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Diz uma canção infantil: Cristo já 

ressuscitou, aleluia! Sobre a morte 

triunfou, aleluia! Tudo consumado está, 

aleluia! Salvação de graça dá, aleluia! Uma 

vez Jesus sofreu, aleluia! Uma vez por nós 

morreu, aleluia! Mas agora vivo está, 

aleluia! Para sempre reinará, aleluia!   

 

 

Durante esta quaresma, experimentamos o deserto  como Jesus experimentou. O 

medo e a insegurança que estamos vivendo, com a propagação do coronavírus, nos 

permite mergulhar no silêncio e refletir sobre o valores fundamentais da vida. 

Ressurreição é o grito teimoso de todas as pessoas que seguem os passos de Jesus 

dia após dia.  É  o nosso grito, pois estamos enfrentando os grandes desafios que a vida 

nos apresenta. 

A liturgia quaresmal nos conduziu ao deserto, mas também nos convidou a 

"levantar e não ter medo", a saciar nossa sede na fonte de água viva e a curar nossa 

cegueira. 

Essa experiência nos fortalece para vivermos nossa Páscoa, testemunhando que 

Jesus ressuscitou e está  no meio de nós e que, nada pode tirar nossa alegria de  estar com 

Ele. 

Feliz passagem, para uma vida nova! 
Na fé e na esperança, 

 
Ir. Maria Aparecida C. Chaves 

Superiora Provincial 
 



 

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 (cf.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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Adaptado do texto Base da CF 2020) 

Que Jesus Ressuscitado, o verdadeiro Bom Samaritano que se aproxima dos homens e 

das mulheres que sofrem e, por compaixão, nos inspire e nos encoraje cada vez mais a sermos 

autênticos em nossa fé e praticarmos a misericórdia.  

Feliz Páscoa! São os votos da Fraternidade Mãe da Misericórdia: 

Irmã Maria Aparecida. Irmã Nilsa, Irmã Emília, Irmã Maria das Graças, Irmã Maria Santana, Irmã Taís, 
Irmã Rosanira e Irmã Rosana. 

 
Ananindeua- PA 

É Páscoa quando... 

VEMOS - COM O OLHAR DO 

SAMARITANO – o olhar 

solidário, do serviço e do 

comprometimento. 

Lutamos para vencer toda 

sorte de sofrimento e 

ajudamos mais gente a ser 

gente. 

 

SENTIMOS – SENTIU 

COMPAIXÃO 

Aproximar-se de Cristo e, 

num mesmo movimento, 

inclinar-se para o próximo e 

construir uma relação de 

reverência e fraternidade 

com os bens da criação, 

vivenciamos a 

solidariedade. 

AGIMOS – CUIDOU DELE 

A dimensão do cuidado nos remete à 

prática transformadora da compaixão que 

é despertada por um olhar que se deixa 

tocar pelos apelos da realidade.  Quando 

somos capazes de mudar, partilhamos a 

vida e a esperança. 



 

PÁSCOA  É CELEBRAÇÃO DA VIDA! VER A VIDA RENASCER! 

 “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo o uso sustentável dos recursos naturais, se importando com os 

sofrimentos dos pobres e marginalizados. No compromisso com as causas sociais, 

com a luta dos povos de comunidades tradicionais, dentre outras maneiras de 

envolvimento e participação na luta por um projeto de sociedade emancipatório.  

É esse o engajamento social e político que o Senhor quer de nós, na luta e 

preservação pela vida plena assim estaremos fazendo com que a “Fraternidade e 

Vida: Dom e Compromisso” se realize. 

Desejamos a todas as Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da Misericórdia, 

Amigos e Benfeitores, que a Páscoa de Jesus lhes traga um renovado cuidado com a 

vida  do planeta e com todos os seres vivos que nele habitam. 

Vossas Irmãs: Clemilda Andrade, Maria de Nazaret  

Terezinha de Jesus e Aspirante Maysa 

Fraternidade Nossa Senhora de Nazaré 
Ananindeua-PA 

Somos convidadas e 

convidados a ter cuidado 

com a vida em todos os 

sentidos, sendo cuidadores 

e cuidadoras do planeta e 

dos irmãos e irmãs que de 

graça recebemos.  



 

 

 

 

 É nisso que acreditamos. Por isso queremos passar esta energia nesta 

solenidade de 2020. O Senhor que Ressuscitou e quer ressuscitar em todos 

nós, nos favoreça com essa graça. É o desejo do nosso coração para você 

minha irmã e meu irmão.  

São os votos da Fraternidade Irmão Sol: Irmã Selma Albernas  

                                Irmã Fé Farias Chaves  
 

TOMÉ – AÇU / PARÁ 

PÁSCOA / 2020 

 



  

Queridas Irmãs, Irmãos, Formandas e Leigos 

Franciscanos da Misericórdia! 

 

Páscoa é cuidado! 

