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Com alegria e gratidão lhes apresentamos a primeira 

edição do Fio d’água em 2020. 

Nesta primeira edição, apresentamos especialmente a 
celebração dos Capítulos Provinciais - PNSPS e PCR, a 
caminhada de nossas jovens formandas, os grupos de 
formação, outros acontecimentos importantes e belos na 
vida da Congregação, de nossas Províncias e das 
Missões. 

No saboreando a Palavra a menção especial a São José, 
apresentada por Ir. Zenilda que o associa ao tema da 
CF/2020. São José, nosso Patrono, protetor e “modelo 
inspirador deste modo cuidadoso de ser. Sua vida foi 
inteira entrega ao cuidado de Maria e, acima de tudo, ao 
cuidado do filho. Mais uma vez podemos recordar seus 
sonhos, sempre movidos pela “graça do cuidado”. 

O Nosso Fio d’água! apresenta com alegria, a 

composição dos novos governos provinciais da PNSPS e 
PCR. Parabéns, e que o triênio a ser trabalhado seja de 
grandes realizações em cada Província. Que o Senhor 
conduza nossa história e que sejamos abençoadas pela 
sua presença de amor a nos mostrar o caminho a seguir. 

Grandes são as obras do Senhor! Deus vai trabalhando 
sua obra através de cada etapa da Formação. Junioristas 
renovam seus votos na perseverança ao seguimento de 
Cristo. Irmãs celebram a profissão solene com muita 
graça e presença divina. 

Maior ainda é a nossa alegria, ao sermos contempladas 
com o ingresso de novas aspirantes, grupos de 
postulantes e noviças. A MFSJ está sendo o celeiro de 
tão belas vocações. Que o bom Deus seja louvado e que 
juntas possamos caminhar na formação de nossas 
jovens. 

Nosso Fio d’água partilha notícias em terras de missão. 

Um tempo propício para ver, sentir e testemunhar a vida e 
a missão das Irmãs, leigos e formandas em Angola. Um 
serviço pleno de doação e misericórdia realizado em 
realidades tão severas mas tão próprias  para 
desenvolver nosso carisma. 

Por fim, presta homenagem à nossa querida Irmã Joana 
Heidemann que partiu para a casa do Pai no final do ano 
passado, sendo que já havia sido publicado a última 

edição do Fio d’água! 

Agradecemos especialmente pela participação de todas 

na edição deste Fio d’água. E na alegria de sermos 

irmãs e  irmãos, amigos e benfeitores desejamos muitas 
graças e a benção de Deus a todos. 

     

 

Mensagem da Superiora Geral 
 

Queridas Irmãs, Formandas, e  leitores deste Fio d´agua! 

                                                                                                   
Paz e Bem! 

Através desta primeira edição do Fio d´agua podemos 

vislumbrar os desafios, as alegrias e esperanças, os 
sonhos da Formação Inicial desabrochando na 
Congregação. É hora de elevar a Deus nossa profunda 
gratidão por todas as graças e benefícios recebidos. A 
entrar na dinâmica própria da Vida Religiosa de uma Irmã 
Franciscana de São José, a fazer a experiência amorosa 
do Deus que vem ao nosso encontro e humildemente, 
docilmente deixar-se moldar conforme a Vontade de 
Deus, através de sua Palavra, assim como Maria o fez.  

Neste ano temos a tarefa do “Cuidado com a nossa 
Formação”. É momento de olharmos para dentro de 
cada uma de nós e nos perguntarmos: Como está o meu 
vigor vocacional após todos estes anos de caminhada? A 
(Exortação apostólica sinodal “Querida Amazônia Cap. II) 
em um dos itens nos adverte que devemos cuidar de 
nossas raízes.  “Quero lembrar agora que «a visão 
consumista do ser humano, incentivada pelos 
mecanismos da economia globalizada atual, tende a 
homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade 
cultural, que é um tesouro da humanidade».[35] Isto afeta 
muito os jovens, quando se tende a «dissolver as 
diferenças próprias do seu lugar de origem, transformá-
los em sujeitos manipuláveis feitos em série».[36] Para 
evitar esta dinâmica de empobrecimento humano, é 
preciso amar as raízes e cuidar delas, porque são «um 
ponto de enraizamento que nos permite crescer e 
responder aos novos desafios».[37]  

Nesta exortação, está descrito muito bem o cuidado que 
devemos ter com a nossa formação e simultaneamente 
com a formação de nossas jovens que vem até nós 
desejosas de se Consagrarem à Deus através da 
Profissão Religiosa, à luz do nosso carisma, legado 
deixado por nossa fundadora Madre Alphonsa. Cabe a 
cada uma de nós a responsabilidade de zelar, cuidar e 
fazer com que assumamos as nossas próprias raízes e de 
cada povo, de onde brota e jorra a fonte da vida, de voltar 
nosso olhar no vigor da Origem, respeitando, acolhendo e 
cuidando das sementes vocacionais que vem até nós. 

Que São José padroeiro e protetor de nossa 
Congregação, Madre Alphonsa nossa fundadora, que em 
seu abraço cabiam todas as criaturas, nos envolva com 
sua maternal proteção, para permanecermos fiéis à 
vocação recebida da bondade do Pai e nos proteja desta 
pandemia que o mundo hoje vive. 

Cordiais saudações! 

Ir. Amarilda Rossatto 
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 I - SABOREANDO A PALAVRA 

 

São José: “Viu, sentiu 
compaixão, cuidou dele". 

O lema da Campanha da Fraternidade 
da Igreja do Brasil de 2020 é muito 
apropriado para olhar e refletir sobre a pessoa e a missão 
de São José que, semelhante ao bom samaritano, “viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele”. São três verbos 
característicos da misericórdia que São José encarnou 
profundamente e transformou em ação.  

“Viu” - Não se vive de olhos fechados! Tem que ver, ver 
a realidade dos “caídos à beira do caminho”. Para ver é 
preciso sair de si mesmo, de sua casa, do seu eu, da 
autorreferencialidade  e ter coragem de olhar para os 
outros, para além de si mesmo. “Moisés cresceu e saiu 
para ver os seus irmãos, e viu as tarefas pesadas... viu 
também um egípcio que feria um dos seus irmãos 
hebreus (cf. Ex. 2,11-12). Deste ver inicia-se o processo 
de libertação. Deus viu a miséria do seu povo, 
compadeceu-se e desceu ... (Ex. 3,7).  

Jesus viu a multidão faminta, viu o que se passava no 
seu tempo. Ele olhava tudo e todos. Ele viu como os 
ricos, os autossuficientes se fechavam em si mesmos 
para não verem. Jesus viu e nunca desviou o olhar. Ele 
viu o leproso, a prostituta, o publicano. O olhar de Jesus 
transformava. Quem vê, se solidariza, como Jesus se 
solidarizou com a multidão com fome, com a mãe que 
chorava o filho único, morto (cf. Lc 7,13). É porque viu a 
miséria do seu Povo que Deus enviou o seu Filho, e quis 
se solidarizar. E Jesus se solidarizou a tal ponto que se 
fez um de nós, em tudo igual a nós (cf. Fl. 2,5-11). A 
parábola do Bom Samaritano é o ícone dessa 
solidariedade de quem vê. 

José também viu a realidade de uma jovem e de uma 
criança. Viu Maria em sua gravidez, viu o menino com a 
vida ameaçada, viu os tiranos do seu tempo. Por meio de 
sonhos, José revela uma aguçada visão, que o leva a 
antecipar-se na defesa da vida.   

“Sentiu compaixão” – Podemos muitas ver e não ter 
nenhuma sensibilidade, não tomar nenhuma atitude, 
passar do “outro lado”, ser insensível à dor de quem sofre 
e pede o nosso auxílio. Quem não cultiva a sensibilidade 
se brutaliza. Deus vê e se compadece (cf. Êx. 3,7). Ele 
conhece o sofrimento, no sentido exato da palavra 
hebraica “conhecer”. Ele sofre com quem sofre. Deus tem 
“entranhas de misericórdia”. “Meu coração se contorce 
dentro de mim“ (Os 11,8). Recomenda aos membros do 
Povo de Deus de “não fechar o seu coração” diante do 
seu irmão menos favorecido (Dt 15,7).  

Jesus é a revelação plena desse amor sensível do Pai. 
Todas as forças amorosas do seu coração foram para os 

mais carentes da sociedade em que vivia. Deixou a 
mulher lhe abraçar os pés, não julgou nem condenou 
quem era considerado marginalizado. Ao contrário, 
entrava na casa deles, sentava-se a sua mesa e comia 
junto com eles. Ele amava Marta e Maria e o irmão delas, 
Lázaro (Jo 11, 5). Ao escutar e ao ver a dor dos outros, 
era tomado de compaixão (Mc 6, 34). 

José “sentiu compaixão” por Maria. Pela sua gravidez fora 
da lei, ela deveria ser julgada e condenada. Por pura 
compaixão, José resolvera abandoná-la e assim 
preserva-la. Depois levanta-se de madrugada para “salvar 
o menino e sua mãe”.  Os seus sonhos são todos sonhos  
movidos pela compaixão.  

