
 

      “Hoje uma esplendorosa luz desceu à terra” ( Liturgia do Natal) 

“Adoramos aquele que iluminou 

a nossa mente com o seu ensinamento, 

e que traçou em nosso ouvido 

uma senda para as suaas palavras. 

Damos graças Àquele que enxertou 

o seu fruto em nossa árvore. 

Gratidão para com Aquele que enviou 

o seu herdeiro 

para nos atrair a si por meio d’Ele, 

e nos tornar herdeiros juntamente com Ele”. 

(S. Efrém o Sírio, III Hino sobre a Natividade, IV sec.) 

 

A vinda  do Salvador ilumine a nossa existência a fim de que 

 resplandeça  da sua bondade e misericórdia. 

Com todas as irmãs da Misericórdia 

faço os mais cordiais e sinceros votos 

de um Feliz Natal e  próspero Ano novo rico de graça e paz 

 

 

      madre  
                                            Superiora geral 

 
Verona, S. Natal 2021 
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Verona, aos 17 de Dezembro 2021 

 

 
 
Queridos irmãos Leigos da Misericórdia 

 

                                                   Retomo o breve trecho do Hino de Natal de Santo Efrém, 

que nos ilumina sobre o sentido da vinda do Senhor entre nós. O Natal de Jesus, de facto, 

nos introduz na grande senda da história da salvação que Ele abriu e levou a 

cumprimento para cada um de nós. O Senhor Jesus veio iluminar o caminho que conduz 

a Deus, abrindo a nossa mente e o nosso coração à escuta da sua Palavra de verdade e 

de vida; nos deu a força para que a sua Palavra em nós se torne fonte que frutifica em 

obras de misericórdia; n’Ele o Pai nos fez herdeiros dos seus bens e do gozo da vida 

eterna. 

Estes bens do Senhor são para todos, porque todos somos seus filhos e n’Ele somos todos 

irmãos, como bem afirma o Papa Francisco em sua carta Encíclica “Fratelli tutti”. 

Desta nascente provém o chamamento a sermos anunciadores da sua bondade e da sua 

misericórdia com a palavra e com as obras. 

Agradeço ao Senhor pelo vosso empenho em difundir a bondade de Deus e em tornar 

visível o Seu amor para com os irmãos mais necessitados como viveram e 

testemunharam os nossos beatos Fundadores Carlos e Vincenza Maria. 

Do céu eles vos guardem, vos bendigam e protejam, doando a vós e às vossas famílias 

paz e serenidade neste santo Natal e todo o bem para o novo Ano 2022. 

Com as irmãs do Conselho geral vos envio as minhas mais cordiais saudações unida às 

irmãs que vos acompanham nesta caminhada. 

 

 

                                                                               madre Maria Visentin 

                                                                                     superiora geral 

 