            Páscoa é sentir, é ver Cristo no 

irmão, é ter compaixão, é cuidar com o 

coração, é renascer para o zelo, o 

cuidado e a solidariedade com o irmão. 

           Que nesta Páscoa possamos 

compreender a mensagem de Salvação 

de Cristo e buscar viver a partir da Palavra, crescer como verdadeiros 

discípulos de Jesus. Da mesma forma que Jesus fez de sua vida uma doação 

para que todos alcancem a vida em abundância. Portanto, os discípulos, nos 

dias de hoje devem procurar também usar todos os meios para promover 

e defender a vida de todos e principalmente das pessoas cuja vida esteja 

ameaçada pelas e injustiças sociais.    

          Que nesta Páscoa o amor inunda o coração de todos e que juntos 

possamos viver sobre o tema da campanha da fraternidade.  “Fraternidade 

e Vida: Dom e Compromisso”. E o lema: “Viu sentiu compaixão e cuidou 

dele”. (Lc 10,33-34)  

São os votos das Irmãs da Fraternidade Santa Inês de Assis: 
Ir. Antonia  Pereira,  
Ir. Marytânia,  
Ir. Edna, 
Ir. Richelly, 
Aspirante. Caroline. 



 

 

 

FELIZ PÁSCOA! 

ALELUIA! 
 

Queridas Irmãs, em sua 

mensagem de Páscoa o Papa 

Francisco, nos faz um apelo à paz,  

recordando as vítimas da guerra, do 

coronavírus, terrorismo e das 

perseguições religiosas em vários 

países. 

Ele reforça suas preocupações 

em relação aos cristãos perseguidos 

por causa da fé, lembrando ainda 

todos os “que sofrem injustamente as consequências dos conflitos”. Pois, nós cristãos 

religiosos/as, somos enviados “aos marginalizados, aos presos, aos pobres e aos 

migrantes que tantas vezes são rejeitados, maltratados e descartados; aos doentes e 

atribulados; às crianças, especialmente as vítimas da violência; a quantos estão hoje de 

luto; a todos os homens e mulheres de boa vontade chegue a voz consoladora do Senhor 

Jesus”. 

“Que o Cristo ressuscitado, nos acompanhe e apoie, passo a passo, no caminho 

da reconciliação. E que toda a pessoa que vem a este mundo possa conhecer uma 

existência de paz e desenvolver plenamente a promessa de amor e vida que traz em si”. 

Que tenhamos a coragem de viver a paz, a acolhida, o amor fraterno em nossas 

fraternidades e que possamos assumir a vida e o compromisso de como o Samaritano 

que viu, sentiu compaixão e cuidou daquele que precisava de misericórdia. 

São os votos de Feliz Páscoa da Irmãs da Fraternidade – Convento Santa 

Maria dos Anjos – Santa Luzia – MA 

 

                                 Ir. Arizan,  

                                              Ir. Miraci  

                                                       Ir. Leontina 

 



 

EXIGE: JEJUM, ORAÇÃO, ESMOLA, SOLIDARIEDADE! 

 

 

DOAR-SE NO CUIDADO 

PARA COM O PRÓXIM0, 

COM A NATUREZA, 

ECOSSISTEMA... 

 

 

 

FAZ DE NÓS: PELA AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, DISCÍPULAS/OS, AMIGAS/OS DE 

JESUS RESSUSCITADO, A SERVIÇO DA VIDA, COMO SANTA DULCE E OUTROS MILHARES 

DE SANTOS E SANTAS – BOAS SAMARITANAS/0S, EXEMPLOS VIVOS DA ECONOMIA DA 

SALVAÇÃO ESPIRITUAL E MATERIAL! 

FELIZ PÁSCOA! 

Fraternidade Frei Galvão/Milton Brandão PI 

Ir. Fátima Cressoni, Ir. Rosalina, Ir. Fabiana e Maria Salete 



PÁSCOA ANÚNCIO DA BOA NOVA 

                                        

Queridas Irmãs e Formandas. 

 Páscoa é o coração da 

vida da Igreja e o acontecimento 

mais decisivo de toda a história, 

pois ela leva à plenitude as 

esperanças humanas, plantadas por 

Deus na criação. Passar das trevas 

para a luz, da tristeza para a 

alegria, do pecado à graça, da morte à vida.  

A partir da manhã da Ressurreição de Jesus, a Boa Nova se 

espalhou, destinada a chegar aos 

confins da terra, por meio da 

pregação do Evangelho, do 

testemunho da vida cristã e da 

comunhão, serviço humilde e 

diálogo a todas as gerações de 

homens e mulheres que vierem a 

habitar esta terra de Deus! 

Desejamos a cada Irmã e formanda uma abençoada e Santa 

Páscoa, que nos deixemos conduzir pela vida nova de Cristo 

Ressuscitado!   Nosso fraterno abraço. 

         Irmãs da Fraternidade Madre Alphonsa 

Irmã. Daiana, Irmã Maria Antonia e Irmã Francisca Araújo 

Humaitá /AM - PÁSCOA 2020 



 

 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da 

Misericórdia 

 

Celebrar a Páscoa de Jesus é celebrar 

a missão, sua entrega ao reino de Deus, aos 

pequenos e abandonados. 

