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São Paulo, 21 de maio de 2010 

 

 

 

Caríssimas irmãs  

 

Não podemos terminar este encontro e nossa última informação sem um profundo 

agradecimento a todas vocês que nos acompanharam com tanto afeto e muitas orações. Vocês 

o demonstraram de muitos modos e o fizeram sentir através das inumeráveis mensagens. 

Um agradecimento particular ao governo geral e a Ir. Battistina Capalbo, que  conduziu 

o encontro com grande sabedoria e deixou o continente americano “com um coração mais 

missionário”. 

Um especial obrigado a província do Brasil pelo acolhimento, hospitalidade generosa e 

atenções especiais. 

Obrigada a cada uma das participantes que colaborou para que a graça de Deus atingisse 

a todas. 

Nesses últimos dias, depois de termos refletido sobre tantos conteúdos e sobre como 

condividir energias e recursos, projetando itinerários comuns para responder aos múltiplos 

apelos de Deus, atravessamos momentos de crise. 

Aconteceu quando tentávamos elaborar projetos a nível de continente. Mas o nosso 

coração “latino” è um coração “missionário” ... e não nos detivemos. O Espírito fez erupção  

nas brechas da nossa crise, e fomos iluminadas pelas palavra do Fundador:  “Vocês não têm 

uma visão particular de igreja; vocês possuem o sentido da universalidade... A 

universalidade! Não ter a cabeça fechada, pequena que vê somente o próprio espaço. 

Procurar ajudar-se também entre as casas...” E desse modo amadureceram importantes 

escolhas de solidariedade e de comunhão, em todos os âmbitos da nossa vida. 

Iniciamos a última jornada do nosso encontro com uma comovente ação de graças, 

condividindo tudo o que o Senhor nos havia concedido viver aqui. Cada irmã foi instrumento 

de luz para as demais. Todo o trabalho desses dias foi sintetizado num pequeno documento, 

que apresenta a feliz conclusão dos objetivos previstos. 

Ir. Maria Antonieta Bruscato, na conclusão do encontro (Guiadas pelo Espírito, 

encontramos “na cidade” profecia e comunhão solidária) nos recordou, antes de tudo, que 

estamos aqui porque o Senhor nos amou gratuitamente e nos constituiu discípulas-

missionárias. Ir. M. Antonieta nos exortou a deixar-nos conduzir pelo Espírito “para 

podermos ser construtoras de comunidades de verdadeiras discípulas que o Mestre 

reconhece, ama e continuamente envia”. 

A superiora geral insistiu muito sobre a união entre nós: “querer-se bem e trabalhar em 

comunhão solidária qualificará a nossa vida, revigorará o impulso apostólico, multiplicará a 

criatividade, atrairá jovens na seqüela do Mestre...” 
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Tudo isso nos permitirá realizar com sucesso o redesenhamento do Continente 

Americano. 

Tivemos a alegria de ter conosco, neste último dia, o cardeal de São Paulo, Dom Odilo 

Pedro Scherer, que proferiu palavras muito apropriadas ao momento que estamos 

atravessando: “Somos chamadas  na Igreja deste continente para dizer a todos que Cristo é o 

caminho, a verdade e a vida. O mundo mudou, mudou também o nosso continente, mas nós 

temos que continuar anunciando Jesus Cristo, e somente Ele. E’ necessária mudar muitas 

coisas, mas permanece o essencial, partir Dele”. 

O seu anseio pastoral tocou profundamente a nossa alma missionária: “A nossa 

preocupação não deve ser somente aquela de levar a Palavra aos que estão na Igreja: 

devemos ir ao encontro dos demais, daqueles que não vêem até nós. Aquilo que recebemos, 

devemos condividir com o mundo. A Palavra de Deus é para toda a humanidade, não 

somente para alguns”. 

E terminou com uma expressão muito significativa: “Uma comunidade rica de vida 

cristã será plataforma de muitas vocações. 

Uma solene eucaristia, presidida pelo Cardeal e concelebrada com outros sacerdotes 

entre os quais o padre Valdecir, superior provincial da Sociedade São Paulo, concluiu o nosso 

encontro. Agradecendo conosco estavam todas as irmãs da comunidade da Cidade Regina. 

Uma ocasião propícia para agradecer ao Senhor pelo continente americano e colocar sobre o 

altar o Projeto de redesenhamento apenas elaborado, pedido a Deus a força de realizá-lo. 

Dom Odilo nos despediu com a bênção solene “dos apóstolos”. Agora podemos ir 

contentes, com o coração pleno da Palavra e a “profecia no olhar”. 

 

Obrigada a todas.  

Com grande afeto. 

 

     Ir. Iris Pontim e Ir. M. Rogeria Bottasso 

 

   

 


