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Queridas Irmãs, 
 
a festa de Madre Mazzarello é particularmente significativa para todas nós e gostaria 
de chegar a vocês com um coração um pouco igual ao seu; um coração de mãe que 
não resiste ao desejo de estar perto de todas as suas filhas e gostaria de envolvê-las 
todas em um grande abraço.  
 
Faço votos de que cada comunidade e cada uma de vocês tenha uma boa festa de 
Santa Maria Domingas.  Estes votos querem chegar também a todas as jovens, aos 
jovens, aos leigos com os quais partilhamos a vida diária, a todas as Ex-alunas e aos 
Ex-alunos que desejam aprofundar sempre mais o seu caminho espiritual.  
 
Neste dia de festa gostaria que a voz de Madre Mazzarello ressoasse, endereçada a 
cada uma de nós pessoalmente, com a pergunta direta:  
 

«Você está alegre?». 
E a todas juntas:   
 

«Vocês estão alegres?» 
 
Esta pergunta repetida em cada uma de suas cartas seja como um eco que atravessa o 
mundo do Leste ao Oeste, do Norte ao Sul e, sobretudo, seja acolhida como um 
convite a fazer jorrar aquela fonte de alegria que algumas vezes permanece fechada 
no mais profundo do ser.  
A alegria é sinal de um coração que ama muito o Senhor, costumava repetir Madre 
Mazzarello.  
A alegria deve acompanhar nossos caminhos de conversão ao amor. Ela está 
enraizada no mistério pascal de Jesus que estamos celebrando na liturgia deste tempo.  
A alegria pode brotar também do sofrimento, se este for unido ao sofrimento redentor 
de Jesus.  
Pude experimentar isto nas visitas realizadas nestes meses. A alegria é companheira 
da humildade e da caridade. 
 
Quero aproveitar desta ocasião para dizer-lhes um obrigada especial.  
Agradeço-lhes pela oração que me ofereceram como dom e por tantos gestos de 
solidariedade por ocasião da festa da gratidão em nível mundial.  
As comunidades educativas foram muito generosas e as iniciativas, mesmo pequenas, 
mas sinais da criatividade que nasce nos corações  capazes de amar, mudaram alguma 
coisa no mundo.  
Alguns segredos são conhecidos somente por Deus e são fecundos!  



 2

 
Estamos procurando responder às grandes emergências surgidas neste último período, 
particularmente no Haiti, mas também no Chile.  
Assegurar as condições que tornem possível o presseguimento da missão educativa 
para dar esperança e confiança aos/às jovens e às famílias é um objetivo que 
queremos alcançar graças à solidariedade do Instituto e à busca de outras fontes 
financeiras. 
 
Sou grata pelas mensagens recebidas de comunidades, de Irmãs, leigos e crianças, 
jovens que declaram ter escolhido abster-se de algo para ajudar a quem, neste 
momento, está na necessidade.  Estes sinais de grande humanidade são abençoados 
por Deus!  
 
Com Madre Mazzarello agradeço a vocês, ainda, pelo empenho pessoal e comunitário 
em viver gestos de reconciliação no cotidiano. Testemunhos comoventes chegaram a 
mim também das comunidades educativas.  
Percebi quanta alegria existe em vocês por terem empreendido e consolidado este 
caminho que as unificou no amor e as tornou mais corajosas em comunicar aos 
jovens a bela notícia que Jesus ressuscitou e que Ele é a nossa verdadeira felicidade.  
Acolhamos a palavra de Madre Mazzarello: « Recomendo-lhes que se queiram bem, 
que se amem todas com verdadeira caridade, que sejam humildes, não somente de 
palavras, mas de fato » (cf L 40). 
A reconciliação diária é caminho de comunhão e de educação à paz.  
 
Madre Mazzarello tinha um coração missionário.  Lembremos dela com as nossas 
primeiras Irmãs enquanto olhavam o mapa mundi, desejosas e entusiasmadas em 
partir de Mornese para terras distantes para se tornarem missionárias, para anunciar 
Jesus às jovens distantes.  
Hoje quero convidar o Instituto inteiro a renovar este anseio missionário do qual 
dependerá o seu futuro! 
Estou rezando cada dia na espera do anúncio de neo-missionárias! 
Estamos chamadas a partilhar da nossa pobreza e os “pães” se multiplicarão porque 
quem doa não se empobrece nunca!  
 
Desejando-lhes uma santa e feliz festa de Madre Mazzarello, asseguro-lhes que em 
Turim, na Basílica, no dia 24 de maio colocarei nas mãos de Maria Auxiliadora a 
vida do Instituto, que é Seu.  Confiarei a Ela as intenções de vocês e em particular lhe 
pedireir as vocações de que o Instituto e a Família Salesiana têm necessidade.  
 
Partilho com todas vocês a alegria de ser Filha de Maria Auxiliadora em um caminho 
de abertura alegre ao dom da santidade cotidiana.  


