
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Para São Francisco viver a Páscoa, era viver a passagem do homem da 

escravidão do pecado à liberdade do amor e do bem. Experimentar 

verdadeiramente o mistério da Páscoa era para ele viver a itinerância, entrar em 

si para depois sair pelo mundo sem nada de próprio, como peregrino anunciando 

a boa nova do Evangelho, vivendo e experimentando o amor misericordioso de 

Deus que é Pai e mãe. 

Quando refletimos o mistério Pascal à luz da espiritualidade de São Francisco 

de Assis, percebemos que ele se movimentava e vive com simplicidade dentro da 

realidade Pascal. Era como se fosse a sua própria casa, uma vez que sua 

identificação com Cristo Ressuscitado o levava a viver em si mesmo o que era de 

mais central no destino e na conduta de Jesus. (Cf. Dicionário Franciscano, p.533). 

Neste tempo de quaresma, acrescentada pela quarentena em defesa da vida 

que a cada dia está mais ameaçada, experimentamos com um certo medo a 

dinâmica da itinerância da vida, da pobreza e fragilidade humana, mas também 

experienciamos a solidariedade e responsabilidade pelo outro. O ser humano 

começa a se colocar numa atitude de cuidado. Essa experiencia de quarentena nos 

convoca a entrarmos em nossa casa, onde somos peregrinos e forasteiros de nós 

mesmos e lá permanecer por tempo indeterminado até que aconteça o encontro 

com o Cristo Ressuscitado.  

Feliz e Abençoada Páscoa! 
Irmã Ivanete de Fatima Rimoldi – Superiora Provincial  

“TUDO COMEÇA COM A RESSURREIÇÃO. SEM ELA, NÃO 

HÁ ESPERANÇA”.  



 

Alegremo-nos e exultemos, Aleluia! O dia em 
que Cristo Ressuscitou, o mundo inteiro se 
iluminou, pois Ele mesmo disse: “Eu sou a luz 
do mundo!”  

O medo se transformou em bravura. 
“Coragem eu venci o mundo.” 

A tristeza em alegria! 

A desesperança em esperança! 

O túmulo abriu-se e assim as mulheres 
puderam ter a certeza de que Cristo não mais 
estava morto, mas vivo no meio de nós. “Ele 
não está aqui! Ressuscitou! (Lc. 24, 6).  

No relato da criação, a luz foi criada no 
primeiro dia por Deus. “Faça-se a Luz” (Gn 

1,3). Como tudo no universo está interligado, 
Deus envia ao mundo seu Filho para resgatar esta LUZ que no decorrer da 
humanidade havia-se ofuscado. Com a encarnação uma nova criatura surge repleta 
de Luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos (cf. Jo.1,4). Assim 
também, profetizou o velho Simeão: Luz para iluminar as nações (Lc. 2, 32). Foi no 
primeiro dia da semana que Cristo ressurgiu. Mais do que nunca neste momento em 
que vivemos na humanidade toda, necessitamos desta luz a iluminar todo o nosso 
ser, a fazer arder nossos corações como nos relata os discípulos de Emaús. Arde o 
nosso coração quando Ele nos fala, explica as escrituras e parte o pão (cf. Lc.24,32). 

Queridas Irmãs, formandas e LFM, Jesus veio nesta terra e fez a sua parte e pediu a 
seus discípulos: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc. 
16, 15).  Eis a convocação a nós hoje, sermos continuadoras (es) desta missão de 
Jesus, uma fonte de luz que irradia amor, paz, alegria, ternura, fraternidade, 
misericórdia e compaixão, nesta terra que suspira por respeito, bom senso e cuidados. 

Neste dia em que Cristo Ressuscitou e continua a ressuscitar em nossos dias, minhas 
felicitações de uma Páscoa repleta de Luz! 

 

 

Irmã Amarilda Rossatto 

Superiora Geral 

 



 

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL 

CHRISTUS VIVIT 

DO SANTO PADRE 
FRANCISCO 

AOS JOVENS E A TODO O POVO DE DEUS 

Ele vive! 
124. Mas há uma terceira verdade, que é inseparável da anterior: Ele vive! É preciso 

recordá-lo com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como 

um bom exemplo do passado, como uma recordação, como Alguém que nos salvou há 

dois mil anos. De nada nos aproveitaria isto: deixava-nos como antes, não nos 

libertaria. Aquele que nos enche com a sua graça, Aquele que nos liberta, Aquele que 

nos transforma, Aquele que nos cura e consola é Alguém que vive. É Cristo 

ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita. Por isso dizia 

São Paulo: «Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé» (1 Cor 15, 17). 