“Cuidou dele” – Poder cuidar do outro é uma graça. 
Cuidar dos descuidados é a missão fundamental da IFSJ. 
Deus é o grande cuidador do povo. A bondade e o amor 
de Deus por todas as pessoas, revelado na pessoa de 
Jesus, caracterizam nossa vida apostólica e nos ajudam a 
sermos fiéis à intuição de Madre Alphonsa: ... misericórdia 
alegre, mansa, mansa, paciente e humilde e faz com que 
sempre se vá ao encontro do necessitado com feição 
suave e alegre, com séria e afetuosa amabilidade, que se 
trate dele com incansável perseverança, com 
conscienciosa atenção. 

O modo misericordioso de ser é caracterizado pelo modo 
reverente e cuidadoso de agir. Inspirada nas atitudes de 
Cristo misericordioso, Madre Alphonsa quer que os 
pobres, os doentes, os órfãos tenham o ‘cuidado’ das 
Irmãs.  

São José é modelo inspirador deste modo cuidadoso de 
ser. Sua vida foi inteira entrega ao cuidado de Maria e, 
acima de tudo, ao cuidado do filho. Mais uma vez 
podemos recordar seus sonhos, sempre movidos pela 
“graça do cuidado”.  

Em Mt 1,19-23, o anjo lhe pede para não abandonar 
Maria. “José, ao despertar do sono, agiu conforme o Anjo 
do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher” 
(Mt 1,24). Acolhe em casa aquela que deveria ser 
repudiada por estar “fora da lei”. “Cuidou dela”.  

Em Mt 2,13-15 – Para cuidar do menino, José é 
aconselhado a fugir para o Egito. “Levanta-te, toma o 
menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu 
te avise, porque Herodes procurará o menino para o 
matar. Ele levantou-se, tomou o menino  e sua mãe, 
durante a noite, e partiu para o Egito’. Cuidou dele.... 

Depois é avisado que poderia voltar para a terra de Israel 
– Mt 2,19-21. Mais uma vez José levanta-se, toma o 
menino e sua mãe e volta para a terra, vivendo assim a 
graça do cuidado.  

Em Mt 2,22-23, lemos que “ouvindo que Arquelau era rei 
da Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir 
para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a 
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região da Galileia e foi morar numa cidade chamada 
Nazaré... 

São José é a antecipação evangélica do bom samaritano: 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.  

Ir. Zenilda Luzia Petry 

  

II - CELEBRAÇÃO DOS CAPITULOS 

PROVINCIAIS 
 

Província Nossa Senhora do  
Perpétuo Socorro 

Celebrou o seu XVII CPO 
 

Tema: “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”. 

 
Lema: “No coração de Deus, das Irmãs e do mundo”. 

 
 
Dos dias 27 de desembro de 2019 ao dia 01 de Janeiro 
de 2020, na festa de São João Apóstolo e Evangelista a 
Provincia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebrou 
com alegria a abertura de seu XVII Capitulo em Angelina-
SC e contou com a presença de Dom Wilson Tadeu 
Joenk, arcebispo Metropolitano de Florianópolis, Frei 
Sebastião Agostinho Kremer assessor espiritual e Frei 
João representando os Freis da Paróquia de Angelina. 
    

“Fomos Chamadas por Deus, e o Capítulo tem este 

sentido que deve transformar nossa vida.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim celebrando o amor de Deus por nós, vivido e 

testemunhado pelo discípulo amado fazendo, também a 

experiência de permanecermos no coração de Deus, das 

Irmãs e do Mundo, vivenciamos cada dia olhando junta, a 

vida da Província e o que desejamos para o próximo 

triênio. 

 

Ainda no clima de Natal e 

seguindo a estrela como 

fez os reis magos, 

partimos em caminhada 

para a sala Capitular para lá encontrarmos o Menino 

Jesus, com a entronização da Palavra na Sala Capitular. 

 

Assim banhados em Cristo buscando sermos sempre 

mais novas criaturas no coração de Deus, das Irmãs e do 

Mundo, invocando o Espírito 

de Deus sobre nós a 

Presidente do Capitulo Irmã 

Amarilda Rossatto - 

Superiora Geral, deu início 

aos Trabalhos Capitulares 

dizendo-nos que: com este 

capítulo somos convidadas a 

salvaguardar nossa vida 

consagrada. Basta nos deixar 

tocar pela Palavra de Deus. Chegou a hora e a hora é 

agora, de juntas, celebrarmos este momento capitular na 

alegria e na confiança de que somos capazes de nos 

deixarmos conduzir pelo Espirito do Senhor. É o Espírito 

Santo que faz arder nossos corações e nos impulsiona à 

missão. 

“Não deixemos que a sociedade líquida dissolva nossa 

consagração.” 

 

Por isto que neste tempo unidas pela oração com toda a 

Província, cada irmã foi convidada a retomar todos os 

estudos realizados até aqui, e olhar com carinho a vida e 

caminhada da Província, estando sempre com o nosso 

coração unido com  nossos irmãos e irmãs. 

E como uma grande família, estiveram unidos a nós o 

casal Maura e Flaris 

(LFM) Leigos 

Franciscanos da 

Misericórdia que hoje 

aqui em nosso capitulo 

trazem a alegria da 

caminhada de tantos 

que por eles são 
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representados partilhando de suas realidades, encontros, 

estudos, todos, os projetos que vem sendo realizados em 

prol das Missões e das pessoas menos favorecidas 

unindo forças com cada uma de nós. 

Foi nesta alegria, do encontro Fraterno, na partilha da 

vida, nos estudos e orações que rezamos nossa vida com 

o desejo de sempre mais dar passos firmes no caminho 

do Senhor.  

E como o capítulo também tem este desejo de novos 

passos passamos a eleição do novo governo Provincial 

onde foram eleitas as Irmãs, Inês Pereira, Walburga 

Back, Sandra Aparecida de Jesus, Hilma Reck e 

Maristela Hoffmann. Confirmadas por cada Irmã que 

confiaram a elas a tarefa e o cuidado de nossa Vida neste 

próximo triênio. 

Na alegria de todos os trabalhos realizados  no dia 01 de 

Janeiro grande maioria das Irmãs voltaram às suas 

Fraternidades. Desta forma, iniciamos uma nova 

modalidade de capítulo, ficaram 19 irmãs, formando 

assim, a Comissão Capitular. Juntamente com Irmã 

Amarilda e com a assessoria de Frei Sebastião em dois 

dias a comissão trabalhou os documentos conclusivos do 

Capítulo e elaboração do anteprojeto do Plano do Triênio.  

Que guiadas pelo tema: Amai-vos uns aos outro como eu 

vos amei e o Lema: No coração de Deus das Irmãs e do 

mundo, tenhamos sempre mais a coragem de sermos 

esta igreja em saída.  

Assim, rendendo graças a Deus e elevando a vida de 
nossas Irmãs do novo Governo Provincial como oferta ao 
senhor desejamos que este triênio seja conduzido por seu 
amor, inspirado em nossa mãe Maria com o titulo de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que as guie e 
ilumine elevando-nos sempre mais no “Coração de Deus 
das Imrãs e do Mundo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVÍNCIA CRISTO REDENTOR 
XV CPO 2020  

 
O Capítulo da Província Cristo Redentor aconteceu nos 
dias 05 a 10 de Janeiro de dois mil e vinte em Rondinha- 

Campo Largo PR - casa de 
Formação Monte Alverne. Com o 
tema: Consagradas e Enviadas e 
Lema: Em Cristo somos novas 
criaturas (...), assessorado por 
Frei Sebastião Agostinho kremer e 
presidente do capítulo, Irmã 
Amarida Rossatto.  

A abertura, aconteceu na 
Solenidade da Epifania do Senhor 
e dia de oração pela Província.  A 
exemplo dos Magos as Irmãs, 
formandas e LFM foram chegando 

a procura do aconchego do Menino Deus em nossa 
Rondinha, lugar que acolhe com alegria a todos, assim 
como o menino de Belém acolhe a humanidade com suas 
diferenças e modo de ser.  

“No Coração de Deus 

das Irmãs e 

do Mundo” 
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Contamos com a presença das Irmãs de outras 
Províncias - da PMM: Irmã Maria das Graças 
coordenando a Liturgia e Irmã Zulmira Alves de Araújo 
ajudando na cozinha; da PNSPS Irmã Jóice Voss Effting 
ajudando na liturgia e Irmã Terezinha Medeiros 
coordenando a cozinha; Frei Franklin Matheus da Costa 
também ajudando na liturgia; LFM Maria Rita de Queiroz, 
Sueli Regina Borba, Solange Biora Rodrigues, Noemi 
Pereira de Carvalho e as Postulantes Déborah Monique 
Carneiro e Adriana Estevam da Veiga ajudando nos 
diversos trabalhos para que as Irmãs pudessem estar 
mais livres para as tarefas capitulares.  

