Com sua vida disse a 
todos que pertencia a Jesus e fez de sua vida um Hino 
de Louvor, com ternura, num constante sorriso. 
Podemos pedir a Deus: Se queres, podes curar-me! 
Curar dos sinais de morte, da raiva, ressentimento, 
falta de perdão e nos dá a alegria de ser curado  e 

poder viver a humanidade. O que conta não é o fazer, 
mas a valentia, a generosidade e sabedoria de bem 
viver e estar de bem com a vida. Assim agradecemos a 
vida de Ir. Inês e a nossa vida, a coragem de se 
entregar e ser presença significativa da Misericórdia de 
Deus. Que tenhamos coragem de entregar nossa vida 
como fez Ir. Inês.  De Deus viemos e a Ele votamos!  
 

Querida Irmã Inês, desde já, estamos sentindo sua 
falta, mas temos a certeza de que você cumpriu com 

amor, dedicação e alegria a sua missão. 
 

Obrigada, Ir. Inês, por sua vida tão cheia de encanto, 
de alegria e de muita paz. 

 
 
Dia 30/01/2019 também nos deixou a 
nossa querida Irmã Adelina Linke.   
 
 
Na manhã do dia 30/01, 
Irmã Adelina, tendo 
cumprido com fidelidade e 
doação sua vida terrena 
partiu para a Casa do Pai 
de toda Misericórdia. 
 
No dia 11/11, Ir. Adelina 
completou 85 anos de 
idade e no dia 02/02 celebraria seus 64 Anos de Vida 
Consagrada.  
 
Irmã Adelina da Província Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, por muito tempo morou e trabalhou na 
Contabilidade em Barreiros. Nos últimos anos de sua 
vida foi transferida para Ala São José, em Ituporanga. 
Lá, por um bom período, esteve para tratamento de sua 
saúde. 
 
Além de muitas outras qualidades e virtudes, Irmã 
Adelina era muito dedicada, caprichosa em tudo o que 
fazia, principalmente na arte dos trabalhos manuais. 
Muito fervorosa buscou, junto ao Cristo da Cruz forças 
para assumir também suas dores e dificuldades.  
 
Nossas preces às Irmãs da Província Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. E à Irmã Adelina, nossa gratidão 
por sua vida doada e testemunho de Consagração. 
 
Que o Senhor, em sua eterna Misericórdia, acolha 
nossa querida Irmã Adelina que tanto bem semeou 
com sua vida. Ir. Adelina, descanse em Paz! 
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