


“O povo que vivia nas 
trevas, viu uma grande luz” 

(Is 9,1)



“Eu sou a luz do mundo. 
Quem me segue não andará 

nas trevas, mas, possuirá a luz 
da vida.” (Jo 8,12).





Jesus é a luz que ilumina 
nosso caminho no 
cultivo da caridade 
fraterna, do querer-nos 
bem, na vivência das 
relações interpessoais,

A vida centrada em Jesus 
Cristo se expressa no 

amor incondicional às 
irmãs, às jovens e aos 
jovens, na prática do 

amor preveniente que se 
antecipa, chega primeiro, 

cuida da vida. 

Na paciência longa                      
e doçura sem medida,  
na ajuda mútua,                        
no exercício da correção 
fraterna.



Alimenta o cultivo da 
experiência de Deus que 

leva ao compromisso 
profético e missionário 

entre os pobres, 
especialmente entre os 

jovens.

O amor de Jesus Cristo em nós 
gera alegria – sinal de um coração 
que ama a Deus – e nos dispõe à 
aceitação da sua vontade, que 
nos apela através das mediações. 



Um grande FAROL                           
é a oração,                            
revigorada no encontro diário 
com a Eucaristia: Palavra e Pão.                         
A partir desta profunda 
intimidade                                                
é possível viver o bom 
exemplo, a mortificação,                          
a obediência,                                              
a confiança,                                                           
a caridade                                               
que reacendem continuamente 
o fogo do amor de Deus.



Ser testemunhas credíveis da Consagração Religiosa a 
ponto de convencer os (as) jovens ao seguimento de Jesus.







Somos iluminadas pelo 
imenso amor de Deus que 
nos resgata e renova                          
a cada momento, 
possibilitando nossa busca 
de contemplar a realidade 
à luz da Palavra de Deus 
em vista de superar os 
desafios cotidianos.



Rezamos os acontecimentos e situações que 
exigem respostas para um discernimento, 
segundo o projeto de Deus. 

Como Inspetoria, somos agraciadas com oportunidades 
de reflexão que alimentam nossa interioridade e  
animam nossa resposta vocacional. 





O sentido de pertença, 
a qualidade da oração, a 
alegria, a capacidade de 

superar o desânimo,  a 
confiança entre as irmãs 

e nas irmãs para 
descobrir novos valores; 

o gosto do encontro 
fraterno.



À luz da Palavra de Deus, precisamos reacender a luz do 
perdão, da misericórdia, do espírito de família, da doação 
sem medida, da vivência místico-profética, da coerência de 
vida, a paixão pela vida e pelo Senhor da Vida.



A LUZ AINDA BRILHA,
ATRAVÉS DE GESTOS MISSIONÁRIOS



Compromisso com 
o Projeto maior: 
Reino de Deus!



Organização
da Pastoral Juvenil, 
animação vocacional, 
acompanhamento de 
grupos,

Escuta atenta e 
amorosa, aos jovens, 

adolescentes e 
crianças,

visita às famílias
para conhecimento 

da realidade.



Ir ao encontro de comunidades 
distantes, desprovidas de uma 
presença evangelizadora.

Despertar as/os jovens 
para o engajamento no 

voluntariado e em ações 
solidárias.



Oferta da própria 
vida pelos 
missionários e 
missionárias;

Evangelização                
pela boa palavra.

Prática da 
acolhida e 
hospitalidade.

Lutar pela causa 
dos pobres.

Audácia em 
promover 

experiências 
missionárias 

com as/os 
jovens.



Trabalhar a capacidade de perdão 
que favorece a interação entre os 
vários serviços.



Um novo olhar enraizado no amor preveniente de Deus, 
fixado na nossa identidade carismática, direcionado para 

uma resposta aos tempos de hoje com a audácia e a 
coragem das nossas primeiras Irmãs.



Nível pessoal: a conversão aos caminhos do amor
Nível comunitário: o despojamento do “vado io”
Nível Inspetorial: a reestruturação

Isto exige de cada uma de nós:



“Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida 
uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende 
uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e 
sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para 
todos os que estão em casa. Assim também: que a luz 

de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam 
as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês 

que está nos céu”. (Mt 5,14 – 16 ) 





Profundamente reconhecidas, ressaltamos as visitas das nossas 
Conselheiras Gerais que tornam próximo de nós o Centro do 
Instituto, nos proporcionando momentos fortes de formação.

Seus ensinamentos plenos da 
sabedoria que vem do Espírito de 
Deus chegam até nós como chuva 
que cai, molha e faz crescer a 
semente do carisma em cada uma de 
nós, nas nossas comunidades, em 
nossa Inspetoria!



Estamos aí! Nós, comunidades 
educativas da Inspetoria Maria 
Auxiliadora – BRE.  

A luz do farol-símbolo nos une a todas as FMA do mundo 
num perene louvor e agradecimento a Deus pelas 

maravilhas realizadas em nosso favor!



O que vimos e ouvimos
Com nossas mãos tocamos.

O Verbo da vida /A verdadeira luz
Resplandeceu entre nós

E dá vida eterna a quem ouve 
e crê em sua voz.
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