Podemos perceber em todos os locais de nossa querida 
“Rondinha” o carinho com que foi preparado todo o 
ambiente. Como é bom termos irmãs e irmãos! Foi um 
grande momento de encontro, de voltar às fontes, afim de 
fortificar e olhar mais de perto o todo da Província.  

Todos os dias éramos fortalecidas com as belas palavras 
de reflexão de Frei Sebastião. Além da apresentação de 
relatórios, houve momentos para estudos, reflexão e 
recreação, a qual todas as Irmãs, formandas e leigos se 
empenharam em realizar cada tarefa que lhes foram 
confiadas.  

No dia 07 pela manhã, 
tivemos a graça de 
receber em nosso meio 
a Irmã Carmem Lourdes 
Cestonaro, ela é 
Superiora Provincial da 
Congregação das Irmãs 
Apóstolas do Sagrado 
Coração de Jesus. Irmã 
Carmem foi convidada 
para falar sobre o tema e 
lema do Capítulo: 
Consagradas e enviadas. 
Em Cristo somos novas criaturas.  

No dia 08, após a Celebração Eucarística todos se 
dirigiram para a Sala Capitular para a Sessão Solene de 
eleição. A eleição da Superiora Provincial e Conselheiras 

transcorreu tranquila, sendo eleitas no primeiro escrutínio: 

Irmã Ivanete de Fátima Rimoldi- Superiora Provincial 

Elisa Mara da Silva- Vice- Superiora Provincial; 

Iris Maria Ferrazza- 1ª Conselheira 

Alaíde da Silva- 2ª Conselheira 

Natalícia Eger- 3ª Conselheira. 

O Capítulo foi encerrado no dia 10 com a Celebração 

Eucarística de Ação de Graças, presida por Dom Amilton 

Manoel da Silva e concelebrada por Frei Sebastião 

Agostinho Kremer e Padre Flávio Morelli.       

 

Em louvor de Cristo, amém. 
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III - NOSSAS FORMANDAS 

 
PROFISSÃO PERPÉTUA DE IRMÃ ROSÁRIA 

DOMINGOS PRUDÊNCIA LINO - MFSJ 
 

 

 

 

A Primeira Irmã 

Angolana  de nossa 

Congregação a fazer 

os Votos Perpétuos 
 

 

 

 

No dia 02 de fevereiro de 2020, durante a Celebração 
Eucarística, presidida por Dom Luzizila Kiala, Bispo da 
Diocese do Sumbe – Cuanza Sul, Angola, às nove horas, 
na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, do Waku-
Kungo, estando presente Irmã Albertina Prim, Superiora 
da Missão Franciscana São José, Irmã Ana Glória Raldi, 
Vice Superiora e Secretária Geral, Irmã Joceli Terezinha 
Manfrin e Irmã Voneide Lopes dos Santos, Conselheiras 
da Missão, como também várias Irmãs da Missão 
Franciscanas São José, Sacerdotes, Religiosos e 
Religiosas da Diocese do Sumbe e de outros lugares, 
Postulantes das Irmãs Franciscanas São José, familiares, 
autoridades locais e convidados, emitiu os Votos 
Perpétuos Irmã Rosária Domingos Prudência Lino. 

Felizes e agradecidos, queremos render graças a Deus 
Trindade nesta Celebração da Profissão Perpétua de Irmã 
Rosária Domingos Prudência Lino que fez sua entrega 
definitiva como Consagrada a Deus na Congregação das 
Irmãs Franciscanas de São José. 

Na certeza de que foi chamada e formada pelo chamado 
amoroso de Deus, quer publicamente professar sua 
entrega total ao Senhor pelos votos de obediência, 

castidade e pobreza. Nossa primeira Irmã Angolana que 
faz os Votos  Perpétuos em nossa Congregação. 

 
PROFISSÃO PERPÉTUA DE IRMÃ MARYTÂNIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - PMM 
 

 

 

Como ei de 

agradecer a 

tamanha graça 

que o Senhor me 

concedeu? 

 

 

 

 

 

“Com a minh’ alma a transbordar de gratidão por essa 
escolha que só tu fazes de mim. A Ti me entrego para 
sempre, sem reservas aceitastes-me, Senhor aceitastes o 
meu SIM.” Quantos caminhos percorridos, quantos 
lugares eu andei, quantos noites escuras em profunda 
oração passei. Tua insistência depositou em mim um 
amor que edificou o meu nada no que hoje pra Ti sou: tua 
serva, amiga, irmã e esposa. 

Este momento solene ficou marcado com vários sinais 
divinos do teu amor. Cada detalhe feito com a mais nobre 
dedicação, choros e alegrias se transformam em gratidão.  

Ressalto a grandeza divina através das muitas mãos: as 
que serviu, ornamentou, cuidou, preparou, tudo com 
muito amor. E a colhida!? Que beleza, que dedicação, 
mostram a certeza de um Deus repleto de compaixão.  
Hoje os céus a terra nos visitaram, apresentando-nos a 
Salvação, na Vida Consagrada “só Deus basta” para 
permanecer na missão, são graças derramadas que 
beneficiaram e fecundaram esse chão. Pedreiras sempre 
se firma pelo sinal de uma Consagração.  

Meu coração não sabe como agradecer por tudo que foi  
vivido. Obrigada 
meu Bom Deus por 
todos os que me 
ajudaram nesta 
caminhada: meus 
familiares, minha 
amada Mãe, meu 
saudoso Pai (em 
memória), as Irmãs 
Franciscanas de 
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São José na pessoa de Ir. Maria Aparecida Chaves, 
Superiora Provincial, a nossa Superiora Geral Ir. Amarilda 
Rossatto. Aos padres, amigos presentes: Pe. Lauro, Pe. 
Luís Portela, Pe. José Alberto, Pe. Nelcino, Pe. Airton, Pe. 
Cícero e Dom Sebastião que presidiu a Celebração. 
Todas as religiosas presentes; aos amigos/as minha 
eterna gratidão: Raimunda Gama, Ir. Antonia, Maria de 
Jesus e Andreia. A todos os missionários, as famílias que 
acolheram os missionários, a toda equipe litúrgica: 
cantores e tocadores, pastorais, grupos, movimentos, 
ministérios, a todos os paroquianos e de modo particular 
ao Pe. José Geraldo, Reitor desse Santuário São 
Benedito pela bela festa.  

Meus queridos, a Vida Religiosa é a graça de Deus 
colocada em nossas mãos. A pessoa Consagrada é 
alguém que ao olhar-se cada dia diz: “Tudo é dom e tudo 

é Graça”. Por isso, 
com liberdade e 
clareza eu pude 
dizer: “Sei em 
quem depositei 
minha fé.” 

 Deixo a cada um 
de vocês essas 
três palavras: 
Gratidão! Gratidão! 
Gratidão!                   

                                              
Ir. Marytânia dos 
Santos Ribeiro 

 

 
 

PROFISSÃO PERPÉTUA DE 

 IRMÃ CARINE FONTES RIBEIRO - PNSPS 
 

. 

 “Hoje a Minha Vida 

eu te dou Senhor” 

 
 
 
No dia da Festa de São Paulo 
Apóstolo, 25 de janeiro, em Angelina SC, com muita 
alegria e gratidão a Deus, celebramos com a Presença de 
Dom João Francisco Salm, e o Diácono Manoel Pereira, 
Leigo Franciscano da Misericórdia, o Conselho Provincial 
e a Madre Geral Irmã Amarilda Rossatto, Irmãs das 
Fraternidades e familiares, a entrega de nossas Irmãs 

Natália e Margarida a Primeira Profissão e Irmã Carine 
Fontes Ribeiro que unida a seus pais e a cada Irmã faz os 
Votos Perpétuos.  
Inspiradas pelas palavras que Jesus dirigiu a Jeremias:  
 
“Antes Mesmo de te formar no Ventre de Tua Mãe eu te 

Conheci”. (Jr 1,5) 
 
 

PRIMEIRA PROFISSÃO DE 

IRMÃ NATÁLIA VICTORINO AFONSO E IRMÃ 

MARGARIDA MBUNDO M. BULICA – DA MFSJ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para bem acolher a palavra de Deus nossas Irmãs 

Noviças juntamente com Irmã Rosária fizeram uma bonita 

entronização da palavra no rito angolano. Palavras estas 

que unidas ao Senhor as darão novo vigor. 

 “Eu vivo mas não eu é Cristo 

que vive em mim” 

Celebrar na festa de Paulo 

esta entrega de sua vida, 

é também celebrar a 

consagração de nossas 

Irmãs é celebrar o batismo 

em sua profundidade sinal de 
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esperança profética para o mundo. Sendo este sinal vivo 

e luminoso o batismo e a consagração é sinal de entrega, 

despojamento, transformação. Uma mudança de vida 

para aqueles que aderem ao Senhor tendo a corajem e a 

alegria de viver todos os dias o seu sim.  

