
 
 

 
 

Buenos Aires, 25 de outubro de 2015 
Solenidade de Jesus Divino Mestre  

 
A todas as irmãs 

 
Caríssimas irmãs, 

desejemos umas às outras os augúrios nesta Solenidade de Jesus Divino Mestre que, no ano do cen-
tenário e num clima de contemplação da nossa história, assume um significado particular. Queremos, por 
isso, aprofundar o sentido que a espiritualidade, centrada em Cristo Mestre, teve na vida das irmãs que nos 
precederam. Caminhamos, de fato, nos passos de Paulo, Alberione, Tecla… mas também nos passos de 
quantos viveram antes de nós essa preciosa herança. 

Colhamos a profundidade mística e, conjuntamente, a força profética da espiritualidade paulina, aco-
lhendo a experiência de ir. Nazarena Morando (1904-1984), uma irmã que viveu de modo extraordinário as 
riquezas indicadas pelo Fundador. Lendo algumas notas espirituais relativas aos últimos 20 anos de sua vida, 
nota-se que ir. Nazarena fez da indicação de pe. Alberione a orientação decisiva para o seu caminho espiritual. 
Para ela, Jesus é o «meu divino Mestre» e deseja que tudo se volte para ele: «A minha conversão seja uma total 
convergência para Cristo; que todo o meu ser, mente, vontade, coração, sentidos, corpo, tudo convirja para 
Cristo, “meu Mestre, Rabbunì!». 

Eis algumas expressões de seu programa de vida: 

Meta à qual aspiro com todo o meu ser: Unidade de vida com o Mestre Divino. Fazer viver Jesus em 
mim. Plena configuração a Ele... Senhor, por intercessão do meu Pai são Paulo, concede-me uma total tran-
sformação em Ti! Que Tu vivas e operes em minha mente, vontade e coração... Oh, se eu pudesse chegar a 
dizer, de verdade, como ele: «Não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim». São Paulo, meu Pai, en-
sina-me o teu «Vive em mim Cristo». Ensina-me, ou melhor, transforma-me… Aproveitar da inatividade 
para crescer na contemplação. Ajuda-me a contemplar-te para preparar-me à eterna contemplação de Ti, no 
céu. O apostolado é eficaz, se nasce da contemplação. O centro da missão é Cristo… 

Ir. Nazarena havia compreendido bem que a devoção ao Mestre divino é um estilo de vida, um modo 
de pensar e de agir até chegar a atingir «a transformação total em Jesus Cristo, na qual os dois (Jesus Cristo e 
a alma) se doam mutuamente, fundindo-se um no outro…» (pe. Alberione, 23 de fevereiro de 1961). 
Tinha compreendido que a santidade é a verdadeira “encarnação” de Jesus em toda a nossa pessoa, a fim de 
que a sua vida se manifeste nas obras de evangelização que realizamos (cf. DF 36). Leiamos, ainda, em suas 
notas pessoais: 

Não apenas fazer tudo por Cristo, mas tudo em Cristo e com Cristo. Sinto o  teu convite, o teu estímulo, 
o teu impulso.. a ser Contigo uma coisa só, a identificar-me Contigo… vive em mim! Toma-me toda… a 
santidade é um dom Teu. Forma-me, plasma-me, recria-me com um coração novo, ou seja, vive Tu em 
mim. Vive na minha mente, vontade, coração, no meu corpo, tudo convirja para Ti, meu Mestre! Decidi-
damente: do viver eu, ao viver Tu. Quero viver na tua intimidade; antes, quero que Tu vivas em mim. 

Talvez nos venha espontâneo perguntar-nos se essa meta de espiritualidade paulina não é algo de 
utópico, apenas um belo ideal… Pe. Alberione, quase interpretando as nossas dúvidas, responderia: «… este 
é um ideal, todavia, é o centro da devoção. E é a meta que os Paulinos precisam atingir». 

Desejemos, umas às outras, que possamos atingir, com a graça do Espírito, o centro da devoção, a me-
ta que também nós devemos atingir.   

Com afeto. 

ir. Anna Maria Parenzan 
   Superiora geral 


