Queridas Irmãs, Formandas e LFM, Feliz Páscoa!

Ressurreição!
Fonte de Amor e de Luz para a nossa missão!
Quando Jesus aparece aos seus discípulos (as), não os condena
por O terem traído e abandonado, mas os acolhe, oferece
novamente sua confiança e seu perdão, os transforma, podem
agora iniciar uma vida nova.
Na Cruz está presente o sinal mais misterioso e insondável do
amor de Deus para conosco, do seu perdão, de sua compaixão e
ternura redentora.
Em Jesus, o amor triunfou sobre o ódio, a misericórdia sobre o
pecado, o bem sobre o mal, a verdade sobre a mentira, a vida
sobre a morte.
Em cada situação humana, marcada pela fragilidade, pelas
injustiças e opressão, pelo pecado e a morte, a Boa Nova não é
apenas uma palavra, mas é um testemunho de amor gratuito e
fiel. É sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, é
permanecer junto de quem a vida feriu, é partilhar com quem não tem o necessário, é ficar ao lado de
quem está doente, idoso ou excluído.
Assim expressou-se nossa Fundadora: o amor que é forte como a morte, ... faz com que sempre se vá
ao encontro do necessitado com feição suave e alegre, que se trate dele com misericórdia alegre,
mansa, paciente e humilde, para que o amor e a justiça sejam concretizadas e a vida se renove.
Queridas Irmãs, Formandas e LFM!
Eis o tempo favorável que esta Páscoa nos suscita. Fazermos a experiência do Cristo Ressuscitado e
assim como os primeiros discípulos de Jesus e nossa Fundadora Madre Alphonsa, com o nosso
coração ardendo de amor e fervor, espalharmos a Misericórdia do Pai, lá onde a vida se encontra mais
ameaçada e fragilizada.
Cordialmente,
Desejo a todas e todos um Feliz Encontro com o Cristo Ressuscitado!
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