 
Assim firmes em Deus, cultivando a alegria e a esperança 

vivemos a espiritualidade e o encontro que é um caminho 

que vou perfazendo. Viver a misericórdia é viver numa 

família religiosa, é fazer o caminho, um caminho continuo.  

Concluída as palavras de Dom Salm, Irmã Carine nas 

mãos de Irmã Amarilda professou a fórmula de sua 

entrega definitiva a Deus e Irmã Amarilda em nome da 

Congregação, acolhendo o dom generoso e a entrega de 

nossa Irmã rendeu graças pelo seu sim: Que sua entrega 

generosa seja sinal visível do Senhor. 

 

“Te oferecemos Senhor neste altar a nossa 

Juventude” 

RENOVAÇÃO DOS VOTOS - HONDURAS  

As Junioristas: Franciele Lima da Silva  e Aracely 

Ramirez Vasquez, no dia 18 de janeiro,  renovaram 

seus Votos, na Capela da Fraternidade de Nossa 

Senhora Suyapa - Jacaleapa, durante a celebração 

Eucarística presidida pelo Padre Juan Pablo Padilla, 

na presença de todas as Irmãs da “Fundação 

Missionária San Francisco de Asis”. 

“Eis que nós 

deixamos tudo e te 

seguimos”. Mt. 19,27 

 

 
 
 
 

 
RENOVAÇÃO DE VOTOS - PNSPS 

 
Irmã Jaqueline Torres Duarte Natal e  

Irmã Mariane da Silva Andrade 

 

 “Voz me Chamaste, aqui estou Senhor”. 
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No dia 24 de janeiro, com o término do retiro e com 
grande alegria no coração, nossas irmãs junioristas 
Jaqueline Torres Duarte Natal e Mariane da Silva 
Andrade, renovaram sua Consagração ao Senhor por 
mais um ano. Numa bonita Celebração Eucarística 
presidida por Frei Sebastião Agostinho Kremer, neste dia 
em que Jesus no Evangelho designou dose para estarem 

com ele chamando-os cada um por seu nome.  
O sim de nossas irmãs e sua prontidão no seguimento 

renova também em nosso coração, a certeza de segui-lo 

sem reservas. Tendo ouvido ecoar o sim de nossas Irmãs 

Frei Sebastião nos levou a refletir sobre o chamado que o 

Senhor nos faz, de estar com Ele. Unir-se com Ele, 

contemplá-lo na Eucaristia, na oração e no serviço 

humilde aos pobres e abandonados de nosso tempo. E 

chamando cada uma disse: é preciso saber que sempre 

estamos nas mãos de Deus. E que devemos ir 

descobrindo esta proximidade com Jesus que não é uma 

coisa pronta, mas que deve ser buscado por nós todos os 

dias. E se hoje Jesus vos chama de novo é porque 

conhece os vossos corações, conhece tudo, Inclusive 

nossas fragilidades. 

 

“Devemos todos os dias 
nos lembrar, que o Senhor 
 chama aqueles que ama”. 

 

 

Quero Maria ser sim Também, Deus é a herança que 

escolhi, minha resposta ao Senhor Amem, Faça-se em 

mim como em Ti.” 

 

RENOVAÇÃO DE VOTOS - PMM 

Alegria do encontro fraterno, partilha de vida e 
missão e Renovação dos Votos. 

No dia 28 de fevereiro, após uma semana bem vivida de 

encontro fraterno, espiritualidade e encontro com Deus e 

consigo mesma, iluminadas pela reflexão do tema das 

palavras do Papa Francisco: “A vocação brota do coração 

de Deus e germina na terra boa do nosso coração”, 

aconteceu à culminância do nosso retiro anual, com a 

renovação dos votos das Irmãs Junioristas, momento este 

conduzido pelo Assessor Padre Lucivaldo Corrêa da 

Silva, da Congregação dos Padres da Providência Divina, 

o qual fez, com suas palavras bem inspiradoras, cada 

uma revigorar sua vocação e reencontra-se no caminho 

do amor original, do primeiro chamado, de deixar-se guiar 

pelo amor de Deus e de sua misericórdia. E sempre 

recriar e refazer o caminho com um olhar e o coração de 

gratidão, de confiança e alegria. Assim nos inspira a carta 

de Tessalonicenses 5, 16-18: “Estejam sempre alegres, 

rezem sem cessar, dêem graças em todas as 
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circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a 

respeito de vocês em Jesus Cristo”. 

Com este espírito agradecido e revigorado as Irmãs 

Junioristas: Daiana Felix de Sousa, Edna Alves Castro, 

Richelly Silva Monteiro, Maria Antonia da Conceição 

Ribeiro, Missilane de Lima Sousa e Tais Machado de 

Sousa, renovaram o sim a Deus na celebração 

eucarística presidida por Padre Lucivaldo, momento de 

ação de graças e renovação da vocação. 

Ao Senhor redemos graças pelas maravilhas concedidas, 

e que busquemos sempre sermos presença do seu amor 

e misericórdia, para bem anunciarmos a sua palavra sem 

jamais desanimar, e como nos diz a carta de São Paulo 

aos Romanos: “Sejam alegres na esperança, pacientes 

nas tribulações e perseverantes na oração.” (Rm 12,12).                                                                   

Fraternalmente Irmãs Junioristas.  

 

Relato da Postulante do 2º ano - PCR 
 

 

Sou a Deborah 

Monique Alves 

Carneiro, Postulante 

do 2° ano e 

atualmente moro em 

Rondinha, Campo 

Largo. -PR. 

Através deste breve 

texto quero manifestar 

a minha disposição em 

dar uma resposta ao 

chamado nesta etapa 

do Postulantado.  No 

caminho do discipulado tenho presente que “Jesus é o 

centro da nossa vida.”, com confiança estou buscando por 

em prática esta vivência. 

Durante minha jornada neste ano, estou disposta a levar 

uma vida com mais leveza, alegria, e gratidão, confiando 

em Deus que me chama a dar um sim à vida Religiosa. 

Quero buscar ter mais autonomia nos exercícios que a 

vida fraterna nos oferece; refletir sobre os acontecimentos 

da vida, buscando ver a beleza e a profundidade dos 

acontecimentos do cotidiano. 

Pretendo entender que na vida nós somos eternos 

aprendizes. Quero aceitar e trabalhar aquilo que é 

vulnerável e transformá-los em oportunidade de encontro 

com Deus e com os irmãos e irmãs. 

Nos trabalhos, quero executá-los com determinação e 

esforço, colocando meus dons a serviço da comunidade.  

Contudo, em comunhão com todas as irmãs e leitores 

deste fio d’Àgua, conto com a oração de vocês e com a 

graça de Deus e de nossos pais fundadores: São 

Francisco, Santa Clara e Madre Alphonsa para bem trilhar 

essa caminhada.  

Fraternamente um grande abraço a todos! Paz e Bem!   

 
 

FORMANDAS DA MISSÃO FRANCISCANA  

SÃO JOSÉ - ANGOLA 

As Formandas da Missão Franciscana São José estão 

divididas em vários grupos de Formação, em quase todas 

as Fraternidades. São jovens Formandas de diversas 

Províncias de Angola, revelando grande riqueza de 

partilha, de buscar o jeito de ser da Irmã Franciscana de 

São José. 

 MALANJE/ KATEPA –  POSTULANTES DE 2º ANO 

Fátima Ngueve Sabonete 

Maria Mambo Bernardo Simão 

Marcelina Júlio Manuel 
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ASPIRANTES E POSTULANTES DE 2º ANO  -  

KATEPA – MALANJE 

FRATERNIDADE MAMA MUXIMA 

 

Angela Vikuata Cassova Salohanbe 

Anita João Camassa 

Asiya Helena Faustino Queito 

Cassia João Miguel 

Feliciana da Trindade 

Maria Helena Morais André 

Fátima Ngueve Sabonete (Postulante de 2º Ano) 

Maria Mambo Bernardo Simão (Post. de 2º Ano) 

Marcelina Júlio Manuel (Postulante de 2º Ano) 

 

 ASPIRANTES EM KANGANDALA -  MALANJE 

FRATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Odete Franco Ituamba 

Madalena Sebastião 

Rosalina Ngandala Tchombe 

Vânia Samuel David 

Melânia Nguvulo Satchilenga 

Teresa Catembo Tchinhundo 

ASPIRANTES EM CALOMBOLOCA – PROVÍNCIA DE 

LUANDA 

FRATERNIDADE SANTA TERESINHA DO MENINO 

JESUS 

Alcida Fernando Miguel 

Cipriana AtaliaTchipanga 

Cristina João 

Eva João Tende 

Francisca Chitula Sakalumbo Chianda 

Gracieth Morais Munhamo 

Juliana Kulembe Pedro 

Marcelina Cambembe Zongo 

Marcelina Famoroso João 

Natália Ngueve Walaula 

Teresa Fernando António 

Victorina Capacala 

 