Páscoa é celebrar Deus encarnado em 

seu próprio Filho que com força criadora e 

transformadora, liberta-o da morte e insere 

na plenitude de sua própria vida. 

Celebrar a Páscoa é fazer a 

experiência com o Ressuscitado, é reavivar 

a fé em Jesus, é sair do comodismo. A partir do encontro com o 

Ressuscitado podemos proclamar que Jesus ressuscitou. 

 

 

FELIZ PÁSCOA! 

 

São os votos das Irmãs da Fraternidade São José – Manicoré/AM: 

Ir. Francisca Conceição 

              Ir. Marinete 

                                Ir. Lindalva 

 



 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM, 

Paz e bem! 
 

 

 
  

“Certa vez, no dia sagrado da Páscoa, estando num eremitério distante e sem 
poder mendigar, Francisco pediu esmola aos próprios irmãos, como peregrino e 
pobre, em memória d’Aquele que, naquele dia, aparecera aos discípulos na estrada 
de Emaús sob a figura do peregrino. Depois que a recebeu, instruiu-os com sacros 
discursos a celebrarem continuamente a Páscoa do Senhor, ou seja, a passagem 
deste mundo para o Pai” (São Boaventura, Legenda Maior, VII, 9). 

É tempo de Páscoa! Que alegria! 
Jesus continua vivo entre nós, como peregrino no rosto de muitas pessoas com as 

quais convivemos ou que simplesmente passam por nós. Ele continua peregrino também 
no rosto do próximo que vive “à beira do caminho” e precisa do nosso olhar 
misericordioso.   

Que possamos ser instrumentos de ressurreição no dia a dia, para que os outros 
reconheçam em nós um sinal da misericórdia de Deus e assim a sua luz brilhe para eles 
também. 
 

Jesus seja sempre a luz das nossas vidas, para que sejamos renovados em seu amor.  

Feliz Ressureição! 

Um abraço recheado de alegria pascal. 

Leigos Franciscanos da Misericórdia – Ananindeua / PA. 



Irmãs, Irmãos  LFM e Formandas da CIFSJ 

 
A bênção de mais uma Páscoa em Paz! 

 
 

Desejamos a todos uma Páscoa repleta de amor e vida, paz e bondade. 

Que a alegria do Cristo Ressuscitado, se sente à mesa de todos os lares e 

compartilhe sua felicidade.  

Páscoa é tempo de renovação, de reflexão acerca do que Jesus sofreu, 

ao que se dedicou e às bençãos que nos oferece todos os dias através da 

Palavra Divina.  

 

A Ele devemos não só 

agradecer, mas seguir os passos e 

honrar sua existência. Junto dos 

amigos e familiares, vamos viver 

esta data com serenidade. 

 

Que os milagres de Deus nos 

abracem hoje e eternamente. E que 

o amor faça sempre parte dos 

nossos dias, das nossas ações e 

atitudes. 

 

 

 

 

Uma Feliz e abençoada Páscoa! 

 

Leigos Franciscanos da Misericórdia 

Comunidade Santa Inês de Assis 

Santa Inês-MA 



CRISTO RESSUSCITADO VIVE NO MEIO DE NÓS! 

 

O grupo dos LFM -JAGUARUANA-CE, vem desejar 

as nossas Irmãs e irmãos, leigos e benfeitores da 

Congregação das Irmãs Franciscanas de São José, 

espalhados pelo Brasil, e outras nações, bênçãos de 

Deus, para uma vida renovada em Cristo Jesus.  

 

 

Esse tempo quaresmal, estamos 

vivendo uma experiência diferente dos 

tempos passados. O mundo inteiro entrou em isolamento social, por causa de um vírus 

mortal que se espalhou com uma rapidez inesperada, ceifando muitas vidas. Tudo isso nos 

deixou tristes e preocupados. 

Agora, todos voltando-se a clamar a Misericórdia Divina pela Paz e debelação de tal 

peste. Invocamos a Deus, por meio das orações e preces. Toda essa realidade que 

envolveu a humanidade a um só nível nos faz pensar que na vida o que importa é o Amor 

de Deus, a Fé, a Esperança, a Caridade, a Oração e a Ação, dentro de um coração humilde 

e cheio de compaixão  

Apesar de dias e noites turbulentos para muitos, Deus Bom Pastor alivia a dor de 

cada um, pela perda de seus entes queridos, na esperança de uma vida nova na 

ressurreição. 

Que nossa participação nos mistérios da paixão e morte do Senhor nos faça 

participar também do segredo de seu amor e de sua misericórdia. 

Desejamos a todos uma feliz e renovada Páscoa em Deus nosso Senhor, Vivo e 

ressuscitado no meio de nós.  

Paz e Bem! 

Páscoa - 2020 

Jaguaruana-CE 


