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Caríssimas irmãs, 

 

na alegria e no esplendor do tempo pascal chego até vocês com um dom que multiplica 

nossa exultação: é o dom esperado de nossas Constituições renovadas; a expectativa ajudou a 

tornar este momento mais esplêndido, maior o dom. 

O clima da Páscoa, onde tudo é renovado, onde em algumas partes do Instituto a 

primavera brilha, em outras as chuvas são diluídas e em outras o outono chega com seus frutos 

maduros, irradia sobre este momento uma beleza particular e uma explosão de sentimentos 

positivos que são bons para o coração. 

Nosso, especificamente nosso, torna-se o refrão da Páscoa: Este é o dia que o Senhor 

fez para nós: alegremo-nos e nele exultemos! 

Madre Igilda já se tinha apropriado deste refrão em algumas ocasiões importantes para 

a vida do Instituto. Ela havia anotado isso, por exemplo, em 1962, ano do Decreto de Louvor e 

da aprovação por 7 anos das Constituições, modificadas das anteriores. Era o dia 21 de abril, 

véspera de Páscoa, quando às irmãs reunidas na comunidade de Milão, Dom Balconi, 

visivelmente emocionado, entregava o precioso dom, fazendo explodir nas irmãs uma alegria 

irreprimível. Outrora também, como agora, aquele momento marcava um ponto de chegada e 

de nova partida, depois de muita preparação. 

Comecemos novamente hoje com um sentimento de imensa gratidão a Deus por este 

dom que em primeiro lugar nos vem Dele; gratidão à equipe de irmãs que muito trabalharam 

nelas, colocando empenho e esforço. 

Agradecemo-nos também mutuamente, pois o texto é resultado da contribuição de todas. 

É um dom de comunhão porque é um dom recíproco. 

E há uma novidade, uma surpresa sem precedentes, para tornar nossa alegria mais 

completa: com as Constituições renovadas entrego a vocês um livrinho intitulado: "Nossas 

fontes, no texto das Constituições". É uma coleção de trechos dos escritos de nossas fundadoras, 

de Dom Lorenzo Maria Balconi e do bem-aventurado Pe. Paolo Manna, mencionados direta ou 

indiretamente nas Constituições. Nele encontramos sua palavra viva, inspiradora, que é 



parcialmente encontrada espalhada nos textos já publicados e que, reunidos em um único 

livrinho, são facilmente consultados. 

Atualizadas, completadas no conteúdo carismático e teológico, renovadas pelo estilo e 

pela linguagem, as Constituições que lhes entrego nos dão as coordenadas certas para o nosso 

caminho de santidade no hoje de nossa história. 

Interrogando as nossas fundadoras sobre o valor e o significado das Constituições, 

Madre Giuseppina Dones nos diz que a Regra de Vida é sagrada porque nos mostra o rosto de 

Deus, nos indica sua vontade, nos guia para o exercício da humildade, dá sentido a cada 

sacrifício. 

E madre Igilda acrescenta que é um convite para um caminho de liberdade porque são 

um dom da ternura paterna de Deus. 

Para ambas há em jogo o amor: se eu amo as Constituições e as observo com amor, vou 

ao coração delas, seu horizonte se expande, elas não me comprimem em uma relação 

codificada, pelo contrário me dão alegria porque me abrem para algo "novo" a ser totalmente 

descoberto, me fazem ser, me regeneram. 

Entendidas dessa forma, as Constituições renovadas serão capazes de irradiar em nossas 

vidas um novo impulso de coerência e de generosidade missionária. 

Convido-vos portanto, a fazer uma primeira leitura pessoal, amorosa, atenta às 

novidades contidas. Mais adiante, vocês receberão indicações para o estudo e aprofundamento 

de diferentes ângulos. 

 

Saúdo-vos com os votos de permanecer na alegria pascal, no dia que o Senhor fez! 

 

 

 

 

Ir. Antonella Tovaglieri 

Coordenadora geral 

 

Com a colaboração de Ir. Ângela Corno, arquivista geral 

 