ASPIRANTES NO CUANGO – PROVÍNCIA DE 

LUNDA NORTE 

FRATERNIDADE MADRE ALPHONSA 

Domingas Kabalo Quimuanga 

Domingas Tchilombo Samuel 

Dorotéia Nhanga da Silva 

Eva Santinha António Joaquim 

Beatriz Halulo Tele Miguel 

Teresa Tchisseque Paulo 
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POSTULANTE NO CUANGO  

FRATERNIDADE MADRE ALPHONSA 

 

 

 

 

Helena Gabriel Bumba 

(Postulante de 2º Ano)  

 

 

 

 

 

POSTULANTES DE 1º ANO - BAIRRO AZUL- 

PROVÍNCIA DE LUANDA 

FRATERNIDADE IRMÃ MARTHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTULANTADO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

Conceição João Lemos Quinganga 

Clarete Vandende Kahamba 

Olívia Tangeniomwene Ndesiafela hamukwaia 

Alice Cacoma 

Florência Ndelitodino Hivali 

Maria de Fátima Francisco Trigo 

 

No dia 29 de Fevereiro de dois mil e vinte, na Capela da 

Fraternidade Irmã Martha, Rua Joaquim Rodrigues da 

Graça, 74/76 – Bairro Azul, Paróquia de São Joaquim, 

Luanda – Angola, às doze horas, em uma celebração 

presidida por Irmã Albertina Prim, Superiora da Missão, 

estando presente Irmã Berenice Silva Lima, Irmã Rosária 

Domingos Prudência Lino, Irmã Margarida Mbundo 

Makondjo Bulica, Irmã Joceli T. Manfrin, Postulantes e 

Aspirantes da Missão, ingressaram no Postulantado 

Imaculado Coração de Maria. 

Suplicamos a Deus a graça da perseverança e da 

fidelidade no Seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

No dia 29 de Fevereiro renovaram o seu compromisso as 

Postulantes:  

Florinda Apanguela Francisco, 

Elisa Kuvonga Palanga Lucamba 

Márcia Mateus Francisco Quipungo. 

 
 

ASPIRANTES DA FUNDACÃO MISSIONÁRIA SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS – HONDURAS 
 
No dia 07 de fevereiro, acolhemos com muita alegria a 4 
jovens que expressam o desejo de ser Irma Franciscana 
de São José iniciando o processo de formação no 
Aspirantado.  
 

ASPIRANTADO SÃO JOSÉ - FRATERNIDADE EM 
JACALEAPA 

 
Ruth Dalila Rodriguez 
Ramírez  
Meu nome é Ruth Dalila 
Rodriguez Ramírez, 
tenho 17 anos e sou do 
Município de Vado  
Ancho que pertence a 
Paróquia São Francisco 
de Assis em Texiguat.  
Oi, Irmãs Franciscanas 
de São José, sinto-me 
muito feliz de pertencer a 
esta Congregação como 
Aspirante. Desde que 

tinha 13 anos meu desejo era ser uma “monja”, 
consagrar-me para Cristo e até hoje Deus me ajudou e 
me vai seguir ajudando para realizar meu desejo.  Ele 
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também me chama para servir... por isto sou agradecida 
às Irmãs de Texiguat y Jacaleapa, que sempre estiveram 
comigo apoiando-me nos encontros vocacionais e hoje 
nos receberam em sua casa em Jacaleapa. Eu sigo com 
meus estudos acadêmicos no décimo ano e meu desejo é 
chegar até o final. Graças e bênçãos. 
“Por que quem começou alguma corrida tem que 
terminar” 
 
Yeimy Adely Ramírez Vásquez  

Meu nome é Yeimy Adely 
Ramírez Vásquez sou da 
Comunidade de El 
Almendro, Vado Ancho 
que pertence a Paróquia 
San Francisco de Assis 
em Texiguat. Tenho 15 
anos e sou Aspirante da 
Congregação das Irmãs 
Franciscanas de São 
José. 
Estou estudando o 
décimo ano na Escola  
Agrotécnica de Oriente 

em Jacaleapa na área de Desenvolvimento Agropecuário. 
Ingressei no convento no dia 7 de fevereiro de 2020. 
Nesta etapa do Aspirantado me sinto muito acolhida pela 
presença de Deus e das Irmãs. Sinto-me feliz e o meu 
grande desejo é Ser Irmã Franciscana de São José. 
Quero doar minha vida pelos demais e ser signo de amor, 
de esperança e misericórdia, ser uma discípula de Deus e 
espero que com ajuda Dele e de Maria Santíssima possa 
alcançar meu sonho. 
“Não perca de vista seu ponto de partida.”(Santa Clara) 
  
Lourdes Belinda Díaz Gallardo 

Meu nome é Lourdes 
Belinda Díaz Gallardo, 
tenho 41 anos, venho da 
comunidade de Quebrada 
Larga - Valle de Jamastran 
-  Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus - Danlí. 
Sou catequista e animadora 
de comunidades eclesiales 
de base. Este ano de 2020, 
estou como Aspirante na 
Congregação das Irmãs 
Franciscanas de São José. 

Sinto-me alegre, feliz, privilegiada de estar nesta 
Congregação. Respondi ao chamado que Deus me fez. 
Sou uma pessoa feliz servindo dentro da igreja, estive na 
Pastoral Juvenil Missionária, servindo como coordenadora 
de grupo de jovens. Dou graças a Deus e as irmãs de 
Jacaleapa que me acolheram na Fraternidade e com a 
ajuda delas quero encontrar e realizar a vontade de Deus 
em minha vida. Meu maior desejo sempre foi ser 

Religiosa e me consagrar totalmente a Deus. Paz e Bem, 
Irmãs! 
 

ASPIRANTADO SÃO JOSE NA FRATERNIDADE 
EM TEXIGUAT 

 
Maria Damaris García Jacinto  

 
Meu nome é Maria 
Damaris García Jacinto, 
tenho 15 anos, sou natural 
da comunidade de Terrero, 
Município de Texiguat e 
estou estudando no sétimo 
ano. 
Entrei no Aspirantado no 
dia 6 de fevereiro. Sinto-
me muito alegre y 
motivada por estar  
vivendo com as Irmãs 
Franciscanas de São José. 

Agradeço a Deus pelo chamado que me fez e peço a 
intercessão da  Virgem  Maria, e que a força do Espírito 
Santo me acompanhe em este processo de formação 
para ser uma boa religiosa. 
 ¡Las quiero mucho! ¡Bendiciones a todas! 
 

 

PROVÍNCIA CRISTO REDENTOR 
 
 

Relato da Formanda Ana Caroline da Silva 
 
 Meu nome é Ana Caroline da Silva, nasci no Paraná, 

atualmente moro em 
Piraquara e tenho 16 
anos. 

Conheci as Irmãs 
quando tinha 9 anos, 
através do Pe. Flávio, 
na época era vigário 
da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo 
Socorro, na capela 
Nossa Senhora das 
Graças onde 
participava. Meus pais 
um dia me levaram 
até a casa do 

noviciado, onde tive a 
oportunidade de conhecer 

as irmãs, então comecei a ter mais contato com elas e foi 
aí que começou a despertar em meu coração a vontade 
de ser irmã.  
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No final do ano de 2019, recebi o convite da Irma Célia, 
da Província Cristo Redentor para fazer parte do 
aspirantado. Meu coração dizia que essa experiência ia 
ser muito especial, pois iria me aproximar mais de Deus e 
dos irmãos e aqui estou. No dia 3 de fevereiro ingressei 
na Província Cristo Redentor, fui muito bem recebida na 
casa das irmãs (quando estava indo para a casa das 
irmãs até errei o caminho e fui parar no noviciado, depois 
a Irmã até brincou dizendo que eu, queria pular de etapa). 

Mas está sendo muito boa essa experiência espiritual, 
que estou tendo. Desejo continuar seguindo os passos de 
Deus, e que minha caminhada seja de muita luz, e que eu 
permaneça na fé e na perseverança.  

 

 
ASPIRANTES DA PROVÍNCIA NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

 

Com muita Alegria a Província Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro acolheu as três jovens: 

Mylena Miranda 

Admes Chapecó – 

Santa Catarina 

 
“ Nunca perca de Vista 
seu Ponto de Partida” 

 
 
 
 

 
Graciele Santana 
Andrade 
Heliópolis – Bahia 

 
“Jesus é minha 

força, meu refugio 
e nada me faltará”. 

 

Cloberta St Pierre 

Gonsives- Haiti 
  
 

Só o Salvador pode 
Preencher meu coração”. 

Que com muita entusiamo, trazem em seus corações o 

desejo de abraçar a vida religiosa consagrada. Desde o 

dia 20/01/2020 as acolhemos com muito carinho para um 

pequeno período de convivência e integração.  E com o 

coração fortalecido realizarão seu ingresso oficial no 

aspirantado no dia 25/03/2020. Que Santa Terezinha do 

menino Jesus as fortaleça em sua vocação e nós com 

nosso carinho amor e testemunho a ajudemos nesta 

caminhada tão bonita. 

