
Superiora Geral

Queridas Irmãs Jubilares! 

Queridas Irmãs e formandas! 

 

Quão significativo é celebrar o jubileu de Vida Religiosa, que tem como missão, doar-se, 

entregar-se, ser uma oferenda viva e agradável a Deus neste dia em que a Igreja celebra a 

solenidade do Sagrado Coração de Jesus e que a Congregação celebra o Dia do Carisma. 

Através dos escritos de Madre Alphonsa podemos perceber como para ela esta Solenidade 

era tão especial. Sabemos que depois do soldado ter transpassado o coração de Jesus na 

Cruz ele permaneceu aberto. Podemos nos perguntar: Porque permaneceu aberto? Madre 

Alphonsa nos dá a resposta em uma de suas orações: “Ó coração 

de Jesus, doce amor, guarda-me nas tuas chagas. Como uma 

rolinha nas fendas do rochedo, deixa a minha alma ali repousar. 

Em amor por ti se consumir, nada mais além de ti, desejar. Ó 

coração de Jesus, doce amor, guarda-me nas tuas chagas... Funde-

me, ó meu Deus, contigo, por Tua graça, para que me torne uma 

contigo, e em Ti somente, eterna e imutavelmente, repouse. 

Amém”. 

Aberto para que pudéssemos nos abrigar sob suas fendas nos 

momentos mais difíceis de nossa caminhada, nos momentos de 

crises, de transtornos, perturbações, desânimos, infidelidades, mas também momentos de 

profunda confiança, fidelidade, amorosidade e intimidade com o Pai das misericórdias.  

Só quando reconhecemos nossas fragilidades é que seremos capazes de nos abrigar em suas 

fendas para daí sermos socorridas misericordiosamente pelo amor infinito que Deus Pai tem 

para conosco.  

Queridas Irmãs, não tenhamos medo de nos aproximarmos de suas fendas e ali fazermos 

nossa morada. Não tenhamos medo de nos doarmos sem reservas, inteiramente, 

apaixonadamente, para assim sermos difusoras de sua misericórdia, compaixão e ternura 

neste mundo tão necessitado e carente do verdadeiro amor a exemplo de nossa Fundadora 

Madre Alphonsa. 

Parabéns às Irmãs Jubilares neste dia tão peculiar para cada uma.  

Parabéns à cada Irmã e renovemos nossa consagração, nossos votos de 

vivermos sóbrias, obedientes e castas à Palavra de Deus para que o nosso 

coração possa arder de amor e fervor pela causa dos mais pobres e 

excluídos! 

Na força do Carisma, as cumprimento desejando uma Feliz Solenidade do Sagrado Coração 

de Jesus! 

Cordialmente, 

Curitiba, 11 de junho de 2021. 

 


