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Queridas irmãs, muitas felicidades! 

 

    Hoje comemoramos o nascimento ao céu de nossa Madre 

Fundadora Maria Matilde Bucchi; Pedi-he que lhe escrevesse, que lhe falasse, neste momento 

particular e complexo da nossa história. Com os irmãos e irmãs que encontramos, estamos 

compartilhando ansiedades, medos, incertezas para o presente e para o futuro e todos nós 

precisamos de palavras e gestos de esperança. 

 

 “Queridas filhas, obrigada por recordar hoje com tanta fé e alegria o coroamento da 

minha vida: experimentei o último abandono a Deus Pai no encontro com o Esposo que 

tanto amei e tanto procurei ao longo da minha vida. Eu caminho, luto, escolhas 

corajosas, trevas, mas também alegria, abandono e confiança no amor do Pai e na Sua 

providência: estas são as cores que têm caracterizado a minha existência como 

buscadora de Deus. 

 Mas nunca estive só, tive comigo dois guias seguros: São José que sempre me apoiou, 

defendeu e protegeu, e Nossa Senhora das Dores, minha companheira e mestra, amiga 

na peregrinação da fé. Vivenciei muitos dons: do sonho à realização de um projeto 

impossível, passando por perturbações do coração e da mente, questões profundas e 

dolorosas, acidentes, cansaço, humilhações... Foram tempos difíceis, mas também de 

profunda experiência de seu amor de Pai, de Esposa e de amigo. Tempos difíceis de 

guerras, pobreza, violência, mas também tempos de graça onde a Santíssima Trindade 

me sustentou com a sua presença e o seu amor. 

 Tempos diferentes dos que você está passando? Talvez sim ou talvez não! Claro que 

não tivemos Covid19, mas tivemos outras pandemias; não houve guerra em Mianmar, na 

Síria... mas vivemos outras guerras; houve problemas econômicos conforme você os está 

enfrentando. Poderia continuar... Paro por aqui porque hoje gostaria de vos dizer com 

doçura e firmeza que estou convosco, que vos acompanho nestes tempos difíceis que 

cada preciosa menina pode viver plenamente como uma maravilhosa oportunidade de 

interceder, para amar, para “ser” uma mulher do povo, no meio de pessoas comuns e 

simples que precisam de corações que escutem, compartilhem, amem e participem do 

cansaço do dia a dia! 

 Queridas filhas, não percais este tempo precioso com coisas fúteis e triviais, o povo 

de Deus precisa de vós, mulheres que saibam viver a Aliança do amor gratuito, do dom, 

do sacrifício por amor. A nossa sociedade e a nossa Igreja precisam de mulheres que 

promovam a dignidade da mulher, que acreditem na família, que dêem esperança às 

gerações mais novas! 

 O caminho precisa de cada um de vocês; você é uma “missão” em qualquer idade, 

mesmo com algumas doenças. A missão é capaz de ternura e empatia no coração! 

Certamente os dons de cada um são diferentes; você se lembra do meu sonho? Há quem 

intercede, quem trabalha em terras de missão, quem ensina, quem cuida, quem escuta ... 

Mas é o amor que sempre nos move! 

 Cada um pode sentir-se parte desta Família como num grande consórcio e depois 

unidos pelo fio vermelho do Sangue de Cristo que é Espírito vivificante, fonte de força, de 

alegria, podemos experimentar a aventura de um Amor. que nos precede e é sempre fiel! 
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Não se deixe distrair pelo espírito do maligno que cria desunião, crítica, tagarelice, não 

amor, inveja, ciúme ... todas as coisas que podem tirar a paz e a clareza. 

 

 A força do Sangue de Cristo que é o Espírito Santo em nós nos defende, nos conforta 

e nos dá alegria, paz, longanimidade, bondade, bondade, fidelidade, mansidão, 

temperança, humildade e unidade. 

 

Eis o meu desejo para cada uma: deixem-se transformar pelo Espírito para serem 

mulheres transfiguradas que falam com a vida a beleza e a alegria de pertencer e seguir 

o Cordeiro imolado e ressuscitado. 

 

Obrigado por quem és e por tornar vivo hoje na Igreja o carisma que te dei, aquele dom 

que o Espírito Santo me confiou e que continua a colocar nas tuas mãos, sem medida: 

OBRIGADO!” 

 

  

Façamos ressoar nos nossos corações os desejos da fundadora e o meu abraço de ternura a cada 

uma, 

 

 

 

                [Superior geral] 

 

 

 

 

Monza, 1° de Março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