           

“Nada é pequeno se feito com amor” 

 

PROVÍNCIA MÃE DA MISERICÓRDIA 

NOSSA FORMAÇÃO INICIAL 

ASPIRANTADO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

“O Aspirantado é a primeira etapa de formação, onde a 

Aspirante cuida de sua vocação na convivência com as 

Irmãs, aprendendo delas, aos poucos o modo de ser 

Irmã, especialmente pelo aprofundamento da vida cristã e 

cultivo da dimensão humana”. (Regimento do 

Aspirantado, Art.4) 

 

O Aspirantado São José Operário da Província Mãe da 

Misericórdia, neste ano de 2020, realiza-se nas 

Fraternidades: Nossa Senhora de Nazaré, Santa Inês de 

Assis – Santa Luzia – MA e Frei Galvão – Milton Brandão 

– PI. Onde temos Aspirantes de 1º e 2º ano, que com 

alegria, se colocam na disposição de trilharem conosco o 

caminho da Misericórdia. Temos três jovens nessa etapa 

inicial da formação: Maíza da Silva Oliveira - Aspirantado 

1º Ano, Caroline Feio da Silva e Maria Salete Nabica 

Miranda, Aspirantes de 2º Ano. Todas elas, já iniciaram 
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sua caminhada no mês de fevereiro e março, cada uma 

nas Fraternidades designadas. 

 

ASPIRANTADO 1º ANO 

Eu sou Maíza da Silva 

Oliveira, tenho 18 anos e 

conclui o Ensino Médio. 

Sou filha de José Roberto 

Alves de Oliveira e 

Macilene da Sillva 

Oliveira. Tenho três irmãs 

e sou natural do 

Municipio de Tomé-

Açu/Pará, da comunidade 

São Francisco de Assis, 

Paróquia Santa Maria.  

Fui acompanhada durante 04 anos pelas Franciscasnas 

de São José que realizam sua missão naquela Paróquia. 

Após esse tempo de acompanhamento, fui fazendo meu 

discernimento vocacional e decidi ingressar no 

Aspirantado com o objetivo de discernir bem minha 

vocação e me tornar uma Irmã Franciscana de São José. 

Meu ingresso oficial será no dia 19 de março - na festa de 

São José. A Fraternidade onde vou cultivar minha 

vocação se chama Nossa Senhora de Nazaré, e fica no 

municipio de Ananindeua - Pará, Bairro do Guanabará. 

Um grande abraço!  

Maíza da Silva Oliveira- Aspirante 1º Ano. 

 

ASPIRANTANTADO 2º ANO 

 

Com muita alegria a Aspirante Caroline Feio da Silva, de 

17 anos da Paróquia São Joaquim 

e Santa Ana, se dispõe a viver o 

seu 2º ano do Aspirantado, na 

Fraternidade Santa Inês de 

Assis. Caroline é natural de 

Vila do Cravo – Bujaru - PA, 

está cursando o 3º ano do 

Ensino Médio, participa das 

atividades da Fraternidade, 

acompanha as Irmãs na 

Comunidade Nossa Senhora de 

Lourdes e onde houver necessidades.  

A Aspirante Maria Salete Nabica Miranda, tem 16 anos, 

nascida no município de Cametá - 

PA. Residia no município de 

Ananindeua – PA. Atuava na 

Paróquia Cristo Rei, onde foi 

coroinha em 2018. Está 

cursando o 2º ano do 

Ensino Médio. E com muita 

disposição pediu para 

continuar no 2º ano do 

Aspirantado. Tem boa 

vontade para fazer sua 

caminhada e discernimento 

vocacional. Está realizando seu 

Aspirantado na Fraternidade Frei Galvão, onde ajuda as 

Irmãs nas atividades da Fraternidade e nas 

Comunidades.  

 

São José, cuidai e protegei  nossas 
formandas! 

 
 

NOVICIADO 2º ANO 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da 

Misericórdia, PAZ E BEM! 

Gostaria de partilhar 

com vocês como 

está sendo o início 

deste ano em minha 

vida, sem deixar de 

lembrar do meu 1º 

ano de Noviciado, 

pois este 2º ano de 

estágio é uma 

continuação naquilo 

que vivenciei em 

2019, uma 

oportunidade única 

de colocar ou tentar 

colocar em prática aquilo que aprendi neste ano 

maravilhoso. Para mim foi uma grande graça poder 

realizar meu Noviciado Canônico no Paraná junto com as 

Irmãs que ali moram e com co-irmãs na mesma etapa de 

formação de outro país, as Irmãs Angolanas: Cristina 

Kakoma, Natália Victorino e Margarida Mbundo M. Bulica, 

com elas eu aprendi; de sua cultura, na convivência, na 
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forma que elas vivem, trazendo muito presente os 

costumes e a alegria de seu povo. 

Neste ano de 2020, trilharei caminhos diferentes. 

Terminado meu ano canônico, no dia 04 de fevereiro 

retornei para a Província Mãe da Misericórdia, após dois 

dias, fui visitar minha família que tanto amo, cinco dias 

depois, retornei para a Província, e em 20 de fevereiro 

estava a caminho de minha nova Fraternidade Frei 

Galvão, em Milton Brandão - PI. Chegando à rodoviária 

de Piripiri, Ir. Rosalina me aguardava para irmos juntas a 

Milton Brandão, pois, Ir. Mª de Fátima Cressoni e a 

Aspirante Maria Salete já estavam à nossa espera para 

desejar boas vindas. 

Na primeira semana da minha chegada, conheci as 

crianças da catequese, participamos também de um 

pequeno ensaio de cantos para a missa e no domingo fui 

apresentada para a comunidade Sagrado Coração de 

Jesus pelo Padre Sandro, dia de meu aniversário, que 

graça. 

 E aqui estou em Milton Brandão, uma cidade pequena, 

porém, com um povo muito querido, acolhedor e 

generoso. Está sendo muito bom viver aqui junto do povo, 

conhecendo a realidade deste lugar, ajudando-os naquilo 

que estiver ao meu alcance e aprendendo com eles e 

com a Fraternidade no meu dia a dia. Espero de coração 

que este ano me ajude ainda mais a manter viva a chama 

do amor de Deus em meu coração e que minha vocação 

seja sempre mais firme.  Amém! Conto com vossas 

orações! Um abraço fraterno a todos/as. 

 

Ir. Fabiana da Silva Teixeira  

 Noviça do 2º ano 

 

 

NOVICIADO DA CONGREGAÇÃO 

 
AMADAS E CHAMADAS POR 

DEUS 

 
 

No dia 29 de fevereiro deste ano 2020, Adriana Estevam 

da Veiga, Postulante da Província de Cristo Redentor 

respondeu ao chamado de Deus dizendo SIM ao 

Noviciado Interprovincial da Congregação.  

 

Depois de uma semana vivida intensamente participando 

do Novinter, eis que mais duas Postulantes da Missão 

Franciscana São José, Benilde Luzia Candembo Júlio 

Solino e Marlene Matias Gomes que esperavam pelo visto 

de entrada no Brasil chegam de Angola para juntas com a 

Noviça Adriana fazerem a experiência do Noviciado. E 

assim no dia 10 de março, durante a Celebração Eucarística, 

presidida pelo Pe. Roberto Carlos Granados Ayapi, as duas 

também disseram SIM ao Noviciado São José, dia em 

que é comemorado o aniversário da Fundadora da 

Congregação, dia muito significativo. 

 

O fato de termos entrado no Noviciado significa que 

discernimos com clareza o chamado do Senhor, porque 

vocação significa exatamente isto: O Senhor fez uma 

opção por cada uma de nós, chamou-nos desde o seio 

materno.  

 

”Não fostes vós que me escolhestes, mas eu 

que vos escolhi”. 

 

Esta certeza de uma eleição divina deve ficar como 

fundamento, alicerce, base sólida, referencial de toda 

nossa vida. E nós, tocadas pela graça do Senhor nos 

lançamos na busca fiel do Senhor Amado, que é nossa 

inspiração, esperança e amor. 
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Estes são os sentimentos que tivemos ao ingressarmos 

no Noviciado e fazer parte desta Família: Irmãs 

Franciscanas de São José. 

 

“Estamos comprometidas a não perder de vista nosso 

ponto de partida, aquele primeiro amor que nos trouxe até 

aqui”. 

 

Atraídas pela Palavra, pela bondade e misericórdia de 

Deus e confiantes em sua graça, desejamos iniciar nesta 

Vida Religiosa e viver os votos de Obediência, Castidade 

e Pobreza no espírito evangélico vivido por São Francisco 

e Madre Alphonsa. 

O chamado é sempre uma iniciativa amorosa de Deus e 

queremos responder generosamente Aquele que nos 

chamou. 

 

“Aquele que nos chamou é fiel e saberá 
conduzir-nos”. 

 

Com estas palavras como lema em nossas vidas “Só o 

Salvador pode preencher o coração de uma 

verdadeira Franciscana de São José”.  

Queremos com alegria fazer esse percurso de ser uma 

Irmã Noviça e aprender com Jesus Cristo a fazer a 

vontade do Pai. Estamos em suas mãos Senhor, como o 

barro nas mãos do Oleiro.  
 
