PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 22 aprile 2016 è deceduta in Ospedale S. Marcellina São Paulo –Brasile
la Consorella

SUOR MARIA HELENA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (S)
(Maria Helena Borges)
Nata a Goias – (Brasile) il 22 ottobre 1961
aveva 54 anni di età e 23 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. APARECIDA” – Brasile

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo
che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la
Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA HELENA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (S)

TESTEMUNHO SOBRE A IRMÃ MARIA HELENA BORGES
(PIMC NA COMUNIDADE DAS SACRAMENTINAS)
Temos boas recordações de nossa querida Ir. Ma. Helena: estatura pequena, olhos bastante espertos
e motivações vivas. Capaz de perceber com rapidez o que acontecia ao seu redor.
Sempre teve grande zelo pelas coisas de Deus (capela), muito bem organizada e limpa. Os vasos de
flores sempre novos. Capaz de uma ornamentação encantadora e bastante criativa em preparar a
liturgia e a Santa Missa. Nas celebrações festivas a capela ficava sempre mais linda. Gostava de cantar
e louvar a Deus; participar da vida da família biológica e religiosa.
Viveu sua vocação Sacramentina como Maria, no próprio coração da Igreja; abraçou a missão
específica de adoradora, no carisma orionita, de modo apaixonado por Jesus. Empenhava-se
cotidianamente nessa missão apostólica própria das Sacramentinas.
Ir. Ma. Helena durante os eventos da comunidade gostava de apresentar novidades (pão, biscoito,
bolos, doces, tudo para animação comunitária). Não media sacrifícios em servir e fazer contente e feliz
as coirmãs.
Sua qualidade principal, por ela mesma considerada, era a alegria e seu desejo expresso quando
fazíamos o atual projeto comunitário em 2016 era seguir o Senhor. Portanto sua vocação foi iniciada,
persistida e encerrada com esse grande desejo que, certamente, o cumpriu com muito amor.
A irmã representou as Irmãs Sacramentinas da América Latina no XI Capítulo Geral das Pequenas
Irmãs Missionárias da Caridade realizado na Itália em 2011.
Na certeza de que a Ir. Maria Helena deixou-nos um forte testemunho e muita saudade, lá do céu, reza
por nós. Agora, na contemplação face a face daquele que ela na terra seguiu, próprio no Ano da
Misericórdia, mais do que nunca, intercederá por nós que continuamos militando nesta dimensão da
Igreja. Suplicará ao Senhor, por intermédio de Maria, pelas vocações e a perseverança no chamado
que Deus faz a cada pessoa.
Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pelo tempo de vida que foi concedido à Irmã Helena e pelos
anos vividos como PIMC, no grupo das Sacramentinas. Sua passagem à Casa Paterna parece um
sonho, mas esperançoso na Ressurreição, a única que pode confortar todos aqueles que a tiveram ao
seu lado.
Ir. Ma. Catarina Piva e Ir. Maria Priscila
Amparo, SP. 02 de Maio de 2016.

