
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Roma, Páscoa 2016 

 
A Ressurreição de Cristo 

produz por toda parte rebentos de um mundo novo;  
e mesmo que os cortem, voltam a despontar,  

porque a Ressurreição do Senhor  
já penetrou a trama oculta desta história.  

(Evangelii gaudium, 278) 

 

Caríssimas irmãs, 

depois dos dias da Paixão, contemplemos a luz fulgurante do Sol da Páscoa e celebremos com 
alegria o Cristo ressuscitado que ressurge vitorioso dos abismos da morte. A sua luz transfigura 
toda realidade; a sua energia vital penetra nas dobras da nossa existência, nos fragmentos da 
história. Na luz radiosa da manhã da Páscoa, somos chamadas a caminhar “na novidade de vida” 
(Rm 6,4), a ser pessoas “novas” que guardam no coração o estupor de um encontro que 
transformou sua vida (cf. Papa Francisco).  

Neste clima pascal, desejo pedir a todas uma oração especial pelo próximo Seminário sobre a 
Mística apostólica que acontecerá em Roma, na Casa São Paulo, de 29 de abril a 9 de maio. Dele 
participarão umas 50 irmãs, representantes de todas as circunscrições.  

Partindo da rica reflexão iniciada nestes anos, desejamos «redescobrir, na mística apostólica, 
a força unificante da nossa espiritualidade, e a força profética da missão». Em outras palavras, 
desejamos reafirmar com uma consciência mais profunda, que só Cristo Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida é o “centro unificador” da nossa existência e que a íntima relação com Ele nutre a nossa fé e 
gera um apostolado fecundo.  

O Papa Francisco nos encoraja: «Jesus quer evangelizadores que anunciem a Boa-nova não 
só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus… 
Evangelizadores com espírito, quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham… Sem 
momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero com o 
Senhor, facilmente as tarefas se esvaziam de significado, desanimando-nos pelo cansaço e pelas 
dificuldades, e o fervor se apaga» (EG 259, 262). 

Preparemo-nos para este evento contemplando o Rosto belo e resplandecente do 
Ressuscitado, para sermos plenificadas nele e nos tornarmos “ ânforas” que restauram os desertos 
da humanidade de hoje, “canais de graça” que fazem reflorescer a vida. 

Nele, vivente e glorioso, vos desejo, juntamente com as irmãs do governo geral, os mais 
afetuosos votos de uma Páscoa alegre e plena de esperança. Com muito afeto, 

 

 

Ir. Anna Maria Parenzan 
superiora geral 