 
 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos 
Franciscanos da Misericórdia 

A vocês Paz e Bem, a nossa saudação 
Franciscana 

 
 

150 ANOS DOS ESTATUTOS DA 

CONGREGAÇÃO 

 
Hoje é um dia para nos alegrar, 

E às nossas origens voltar. 
E dos Estatutos comemorar, 

150 anos de história. 
 

Foi escrito por Madre Alphonsa, 
Deixado para nós como herança. 
As Irmãs agradecem a Fundadora 

Que nos deixa palavras inspiradoras. 
 

Dele brotam as palavras de alguém 
Que deixou ser por Deus conduzida. 
Com fé e amor viveu sua vocação 

E o Salvador preenchendo seu coração. 
 

Nele podemos nos orientar na vivência, 
Da pobreza, castidade e obediência 

Realizando nossa oração 
No espírito de comunhão. 

 
E é com gratidão e alegria, 

Que a Deus louvamos a cada dia. 
Por sustentar sempre a sua obra, 

Nos caminhos da Misericórdia. 
 

A nós uma feliz comemoração 
Que o Divino Salvador seja sempre o nosso guia, 

Com a proteção de São José 
E a intercessão da Virgem Maria. 

 
Obs. Homenagem aos 150 anos dos Estatutos da 
Congregação pelas Irmãs Noviças Cristina e 
Fabiana, Margarida e Natália de 2019. 
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IV - NOTÍCIAS 
 
 

PARTILHANDO A VIDA NA MISSÃO EM ANGOLA  

 IRMÃ TAÍS MACHADO DE SOUZA  

“Toda vocação vem de Deus e toda resposta 

só vem do amor, toda missão é um jeito que 

Deus encontrou pra fazer a resposta valer 

esse amor”. 

 

Foi com essa motivação de resposta ao chamado de 
Deus que em 2016 me disponibilizei para ir à Missão 
em Angola. Por esse motivo, é com muita alegria e 
satisfação que compartilho um pouco da experiência 
que vivi durante esses 4 anos que lá estive. 

Angola era uma terra desconhecida para mim, mas 

amada e sonhada por muitas Irmãs que por lá 

passaram e por aquelas que carregam consigo o 

desejo de um dia estarem lá. 

Primeiramente quando cheguei ajudei na Escola 

Madre Alphonsa no Cuango - Lunda Norte. Os 

meses que passei no Cuango junto com as crianças 

da Escola e com as Irmãs e Formandas foram 

momentos de graça. 

No final do mesmo ano fui transferida para Malanje. 

Diferente do Cuango  trabalhei com os doentes no 

Posto de Saúde Madre Alphonsa, uma realidade 

bem diferente e desafiadora das que eu ainda não 

tinha vivido. No cuidado dos doentes pude encontrar 

no rosto de cada um a face de Cristo sofredor e me 

recordava muito dos trabalhos de Madre Alphonsa 

com os doentes, ao tratar-lhes com carinho e amor, 

pois via neles a face de seu divino Esposo.  

Sou muito grata a Deus e às Irmãs por terem me 

enviado para Angola e as Irmãs e Formandas que lá 

estão, por terem me acolhido e me ajudado a crescer 

na missão como instrumento de Cristo. 

Servir a Deus em Angola foi de fato um privilégio, 

eles/as me ajudaram a experimentar, mais ainda, a 

bondade e a graça de Deus, porém o trabalho não é 

fácil, pois, se deparar com outro povo, com costumes 

totalmente diferentes dos nossos, é desafiador, mas, 

o amor por cada um deles superava as dificuldades. 

Foi uma experiência muito linda, o cuidado dos 

doentes, o sorriso das crianças, a gratidão das 

Formandas que conviviam conosco, a amizade entre 

missionários/as de outras Congregações e a beleza 

da missão das Irmãs junto com o povo me encantava 

e me inspirava a seguir os passos Daquele que me 

enviou. 

Tudo isso, guardo no coração como uma pérola que 

aos poucos vou redescobrindo seu encanto e beleza. 

Agradeço a cada uma que rezou por mim e que de 

algum modo me ajudou. 

A saudade era grande, mas o sentimento de dever 

cumprido é o maior ainda. Aproveitei cada momento, 

cada pessoa, cada Irmã e o que mais me encantava 

em cada uma, era o não se cansar diante dos 
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sofrimentos e das dificuldades. Rezo por todos/as 

que lá ficaram, pelas que lá permaneceram para que 

tenham a alegria e o amor para poderem transmitir 

ao povo que sofre, mas, que mesmo no sofrimento, 

sabem louvar e agradecer através do canto e da 

dança. 

 

EM TERRAS DE MISSÃO - ANGOLA    (27/01 a 

19/02/2020) 

(Ir. Ana Gloria Raldi) 

 

 

Gratidão ao Conselho Geral pela oportunidade! 

Alargar os passos e 

caminhar por terras 

de Angola foi o 

convite a mim 

dirigido. A 

expectativa não 

fora tranquila. O 

desconhecido nos 

cerca de medos 

mas nos impulsiona 

para a curiosidade. O que é 

ser missionária em terras tão distantes e em 

situações tão adversas? A brisa? Não. É o “bafo” 

escaldante nesta época. Com o suor que cai pelo 

chão vai se deixando um rastro de vida nova e de 

esperança.  

A MFSJ - é um ambiente onde Irmãs valentes, 

corajosas e impulsionadas por amor a Cristo se 

entregam ao serviço do Reino de Deus sem medir 

esforços.  Revestidas de amor, de esperança, 

acordam a cada dia para enfrentar os desafios que 

não são poucos e nem tão simples assim. A força de 

vontade e o fazer diário das Irmãs me chamaram a 

atenção por tamanha disposição. Não é fácil 

enfrentar o calor, a falta de energia e de água e ter 

que se deslocar a longas distâncias para comprar o 

que é necessário. 

Há também muitas bênçãos! Fraternidades que 

seguem bem, inovando e batalhando para melhorar 

a estrutura física e assim possuír melhores 

condições para desenvolverem seus trabalhos. Os 

postos de saúde estão sempre lotados de pessoas  

para serem atendidas. Agradecem por poderem 

receber esse benefício já que em outros lugares não 

encontrarão atendimento. Já, se consultando com as 

madres,  a certeza da cura é certa. As escolas 

também desempenham grande papel junto a tantas 

crianças e jovens necessitados de uma atenção 

diferenciada. 

A pastoral de modo geral, é também exercido com 

muito esmero pelas Irmãs e formandas. 

Em se tratando de formandas, parabéns às 

Fraternidades que caminham com essas jovens que 

por sinal exigem muita atenção e dedicação. Por 

outro lado, são jovens queridas, respeitosas, ávidas 

em aprofundar o nosso modo de viver Franciscanas 

de São José. 

Angola foi uma experiência de vida muito importante 

para mim. É preciso ser forte, despojada, humilde e 

firme na fé para poder enfrentar as dificuldades 

próprias da missão. É total doação! As pessoas que 

estão ligadas às Irmãs, os LFM são amáveis, 

respeitosos e se empenham em acompanhar e fazer 

com amor o que está ao alcance deles. 

As formandas são a graça de Deus em nossas 

mãos. Esforçadas e queridas estão sempre prontas 

para atender no que  lhes  é solicitado. 

Parabéns sincero às Irmãs missionárias em Angola 

com a certeza de que o coração destas Irmãs é de 

total misericórdia, dedicação, empenho para chegar 

até onde chegaram. Os frutos estão a surgir. As 

formandas e as Irmãs Angolanas estão assumindo 
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com muita força de vontade o viver e as atividades 

de nossa Congregação, seguindo o carisma da 

misericórdia. 

Muita obrigada Irmãs: Albertina, Berenice, 

Voneide, Adelina, Rosenildes, Rosária, Natália, 

Margarida, Ezeni, Lindacir, Firmina, Débora, Ana 

Arley, Maria Goretti, Simone, Joceli e Lucilene 

pela acolhida, atenção, tratamento médico e 

momentos fraternos alegres. Difícil esquecer um dia 

daquelas terras por onde andei. Que Deus as 

abençoe e permaneçam sempre firmes na luta pelo 

serviço aos mais pobres e necessitados. Um grande 

abraço! 

 

ENCONTRO DE LAZER COM IRMÃS DA 

TERCEIRA IDADE 

É hora de partir para o tão esperado encontro de 

lazer! Várias Irmãs das Províncias do Sul, 

participaram do encontro entre o dia 06 a 11/03 em 

Caiobá - PR.  

Já há mais de 20 anos que os Freis Franciscanos 

cedem esta confortável e espaçosa casa de Praia da 

Associação Bom Jesus para este Encontro 

Interprovincial das Irmãs da 3ª idade.  

Dia 06, antes das 7hs a Superiora Geral Irmã 

Amarilda e a Superiora Provincial Irmã Ivanete 

estavam prontas para levar as Irmãs mais avançadas 

em idade, num clima de grande alegria. Cada uma 

foi procurando o seu lugar mais adequado e 

confortável nos veículos. 

