
 
 

FESTA 1 DE JULHO 
 2021 

É o Senhor quem dá tudo 
    

 
“… Se você quiser entender ainda mais profundamente a força desse sangue, considere onde ele começou a 
fluir e de qual fonte ele surgiu. Foi derramado na cruz e fluiu do lado do Senhor. Segundo o Evangelho, um 
soldado se aproximou de Jesus morto e ainda pendurado na cruz e abriu-lhe o lado com um golpe de lança: 
saiu água e sangue. Um símbolo do Baptismo, o outro da Eucaristia ... Agora a Igreja nasce destes dois 
sacramentos, deste banho de regeneração e renovação no Espírito Santo através do Baptismo e da Eucaristia. 
E os símbolos do Baptismo e da Eucaristia saíram do lado. Por isso, é do lado dele que Cristo formou a Igreja ... 
Com o seu sangue nascemos, com o seu sangue alimentamos a nossa vida. Como uma mulher alimenta seu filho 
com seu próprio leite, assim Cristo constantemente alimenta aqueles a quem ele regenerou com seu sangue " 

[São João Crisóstomo] 
 

 

Querida, muitas felicidades! 

 

   Vivemos esta festa do Precioso Sangue como dom de uma vida nova, porque voltamos a 

contemplar a fonte da qual brota o Sangue de Jesus: o seu lado aberto, que diz o dom da sua vida para cada um de nós: 

 

«Este coração é o coração do Filho, um coração ao mesmo tempo humano e divino, um coração que escuta, 

obedece e ama ... Um gesto de violência humana transforma-se num gesto de infinita compaixão de Deus porque 

por meio dela Deus revela e dá os tesouros infinitos de Seu amor escondidos no coração do Filho... ” 

[Fr. Adalberto Piovano] 

 
Beber desta fonte nos cura e nos permite descobrir os tesouros da infinita misericórdia do Pai. Experimentamos este dom cada 

vez que celebramos a Eucaristia, que “nos atrai ao seu dinamismo de amor” [custo 2] e que nos repete que Deus brincou 

connosco a ponto de nos dar o seu corpo e derramar o seu sangue e depois 

 

«Ama-se com corpo e sangue, não a partir da necessidade de ser compreendido, mas da vontade de poder chegar 

ao outro na sua necessidade mais autêntica» 

[Fr. Roberto Pasolini] 

 

O Papa Francisco em sua homilia pela festa do Corpus Domini 2021 nos lembrou: 

    

«A imagem de Jesus partindo o Pão é o gesto eucarístico por excelência, o gesto de identidade da nossa fé, o lugar 

do nosso encontro com o Senhor que se oferece para nos fazer renascer para uma nova vida ... é Jesus que se torna 

um cordeiro e ele se imola para nos dar vida. Na Eucaristia contemplamos e adoramos o Deus de amor. É o Senhor 

que não quebra ninguém, mas quebra a si mesmo. É o Senhor que não exige sacrifícios, mas se sacrifica. É o Senhor 

que nada pede, mas dá tudo. Para celebrar e viver a Eucaristia, também nós somos chamados a viver este amor. 

Porque você não pode partir o Pão de Domingo se seu coração está fechado para os irmãos. Você não pode comer 

este Pão se não der pão aos famintos. Não podes partilhar este Pão se não partilhamos os sofrimentos dos 

necessitados ... E a partir de agora as nossas Eucaristias transformam o mundo na medida em que nos deixamos 

transformar e nos tornamos pão partido para os outros ... Partimos nossas vidas na compaixão e na solidariedade, 

para que o mundo veja através de nós a grandeza do amor de Deus ”. 

 

 

Creio que estas palavras do Papa Francisco são os melhores votos que nos podemos desejar neste dia de festa: Jesus se dá 

tudo de si e somos chamados a "ser vítimas sacrificadas à vontade de todos"; o Senhor não rompe ninguém, mas se rompe e 

se entrega por amor ... nos dá toda a sua história, seu jeito de ser no mundo, de ter cuidado e paixão por cada vida. E para nós, 

este 



 

“Significa responder com amor exclusivo ao Amor daqueles que foram os primeiros a manifestá-lo a ponto de nos 

dar a vida. Trata-se, portanto, de sair de nós mesmos para amar os irmãos, a ponto de nos arriscarmos e nos 

comprometermos por sua salvação "cumprindo o que, dos sofrimentos de Cristo, falta em nossa carne" 

[custo 7] 

 

Continuamos a viver na consciência, alegria e admiração que 

 

“O dom do Preciosíssimo Sangue de Jesus está no centro da espiritualidade: Sangue da redenção, da reconciliação, da nova e eterna 

aliança prefigurada no Antigo Testamento. Por meio do sacrifício perfeito do Filho, que nos libertou de nossos pecados, nós, o povo 

da nova aliança, experimentamos a misericórdia de Deus, entramos em comunhão com ele e participamos como filhos dos 

benefícios da redenção ” 

 [custo 6] 

 

Somos amados, envolvidos na ternura do Pai que em Cristo nos salva, nos torna herdeiros do Reino, nunca nos deixa sós, nos 

conforta, nos atrai a si, nos dá força e coragem nos momentos de dificuldade, revive em nós a consciência de Sua graça e 

misericórdia. Este é o dom do Espírito Santo que Madre Bucchi nos deu e que ainda hoje nos atrai. 

Permitir-nos ser atraídos por este dom da vida significa vivê-lo na vida cotidiana, então espero que você olhe para o 

 

“… A experiência de vida da Fundadora e das primeiras irmãs, que é um tesouro precioso que queremos valorizar 

e transmitir às pessoas às quais nos aproximamos com o testemunho fiel do dom recebido. Por isso, nos 

comprometemos a tornar viva, nas diferentes culturas, o patrimônio de valores que sempre caracterizou nossas 

comunidades: o espírito de sacrifício na doação incondicional a Deus e na atenção aos irmãos, o espírito de família 

em simplicidade e alegria. de convivência e espírito de humildade, conscientes das nossas limitações e do dom da 

salvação já recebido ” 

[custo 8] 

 

Vivamos este dia com alegria e gratidão, peçamos a sabedoria do Espírito Santo para que sejamos mulheres que, revestidas 

da força do Sangue de Cristo, saibam amar com humildade, alegria e ternura, para ser "Discípulos do Cordeiro: fermento para 

o mundo" 

A cada um o meu abraço de ternura e a minha oração, tua irmã e mãe, 

 

 

       Madre Donatella Zoia  
             [Superior Geral] 

 
 

Monza, 01 de julho de 2021.                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 