125. Mas, se Ele vive, então poderá estar presente em cada momento da tua vida, para 

o encher de luz. Assim, nunca mais haverá solidão nem abandono. Ainda que todos 

nos abandonem, Jesus permanecerá, como prometeu: «Eu estarei sempre convosco até 

ao fim dos tempos» (Mt 28, 20). Tudo preenche com a sua presença invisível e, para 

onde quer que vás, lá estará Ele à tua espera. É que Ele não só veio, mas vem e 

continuará a vir todos os dias, para te convidar a caminhar para um horizonte sempre 

novo. 

126. Contempla Jesus feliz, transbordando de alegria. Alegra-te com o teu Amigo que 

triunfou. Mataram o Santo, o Justo, o Inocente, mas Ele venceu. O mal não tem a última 

palavra. Também na tua vida, o mal não terá a última palavra, porque o teu Amigo, 

que te ama, quer triunfar em ti.  

O teu Salvador vive. 

 

Papa Francisco 



 

Como celebrar a Ressurreição de Cristo no mundo atual? 

 

A Quaresma, com a Campanha da Fraternidade 

nos convocou para uma grande Missão:   VER, 

SENTIR COMPAIXÃO E CUIDAR! 

Todos os Santos, no seguimento de Cristo, 

realizaram essa tarefa com todas as suas energias! 

A nossa Igreja encontra no Papa Francisco uma 

orientação segura para seguir os passos de Jesus 

Cristo como discípulas e discípulos, especialmente 

na Carta Encíclica LAUDATO SI – LOUVADO SEJAS 

que no quinto ano de sua publicação deve ser 

retomada. 

LOUVADO SEJAS, MEU SENHOR! No Canto das Criaturas São Francisco cantava 

a Ressurreição! 

“O reflexo de uma vida fraterna com paciência, perdão e gratuito bem querer produzirão 

alegria e credibilidade para as demais áreas do nosso ser e fazer religioso. Que a escuta da 

Palavra e o alimento da Eucaristia sejam fundamento, força, luz e alegria do nosso testemunho 

de Irmãs na difusão da Misericórdia no mundo” (mensagem do Governo Geral) 

Vivendo assim, seremos testemunhas da Misericórdia e 

Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo! 

FELIZ PÁSCOA! 

Unidas em prece de louvor e gratidão, nesta data que 

celebramos o dia da nossa Província, Cristo Redentor!            

Irmãs: Leduina Lückmann, Cecília Heerdt e Cecília Aparecida Cocco 

 

Fraternidade Nossa Senhora Aparecida  

 São Paulo -SP 

https://br.pinterest.com/pin/300544975114048627/


 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM 

Cristo Ressuscitou, está entre nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páscoa é tempo de vida nova.... 

Vamos ao encontro da vida, sentir, ter compaixão e cuidar. 

.. Das pessoas a margem do caminho, 

.... Ouvir os clamores dos pobres, dos marginalizados e nos 

aproximarmos com Misericórdia e Compaixão. 

Buscamos forças, coragem, alegria no Cristo Ressuscitado para 

testemunhar seu projeto onde a vida pode ser transformada, cuidada 

e amada. 

Desejamos a todas as Irmãs, Formandas e LFM. 

Feliz Páscoa! 

 

Irmãs:  Rainilda Schmitz, Alaíde da Silva, Maria Célia Gama e 
Formanda: Ana Caroline da Silva 

 Fraternidade Bom Samaritano 

Piraquara- PR 



 

O amor venceu!  

 

 

 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia   

 

Na Páscoa somos convidados a renovar a Fé e a Esperança em Jesus 

Ressuscitado. 

A Experiência Pascal nos convoca a responsabilidade do cuidado da 

nossa vida, da humanidade e da natureza como Deus cuida. Convida-nos 

a entrar em nossa casa interior com a certeza de que Deus nos sustenta 

nos momentos de medo e incertezas da 

caminhada como cuidou de Jesus na Cruz. 

 

Feliz Páscoa! 

 

São os votos das Irmãs:  Rosa Ada Morelli, Adelaide Perahrdt, Maria 

Madalena Sehnem, Joanice Fructuoso, Rosa da Veiga, Teodósia Maria Eggert, 

Rainilda Ballmann,Genoveva Feldhaus, Alice Vanderlinde, Elvira Maria Ramos, e 

Postulante Deborah Monique Carneiro  

 

Fraternidade Monte Alverne 

Campo Largo - PR   

 



 

É PÁSCOA 

“Cristo ressuscitou! Cristo está vivo entre nós! A Páscoa traz 

consigo a mensagem da vida libertada da morte”.  

