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Com entusiasmo rumo ao futuro,
anunciando o Evangelho da
Caridade.
Caríssimas irmãs,
Caros co-irmãos, familiares e amigos todos!
Com o coração pleno de alegria e de gratidão, quis dirigir estas palavras a todos vocês, logo
no início da novena de Nossa Senhora da Guarda, porque não podemos haver uma moldura tão bela,
tão cara, e tão próxima ao nosso carisma, que a Festa de Maria, a Tortona, berço de nossa
Congregação!
Sem dúvidas também o nosso amado Fundador São Luís Orione, partilhará do céu o evento
que hoje venho abrir, isto é, o inicio oficial do triênio em preparação à Celebração do nosso
Centenário de Fundação, em 2015.
A Divina Providência nos abriu o caminho para dar início a este triênio no dia 23 de agosto,
no contesto e no clima da tradicional Novena que precede a solene Festa de Nossa Senhora da
Guarda.
Segundo as indicações do nosso Capitulo Geral, logo foi constituída, criada a comissão para o
Centenário (Atos XI CG, Decisão 8),a qual sob a direção da Conselheira geral Sr. M. Bernadeth
Martins de Oliveira, assumir com grande entusiasmo e responsabilidade a programação geral destes
três anos que nos conduzem ao Centenário e, de modo particular, a preparação do evento do
próximo dia 23 com a celebração inicial na Casa Mãe, na Capela das 400 Liras, a animação da
oração do Terço e a celebração Eucarística no Santuário, ao lado de Maria e Dom Orione, como
podeis ver no cartaz do convite que já recebestes.
Também foram preparados, para identificar este tempo e para unir-nos espiritualmente, um
“logo” do Centenário e uma Oração específica.
O “logo”
O “logo”, publicado pela primeira vez no cabeçalho desta carta quer ajudar-nos a fazer
memória, através de sua simplicidade e profundidade, da nossa identidade, da nossa missão e do
evento dos 100 anos de Fundação: 1915 / 2015.
“Ó Missionárias da caridade, vós sois irmãs chamas pelas mãos de Deus a espalhar a
caridade nos corações dos doentes, dos abandonados! Ó quanto bem vós sois chamadas a fazer: a
espalhar a caridade, a socorrer... Andais, semeais a caridade de Jesus Cristo com as palavras,
com as obras, sacrificai-vos, fazeis holocausto da vossa vida…”1.
Nestas paternas palavras de Dom Orione encontramos uma síntese perfeita daquilo que é a
razão da nossa existência como PIMC na Igreja e no mundo. No “logo” do Centenário é
esplendidamente representado, a Caridade de Deus que resplandece e brota da Cruz de Jesus se
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prolonga, através da nossa vida, nas nossas mãos, nas nossas obras de misericórdia, enche a Igreja
de bons frutos. A Caridade é o instrumento com o qual acariciar e cuidar dos irmãos, com o qual
evangelizar, com o qual ser abertas ao mundo e ser parte deste, com o qual Cristo é amado e servido
nos pobres e através do qual os pobres experimentam o amor de Cristo e a maternidade da Igreja.
A oração…
A oração para o Centenário quer ser também um símbolo que nos une espiritualmente e nos
prepara a viver este evento com um espírito dócil ao Espírito Santo, generoso no dom de si e aberto
a Deus e aos irmãos.
È um instrumento que, como o “logo”, poderá ser utilizado em toda iniciativa durante este
Triênio que nos leva ao Centenário.
A oração é dirigida à Divina Providência, porque tudo o que foi realizado nestes 100 anos e
todo o que poderá ser realizado, é e será sempre obra Sua. É a Divina Providência que guiou e
guiará os nossos passos no caminho da bondade, da verdade e da beleza. É o infinito amor de Deus
Providente que fez e fará grandes obras através de nossa “pequenez”
Somente pela confiança na Divina Providência fomos levadas, com uma coragem superior ás
nossas forças, a atravessar com fé as fronteiras da Itália e da Europa, para “levar Cristo ao povo e o
povo à igreja de Cristo” 2.
É nas mãos da Divina Providência que recolocamos mais uma vez a nossa vida e as nossas
obras, o nosso presente e o nosso futuro, certas que tudo é possível para aqueles que crêem e si
entregam a Ela.
Quero concluir agradecendo todos aqueles que nos estão próximo neste itinerário e que
colaboram com tanta generosidade, amor e alegria a tornar mais belo e profundo o Evento do
Centenário.
Agradeço todas as pessoas que ao longo dos anos e ainda hoje estão ao nosso lado e partilham
conosco a pertença à Família orionina e a nossa missão.
Convido todas e todos a agradecer, em coro, a Divina Providência inaugurando juntos a
Oração para o Centenário:
Invito tutte e tutti a ringraziare, coralmente, la Divina Provvidenza inaugurando insieme la
Preghiera per il Centenario:
Divina Providência, que na tua infinita bondade, inspirou a São Luis Orione a dar vida á
expressão feminina do seu carisma, mediante as Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, te
agradecemos por este inefável dom á Igreja a ao mondo.
A te o nosso louvor pelas Irmãs que, seguindo os passos do Santo Fundador, viveram a
história destes 100 anos e colaboraram no projeto do Pai, levando a Caridade de Cristo aos pobres,
aos pequenos, mais distantes de Deus ou mais abandonados.
Deus Providente, ajuda-nos a viver o Centenário de fundação em fidelidade criativa ao
carisma, dóceis ás moções do Espírito Santo e abertas aos sinais dos tempos e dos lugares. Que
todas as PIMC, espalhadas “nos quatro continentes, sejam portadoras da misericórdia e da glória”
que brotam do Coração de Cristo e testemunham com coragem a profecia da caridade, da comunhão
e do serviço.
Maria, nossa mãe e Celeste fundadora toma-nos pela mão e plasma a nossa vida sobre
aquela do teu Filho Jesus, na bondade, beleza e verdade para reconduzir todos á unidade em Cristo
e na Igreja. Amém.
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Que Maria, Nossa Senhora da Guarda, a nossa dulcíssima Mãe e Celeste Fundadora, “seja o
modelo no caminho da fé e do seguimento de Jesus. A Ela consagramos toda nossa vida, as nossa
obras, as nossas comunidades”3. A ela entregamos o nosso itinerário e todas as iniciativas que se
realizarão nas várias Províncias e nos lugares de nossa presença como PIMC.
Maria toma-nos pela mão e ensina-nos a docilidade ao Espírito, para que Deus possa
continuar a realizar em nós, como nEla, “coisa grandes, porque Santo é o seu nome e a sua
misericórdia se estenda a toda as gerações sobre aqueles que o temem ” (Lc 1,49-50).
Por tudo e para sempre: DEO GRATIAS ET MARIAE!
Sr. M. Mabel Spagnuolo
Superiora geral

Roma, Casa geral 17 de agosto de 2012.
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