
MENSAGEM DOS 155 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 

Queridas Irmãs, Formandas, LFM! 

Paz e Bem! 

Celebrar 155 anos de fundação da Congregação é graça de Deus. É sinal visível da mão de Deus nos 

conduzindo, nos sustentando, nos amparando no decorrer de toda esta trajetória. 

Peçamos à nossa querida Fundadora juntamente com todas as nossas irmãs que já percorreram sua 

trajetória nesta terra, que intercedam por cada Irmã, Formanda e LFM para permanecermos fiéis no 

Vigor da Origem, testemunhando, anunciando, abraçando e atendendo o clamor dos pobres. 

Que sejamos iluminadas para que este carisma recebido de nossa Fundadora, seja vivido plenamente. 

Que nossos olhos estejam abertos para vermos e percebermos onde o nosso carisma está suscitando 

de nós um forte apelo da Misericórdia Divina. 

Elevemos nossos louvores, nossa gratidão, nosso reconhecimento por tantas mãos abertas e pés 

ligeiros que no decorrer destes anos, fizeram parte desta radiante história, que lançaram a semente do 

Carisma neste mundo afora e que até hoje espalham o perfume da misericórdia por onde vivem, com o 

Salmo 145. 

“Grande é o Senhor e digno de ser 

louvado; sua grandeza não tem limites. 

Uma geração contará à outra a 

grandiosidade dos teus feitos; eles 

anunciarão os teus atos poderosos.   

Proclamarão o glorioso esplendor da tua 

majestade, e meditarei nas maravilhas que 
fazes. 

Comemorarão a tua imensa bondade e 

celebrarão a tua justiça. 

O Senhor é misericordioso e compassivo, 

paciente e transbordante de amor. 

O Senhor é bom para todos; a sua 

compaixão alcança todas as suas criaturas. 

Rendam-te graças todas as tuas criaturas. 

Eles anunciarão a glória do teu reino e 

falarão do teu poder, 

para que todos saibam dos teus feitos 

poderosos e do glorioso esplendor do teu 

reino.” 

 

Uma feliz Festa e Parabéns por todas (os) que fazem parte desta bela história de amor e doação. 

Com ternura e gratidão! 

Curitiba, 28 de outubro de 2022. 

 

 

 Ir. Amarilda Rossatto 

Superiora Geral 


