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Prot. MG 17/21 

 

A todas as Pequenas Imãs Missionárias da Caridade 

Queridas Irmãs! 

 

 

Hoje, festa da Anunciação de Maria, com grande alegria venho comunicar a todos vocês as 

CONCLUSÕES da Assembleia Geral de Avaliação, celebrada em forma físico-telemática, de 8 a 15 

de março do corrente ano.  

Queria publicar este Documento final, precisamente nesta celebração litúrgica, na qual 

Maria, que acompanhou todo o processo da assembleia, nos convida a renovar o nosso "sim". 

O Anjo, que levou a Maria a mensagem do grande mistério da Encarnação, vem hoje a cada 

um de nós, com esta «mensagem», também fruto do Espírito Santo, que com a sua «sombra» cobriu 

e acompanhou a nossa Congregação, ao longo do itinerário assemblear, desde as locais às provinciais 

e regionais e depois, nesse último trecho do caminho, aquela geral. O Espírito Santo que tornou 

fecundo o seio de Maria, fecundou também o seio da nossa Congregação, e deu a todas nós este 

“fruto”: as CONCLUSÕES para a vida e missão do PIMC nos próximos dois anos. 

Hoje, o Anjo nos fala as palavras dirigidas a Maria na Anunciação e espera a nossa resposta 

e adesão, para que "o Verbo se faça carne", para que as Propostas se tornem vida, realidade, 

concretude em cada um de nós, em cada comunidade e em cada obra e missão, no quotidiano, onde 

Jesus se faz presente, através da nossa caridade.  

Outro acontecimento, que reforça ainda mais este nosso compromisso, será a Renovação do 

Voto de Caridade que todas realizaremos em coro, dia 11 de 

abril, Domingo da Misericórdia. 

Assim, unimos o nosso "sim" ao de Maria, e com ela 

também digamos: "Eis-me aqui, sou a serva do Senhor, faça-

se em mim segundo a tua palavra!" ... segundo a palavra que 

pretendias “dizer-nos” nesse evento da Assembleia, e que 

confirmaremos com a o renovado “sim” do Voto da caridade. 

O "sim" de Maria na Anunciação transformou-se 

imediatamente em "missão". Maria, após o anúncio do Anjo, 

saiu e partiu "às pressas, para a região montanhosa, para a 

casa de Isabel"! Portanto, renovar o Voto de Caridade é 

também, como Maria, decidir de "partir logo" onde Jesus nos 

espera na pessoa do próximo, do pobre, da criança, do idoso, 

mas também da irmã que mora em casa conosco. 

As conclusões da Assembleia querem ajudar-nos a 

renovar a nossa vocação de caridade, de pertença a Cristo, 

total e alegre, e de pertença à família religiosa, em dedicação 

total e alegre ao próximo.  

Acolher as Conclusões da Assembleia das mãos de Maria é renovar o compromisso de 

caminhar com os dois pés que Dom Orione nos quis: "humildade e caridade": 

http://www.suoredonorione.org/


2 

 

Humildade e audácia, caridade e criatividade... 

Humildade e generosidade, caridade e santidade ... 

Humildade e abertura, caridade e liberdade ... 

Humildade e coragem, caridade e disponibilidade ... 

Queridas Irmãs, muitas vezes repetimos as palavras de Isabel a Maria: “Feliz és tu, porque 

acreditaste!” 

Mais uma vez, repitamo-las umas às outras, saudemo-nos, dizendo com amor entre nós: 

«Feliz és tu, Ir. Maria... por que acreditaste!», e convidemo-nos a vivê-las na acolhida destas 

Conclusões, em colaboração com o que as Superioras provinciais e regionais irão propor neste tempo 

para a concretização destas propostas, no empenho pessoal e comunitário que as tornam visíveis e 

concretas e que as tornemos vivas na Renovação de o IV Voto, todas juntas, como Família religiosa, 

como uma grande Esta é a nossa maneira de dizer hoje "Estou aqui, sou o servo do Senhor!". 

Esta é a nossa forma de amar a Congregação e a Igreja! 

Esta é a nossa forma de viver o Voto de Caridade! 

Esta é a nossa maneira de partir, sem demora e com pressa, para a terra de missão dos pobres, 

do irmão, da irmã! 

Esta é a nossa forma de receber as Propostas da Assembleia hoje! fraternidade: "felizes nós, 

que cremos! " que acreditamos nas promessas de Deus e continuamos a confiar nele. 

“"felizes nós, que cremos, que cremos e crendo amamos a Congregação”, como queria Dom 

Orione, como “nossa pequena mas grande mãe”! Amemo-la, honrando-a, amemo-la, sendo abertas e 

disponíveis para testemunhar o amor de Deus e do próximo, amemo-la sentindo-nos parte viva, 

responsável e criativa... 

Amemos a nossa Congregação com a nossa fidelidade, amemo-la na aparente passividade 

da idade ou da saúde debilitada, amemo-la no vigor da idade madura e das grandes responsabilidades, 

amemo-la no ardor da juventude e na criatividade apostólica... amemo-la, amemo-la sempre! 

O abraço de Maria e de Isabel nos diz que não há tempos, condições ou estações para 

acreditar e amar, para servir e louvar ao Senhor, com vida e com as obras. 

“Caritas Christi urget nos!”: 

Esta é a nossa maneira de dizer hoje "Eis-me aqui, sou a serva do Senhor!". 

Esta é a nossa maneira de amar a Congregação e a Igreja! 

Esta é a nossa maneira de viver o Voto de Caridade! 

Esta é a nossa maneira de partir, sem hesitar e com pressa, para a terra de missão 

do pobre, do irmão, da irmã! 

Esta é a nossa maneira de receber as Propostas da Assembleia hoje.  

“Caritas Christi urget nos!” 

“Urget...” como Maria, como Dom Orione... 

Desejo a todas uma bela festa da Anunciação que nos prepare a viver, depois das solenes 

celebrações da Semana Santa e da Páscoa, a segunda "Páscoa", a de renovar a "caridade de Cristo que 

nos impele!" através do Voto de Caridade e da acolhida das propostas que o Espírito Santo nos deu 

na Assembleia geral. 

Sempre unidas no Senhor, abraço-vos fraternalmente e saúdo-vos também em nome das 

Conselheiras gerais, e digo a cada uma: "Felizes as que creram...!"  

 
  

Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

Roma, Casa Geral, 25 de março de 2021. 

Festa da Anunciação de Maria  


