Mensagem final de Irmã Ana Pereira de Macedo
Finalizando esses três dias de encontro a palavra é GRATIDÃO. Gratidão a Deus, e às
irmãs, destacando desde a presença de cada uma, bem como gratidão a todas as que
colaboraram para que o encontro pudesse acontecer. Vamos sair desse encontro,
certamente mais animadas e fortalecidas pela energia boa que compartilhamos e pelas
reflexões realizadas, mas também sentimos a necessidade de continuar o
APROFUNDAMENTO e a reflexão, desafiadas a continuar o processo de ESCUTA –
DIÁLOGO – DISCERNIMENTO para avançar, dar passos juntas.
Que na busca de resposta aos desafios missionários tenhamos presente o testemunho
dos pobres, o Carisma da congregação e a diversidade que somos. Que a dimensão
econômica, tão necessária e importante, não seja o critério principal no discernimento
dos espaços e área missionárias. As CCGG 16 nos dizem que “nossos bens servem para
o sustento da irmandade e para o exercício da missão”.
Que possamos contagiar de evangelho o cotidiano de nossas irmandades, para que a
caminhada missionária nas diversas realidades onde vivemos, tenha os tons da
COMPAIXÃO – MISERICÓRDIA – PROFECIA. A pandemia está nos mostrando o quanto
somos vulneráveis, o quanto a vida é frágil. Vamos continuar cuidando da vida, nossa e
dos pobres. Não temos previsão de quando poderemos nos encontrar, pois o processo
de imunização da população está muito lento. Mas podemos permanecer unidas na
oração e na solidariedade. E na caminhada, durante ano, vamos intensificar a comunhão
entre nós pedindo as luzes da Divina Ruah para discernirmos a vontade de Deus, e com
serenidade e alegria, no diálogo, irmos construindo, em conjunto, a forma de
organização que queremos. Rezemos pelas vocações e pelas irmãs que estão em
realidades missionárias exigentes e desafiadoras e de enfrentamento a covid e também
para que tenhamos irmãs disponíveis para os serviços necessários à nossa organização.
Como Madalenas, superemos os medos, confiemos na presença amorosa e consoladora
do Deus da Vida, caminhemos alegres e confiantes sendo anunciadoras da esperança.
Que a bênção do Ressuscitado nos acompanhe no caminho rumo à Páscoa.
Um abraço pascal a cada uma aqui presente, estendido a todas as irmãs formandas e
simpatizantes.

