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Prot. MG 153/19 
Assunto: Apelo missionario para a Asia.  

“Nas pegadas de Cristo, e com o olhar fixo n’Ele, tornados ardentes de 

caridade, com o coração magnânimo e grande humildade, vamos solícitas 

pelo o mundo a evangelizar os pobres, prontas a sacrificar a vida para levar 

todos a Cristo e à sua Igreja: “Caritas Christi urget nos” (Cost. art. 75). 

Caríssimas Irmãs, 

Estamos quase na conclusão do mês de Outubro, este ano chamado “Mês missionário 

estraordinário”, a pedido do Papa Francisco. Imagino que em todas as comunidades procurou-se 

viver este mês no modo mais entusiasmante e criativo possível. 
 

Também para mim o mês de Outubro foi, quase todo, vivido "em terra de missão", na Costa do 

Marfim, como vocês viram nas fotos e nas notícias que, há algum tempo, estou enviando a vocês nos 

Grupos "Em Família" de whatsapp "de acordo com a língua (se alguém não o recebe, é porque eu não 

tenho o seu número, se o deseja manda-me o número para ser adicionado ao grupo). 
 
 

Compartilhei dias de graça com nossas Irmãs na Costa do Marfim, onde, além de participar da 

Assembléia Geral de Verificação dos FDP, experimentei e toquei com mão a Divina Providência na 

missão realizada por nossas Irmãs na Casa de acolhimento "Madre M. Elisa" para as crianças 

deficientes, no Centro Médico Don Orione, na escola de alfaiataria ... mas também nos encontros com 

as crianças da paróquia, na cordialidade e no acolhimento dos habitantes locais ... uma bela 

experiência que reacendeu em todas nós o entusiasmo missionário orionino e a esperança para o 

futuro desta missão. Deo gratias! 
 

 

Agora, de novo em Roma, quase no fim deste mês de Outubro, venho a vós, em primeiro lugar 

para partilhar algumas notícias bonitas sobre o desenvolvimento da nossa presença missionária na 

Ásia. 
 

 

As PIMC levantámos a tenda nas Filipinas em 2004, graças à intuição de Madre M. Ortensia 

Turati, então Superiora Geral. Logo várias irmãs provenientes do Brasil, da Argentina e do Quênia 

se tornaram disponíveis, indo com grande entusiasmo e amor à Congregação. 
 
 

A missão se desenvolveu nos anos seguintes, oferecendo assistência médico e de enfermagem 

a tantas pessoas pobres que vivem no meio do "lixo": crianças, adultos, idosos e onde infecções, 

feridas e outras doenças são o pão diário. Também no apostolado do Feeding program para o cuidado 

de crianças desnutridas e apoio escolar. As Irmãs sempre foram capazes de unir o serviço de uma 

caridade materna, ao cuidado da fé das pessoas e a evangelização, contando hoje com um grupo de 

crianças e jovens missionários e grupos do MLO.  
 
 

Entre 2014/2015, foi implementado um projeto de PJV que nos abriu para outras nações 

asiáticas: Indonésia, Vietnã, Timor Leste, Índia, pois as vocações nas Filipinas estavam começando 

a diminuir. Imediatamente a semente do carisma, encontrou terreno fértil no coração de tantas jovens 

desejosas de oferecer as suas vidas a Jesus na Vida religiosa. Assim, a única casa que tínhamos no 

momento nas Filipinas se encheu de vozes e de orações entusiásticas e começou a ficar estreita... 
 

 

Graças à generosidade do Provincial da Itália, Don Aurelio Fusi, e Conselho, em 2016, pudemos 

comprar uma casa para o postulantado, que agora se tornou a sede do Noviciado. Enquanto isso, o 

Bispo de Novaliches conseguiu obter nossa resposta positiva para abrir, na sua diocese, uma 
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comunidade de irmãs sacramentinas cegas. Hoje, providencialmente, a casa nos foi dada em 

empréstimo perpétuo e gratuito e não está mais ligada à presença das Irmãs Sacramentinas. 
 

Atualmente, o desafio que temos diante de nós é estender a tenda, porque o número de 

postulantes e noviças continua a crescer e, em 2 de fevereiro de 2020, teremos as sete primeiras 

juniores desta abençoada terra de Indonésia: Don Orione Indonesiano! 
 

 

É preciso iniciar novas aberturas apostólicas! 
 

Certamente temos alguns projetos em nossas mãos que, lenta mas sem parar, estamos tentando 

levar avante das mãos da Divina Providência e das Irmãs Missionárias: uma abertura na Indonésia, 

programada para o segundo semestre de 2020, e a abertura de uma comunidade de PIMC no 

Cottolengo dos FDP, em Montalban, também previsto para o final do próximo ano, logo que terminar 

a construção da casa para a comunidade e o setor feminino. 
 

Muito para agradecer! Muito para trabalhar! "A messe é grande, mas os trabalhadores são 

poucos!", repete Jesus para nós. É verdade que agora já somos muitas, mas por enquanto faltam irmãs 

de votos perpétuos para poder iniciar novas comunidades apostólicas e consolidar a formação inicial 

das jovens. 

Por isso, o segundo motivo desta comunicação, é fazer um “apelo” a todas as PIMC: 

• a escutar a voz de Jesus que nos diz: “Tu, segue-me!” (Jo 21,13)… 

• a acolher no coração a voz de Don Orione que nos diz: “Missionárias da caridade, sois irmãs 

chamadas da mão de Deus para espalhar a caridade”1… 

• a abraçar a voz das Costituições que nos dizem: “a vocação específica missionária, que torna a  

religiosa disponível e pronta a deixar tudo, também a pátria, para ir anunciar o Evangelho até os 

confins do mundo, seja por nos particularmente encorajada”2… 

• a responder a voz do Papa que nos disse: “Irmãs, sois missionárias sem fronteiras”3… 
 

É verdade que tudo é missão! É verdade que os pobres estão por toda a parte! É verdade que nas 

Províncias e Delegações somos poucas! Mas é ainda mais verdade que Deus nunca se deixa vencer 

em generosidade a quem "na Sua palavra lança as redes", nunca, nunca  fica desiludido e receberá 

Dele cem por um! 
 

Caríssimas! Quem de vós, depois de ter  rezado e refletido, "sentir" dentro aquela voz, não 

tenha medo de abrir o coração, as mãos e a mente para "ir", como antes, "outras" foram, e graças 

ao seu amor e confiança, muitas de nós, hoje, estamos  entre as fileiras das PIMC.  
 

Quem de vós, juniora ou perpétua, ouvir o chamado para a missão nas Filipinas ou na 

Indonésia, escreva e manda o seu pedido diretamente para mim (mabelspagnuolo@gmail.com). 

Depois, com o Conselho Geral e em diálogo com as provinciais ou regionais, faremos o 

discernimento. 
 

Maria Santíssima, ensina-nos a escuta profunda da voz do seu Filho e a docilidade e prontidão 

para seguí-lo, com alegria, generosidade e disponibilidade. 
 

Agradeço de coração a todas e rezo já de agora por aquelas que responderão a esse apelo 

missionário para Ásia, seguindo os passos do nosso amado Fundador São Luís Orione. 

Vos abaço fraternalmente no Senhor e estamos sempre unidas em oração. 
 
 
 

Sr M. Mabel Spagnuolo 
Superiora geral 

 

Roma, Casa geral, 26 Outubro 2019. 

 
1 Don Orione, 5.08.1932. 

2 Costituições PIMC, art. 85. 

3 Atos XII Capítulo geral PIMC, pag. 20. 
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