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Queridas Irmãs, 

         Hoje contemplamos e revivemos o evento da descida do Espírito Santo, dom do Senhor 

Ressuscitado à Igreja; um evento de graça que preenche o Cenáculo e, de lá, se espalha pelo 

mundo inteiro.  

         Nos Atos dos Apóstolos (2,1-11), S. Lucas nos conduz à Jerusalém e ao Cenáculo, onde 

os Apóstolos estão reunidos. A nossa atenção se concentra sobre as línguas de fogo e o barulho 

que agitam profundamente os apóstolos, criando neles uma novidade de vida. Começam a 

proclamar as obras grandes e poderosas de Deus; e os presentes os ouvem falar em suas próprias 

línguas. 

        O evento de Pentecostes marca o início de um novo caminho. Os apóstolos que, temerosos, 

tinham se refugiado juntos na sala, recebem a força do Espírito e saem com ousadia para 

proclamar o Evangelho. 

Ainda hoje o Senhor continua chamando pessoas para dar continuidade à sua missão nas 

situações em contínua mudança no mundo. Ele nos chama a ser dóceis ao Espírito para que 

saibamos identificar os caminhos da missão no grito daqueles que sofrem e nos rostos das 

mulheres e homens de outros credos e culturas. 

Este ano o Senhor chama e envia as seguintes Irmãs da nossa Congregação para serem 

anunciadoras da Boa Nova aos povos: 

 

Gostaria de convidá-las todas, queridas Irmãs, especialmente aquelas que foram 

destinadas, a escutar as palavras do Papa Francisco: “Para manter vivo o ardor missionário, é 
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necessária uma decidida confiança no Espírito Santo, porque Ele «vem em auxílio da nossa 

fraqueza» (Rm 8, 26). Mas esta confiança generosa tem de ser alimentada e, para isso, 

precisamos invoca-lO constantemente… É verdade que esta confiança no invisível pode 

causar-nos alguma vertigem: é como mergulhar num mar onde não sabemos o que vamos 

encontrar. ... Mas não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, 

renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e 

impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e 

em cada momento”. (cfr. EG 280) 

Isto, juntamente com a consciência de nossa fragilidade, faz com que a nossa confiança 

seja ainda mais profunda em Deus que nunca nos deixa faltar o sustento do seu Espírito.  

Conscientes de que a eficácia da nossa missão depende da acolhida do Espírito Santo nas 

nossas vidas, rezemos para que a celebração de Pentecostes possa aumentar em nós o 

compromisso de nos abrirmos sempre mais a cada dia, à sua ação transformadora na nossa 

existência e missão. 

Acompanhemos com nossas orações nossas Irmãs que hoje receberam a destinação, 

especialmente durante o tempo de preparação imediata para a partida e a fase de inserção na 

missão. 

Dirijamos o nosso olhar para a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, para aprender com 

ela como sermos dóceis às inspirações do Espírito e para pedir-lhe que interceda para que o 

Senhor possa derramar abundantemente sobre nós seu Espírito neste tempo de preparação 

imediata ao XI Capítulo Geral. 

 

Desejo a cada uma de vocês uma frutuosa celebração da solenidade de Pentecostes. 

 

Um grande abraço, 

 

         
Ir. Rosilla Velamparambil 

      Superiora Geral 