 

Viver a ressurreição interior é ser capaz de mudar, é partilhar 

a vida na esperança, é lutar para vencer toda sorte de 

sofrimento. É ajudar mais gente a ser gente, é viver em 

constante libertação, é crer na vida que vence a morte. É dizer 

sim ao amor e a vida, é investir na fraternidade, é lutar por 

um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade.  

É ouvir e ver o clamor da 

mãe terra e cuidar, salvar 

deixar viver. 

 

Feliz Páscoa 

São os votos da Irmãs: Angela 

Willemann, Irma Willemann e 

Maria Neide Schimidt 

 

Fraternidade Marte e Maria  

Porto Alegre do Norte-Mato Grosso 



 

 

 

QUERIDAS IRMÃS E FORMANDAS 

QUERIDOS LFM, AMIGOS E 

BENFEITORES 

 

CELEBRAMOS NOVA PÁSCOA!!! 

 

Como é bom Celebrar a alegria de ver Jesus, O 

Cristo Ressuscitado! 

Bem-aventurados somos, por enxergarmos o Cristo Vivo dentre os Mortos! 

Nossa alegria transborda e nossa esperança se reacende porque agora podemos, 

com coragem e vigor, percorrer o Caminho da Vida.  Jesus se fez Caminho, 

Verdade e Vida entre nós!  

Unidas/os no compromisso da 

Campanha da Fraternidade 2020, 

corramos, ao anúncio da Boa 

Notícia. Não temamos ao Exército 

do Faraó. Jesus Cristo 

Ressuscitado é "Deus conosco", 

gestando vida nova no cuidado 

amoroso de Deus Pai Criador, 

Compassivo e sempre vivo! 

Carinhosamente, na alegria do Cristo Ressuscitado, uma Feliz Páscoa a todos 

nós!   

 

 

Irmã Ivódia Bernardina Voges 

Irmã Irai Ferreira de Souza 

Fraternidade Senhor Divino. 

Coxim - MS, Brasil.  



 

Páscoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE TEMPO DE GRAÇA  

CAMINHEMOS SOB A ORIENTAÇÃO DE JESUS. DEIXEMOS NOSSOS OUVIDOS 

OUVIR O QUE JESUS NOS ENSINA. 

 

E NOSSO CORAÇÃO SER 

TRANSFORMADO PELOS SEUS 

ENSINAMENTOS. 

Só assim vamos contemplar a vida nova 

que ele nos deu.  

 

DESEJAMOS A CADA IRMÃ, FORMANDA E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICORDIA  

UMA SANTA E ABENÇOADA PÁSCOA. 

IRMÃ CECILIA OLIARI, 

IRMÃ NIVALDA CLASEN 

IRMÃ IRIS M. FERRAZZA. 

FRATERNIDADE SÃO FRANCISCO. 

Coronel Vivida-PR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não está mais entre os mortos! O amor de Deus, manifestado a 

nós na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, alimenta a alegria 

e a esperança; ao mesmo tempo, faz-nos participar da edificação 

da sociedade, segundo os critérios da verdade, da justiça e da 

solidariedade. A Páscoa de Jesus é sinal da vitória possível sobre 

a morte e todos os males. 

 

 

 

 

Irmãs: Célia Voss, Ivone Martendal, Julita Martendal, Julita Momm, Natalícia Eger, 

Noeli Pereira Rodrigues, Rosa Borguesan e Zemira C. Gnoatto 

 

Fraternidade Madre Casimira 

 

Piraquara- PR 



Tudo o que existe é penetrado pela energia vital do Ressuscitado; nossa 

vida é impulsionada até sua plenitude final, mesmo que, às vezes, não 

conseguimos ver, sentir. A força do 

Ressuscitado está ali nos 

ajudando a caminhar, a criar um 

mundo novo. Por isso, ao celebrar 

a Páscoa não podemos ser os 

mesmos de sempre; a vida mudou, 

nós mudamos porque um Espírito 

novo está dentro de cada um de nós. 

 

Feliz e Abençoada Páscoa 

Votos das Irmãs: Ivanete de Fátima Rimoldi, Elisa Mara da Silva, Hilda 

Bezen, Clara Zimmermann, Ana da Silva Couto, Jósia da Silva, Maria Therezinha 

Justen, Terezinha Joenck e Marilene Ap. de Souza 

Fraternidade Cristo Redentor 

Curitiba-PR 