Na chegada tivemos uma recepção muito bonita feita 

pelas Irmãs que no dia anterior haviam chegado na 

casa, trazidas por Irmã Rosa Ada Morelli. Um grande 

painel de boas vindas nos acolhia com o nome de 

cada uma e um gostoso café fresquinho com uma 

mesa farta. 

Cada uma foi se acomodando nos quartos. Depois 

às 11:30h chegaram as Irmãs da Província Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. Foi bonito o 

reencontro, cada uma queria abraçar suas colegas. 

O almoço aconteceu num clima de festa e de muita 

alegria.  

Dia 07 tivemos uma visita especial do Frei João 

Mannes - OFM Presidente da Associação Bom Jesus 

que é muito amigo das Irmãs. Neste mesmo dia, 

tivemos a visita do Pe. Fábio - Diocesano e seu Pai 

Rosivaldo juntamente com o Pe. Nicola Silvestre que 

vinha trabalhando com as nossas Irmãs em Porto 

Alegre do Norte/MT e que se encontra em tratamento 

médico e está hospedado na Sede Provincial da 

Província Cristo Redentor. 

Domingo dia da mulher tivemos a Santa Missa 

concelebrada pelo Frei João e Pe. Nicola, 

enfatizando a presença da mulher na Igreja e no 

mundo, seguido de um almoço muito festivo. À tarde 

chegou Irmã Julita Momm com as Irmãs Natalícia e 

Ir. Rosa Borguesan, esta com os seus 96 anos firme 

e forte. 
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Houve tempo livre para cada uma fazer o que era do 

seu gosto. O tempo colaborou sendo muito favorável 

para: rezar, jogar, participar de recreio comunitário, 

fazer trabalhos manuais para as missões, caminhar 

até ao mar onde outras mais corajosas entraram na 

água, partilhar e trocar experiências de  vida e 

descansar. 

Um voto de louvor e de gratidão a todas as Irmãs 

que organizaram este encontro: À Irmã Amarilda; 

Irmã Ivanete; às Superioras das Fraternidades; às 

Irmãs que trabalharam na cozinha: Irmã Célia Gama 

de Souza, Irmã Maria do Socorro, Irmã Ivonete 

Kamers, Irmã Oneide Barbosa Coelho que não 

mediram esforços em preparar comidas  deliciosas, 

até pamonha de milho verde, fizeram. 

Que o Senhor na sua bondade abençoe a todas. A 

cada uma de nós, que busquemos viver bem o 

entardecer de nossa vida  com serenidade, alegria e 

paz. Sonhar e esperar pelo nosso próximo encontro 

e não esquecer de colocar na bagagem os trabalhos 

manuais para as missões. 

 Irmã Jósia da Silva 

 

 VISITA DA SUPERIORA GERAL À PROVÍNCIA 

MÃE DA MISERICÓRDIA 

 

De 31 de janeiro a 16 de fevereiro, tive a graça de 

poder fazer uma visita fraterna às fraternidades do 

Maranhão e do Pará da Província Mãe da 

Misericórdia. 

Também participei da Celebração do Votos 

Perpétuos de Irmã Marytania em Pedreiras no 

Maranhão, bem como do Tríduo em preparação a 

esta celebração com visitas às famílias.  

Nos dias 14-16 participei da Assembleia e Encontro 

das Superioras Locais na sede da Província em 

Ananindeua. Foi um momento muito rico de partilha 

da vida e de tomada de conhecimento de nossa 

missão neste Bioma da Amazônia. 
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Também tive a graça de participar de uma roda de 

conversa e um momento orante com os LFM. Foi 

uma oportunidade de poder conhece-los e eles a 

mim também. 

Outro momento forte para mim foi poder fazer uma 

visita ao tumulo de Irmã Marcia Cristina Feitosa 

Pantoja, falecida em 17 de abril de 2013. Sabemos o 

quanto esta Irmã gentilmente, amorosamente viveu 

sua Consagração Religiosa, com muita alegria, fé e 

doação. 

 

ENCONTRO DA UISG/SUL 

Nos dias 14-16 de março Irmã Amarilda Rossatto, 

Superiora Geral, participou do Encontro das 

Superioras Gerais da região Sul em Rodeio SC na 

casa das Irmãs Franciscanas Catequistas. Este 

encontro acontece a cada 2 anos. 

Foi um momento de encontro, partilha, convivência e 

fortalecimento mútuo, na animação da Vida e missão 

em nossas congregações. 

Um momento muito forte foi a partir do Carisma de 

cada Congregação a partilha das SEMENTES DE 

ESPERANÇA em nossa prática missionária. Através 

das apresentações pode-se constatar quanta luta, 

empenho, doação e dedicação em defesa da 

dignidade humana sendo feita através de nossas 

irmãs aqui no Brasil e no exterior. Também muitos 

desafios a serem assumidos a partir da Laudato Si e 

do Sínodo da Amazônia.  

 

Jubilares  Ano  2020 

80 anos 

+ Ir. Ana Catarina Martendal - PNSPS 
+  Ir. Bernadete Bertoli - PCR 
+ Ir. Cecília Klasen - PCR 

 

75 anos 

+ Ir. Aparecida Phillipi - PNSPS 

70 anos 

+ Ir. Isabel (Erna Mello) - PNSPS 

Ir. Rosina Volpato - PNSPS 

 

65 anos 

Ir. Antônia (Emelda Schmitz) - PNSPS 
+ Ir. Adelina Linke - PNSPS 
Ir. Hilda Bezen - PCR 
 

60 anos 

Ir. Terezinha Joenck - PCR 
Ir. Maria das Neves Witkowsky - PNSPS 
Ir. Verônica Schmoeller - PNSPS 
 

50 anos 

Ir. Nilsa Rech - PNSPS/PMM 
Ir. Julita Martendal - PCR 
Ir. Maria Hoepers - PCR 
+ Ir. Inês Wiggers - PCR 
Ir. Angela Willemann - PCR 
 

25 anos 

Ir. Geni Mari Biasoli - PNSPS 
Ir. Francisca Sousa de Araújo - PMM 
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Celebraremos o Jubileu de nossas Irmãs na Festa do 

Sagrado Coração de Jesus em  Angelina SC. 

Parabéns Irmã Jubilares! 

Gratidão pela doação generosa ao Senhor e ao 

serviço da Misericórdia na Igreja e na 

Congregação. 

 

NOSSA IRMÃ QUE PARTIU PARA A CASA DO PAI 

Nota: Como o último Fio d´Àgua de 2019 já havia 

sido publicado, compartilhamos nesta Edição a 

partida de nossa querida Irmã Joana da PNSPS. 

Na manhã, de 10/12/2019, o Senhor chamou para 

junto de si, nossa querida Irmã Joana Heidemann. 

Temos sim, mais uma santinha no céu a interceder 

por nós. Irmã Joana, uma mulher guerreira, de 

profunda fé, orante e 

uma dedicação total 

à sua missão. 

Nenhum limite físico 

a impossibilitava de 

sempre servir. Seu 

sorriso acolher e 

cheio de ternura 

encantava a todas 

nós suas co-Irmãs e 

a tantas pessoas 

que tiveram a graça 

de conhecê-la. 

Irmã Joana, nasceu em 07/02/1926, fez sua entrega 

ao Senhor na Vida Consagrada em 02/02/1946 e os 

Votos Perpétuos em 26/07/1951. Por muitos anos, 

morou em Angelina, onde dedicou sua vida nos mais 

diversos serviços.  Desde 2018, com a saúde 

debilitada, foi transferida para Fraternidade Bom 

Jesus, em Ituporanga para tratamento de saúde. E, 

no dia, 10/12 ela celebrou a vida plena com o Senhor 

a quem amou e serviu. 

Irmã Joana, nós suas Irmãs, familiares e amigos, 

somos eternamente agradecidas/os a Deus por sua 

vida e testemunho de consagração. 

No abraço misericordioso do Pai, que ela descanse 

em paz.  

 
Estimada Irmã Inês Pereira! 

“FICA SEMPRE UM POUCO DE PERFUME...” 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto tempo no “Generalato”!  

Quanta afinidade  nos trabalhos da casa e em especial da 

Secretaria Geral!  

Quanta dedicação para deixar os arquivos em dia! 

Enfim, sua competência, seriedade, comprometimento 

não são possíveis de serem medidos mas sua marca de 

zelo e amor ao fazer bem todas as coisas, permanecerão 

para sempre. 

Todas as Irmãs da Congregação deixam aqui expressa a 

gratidão e o reconhecimento por toda a sua dedicação 

nos  trabalhos realizados  na Sede Geral. 

Que Deus lhe recompense por todo o bem realizado e te 

cumule de bênçãos  em sua nova missão. 

Com o carinho e estima das Irmãs: Ana Gloria, Amarilda, 

Delma, Zulmira e Socorro, que aqui permanecem. 
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