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Adoradoras do Sangue de Cristo

Editorial

Vem sempre, Senhor

Vem de noite, mas no nosso coração é sempre noite: e portanto, vem sempre, Senhor.
Vem no silêncio, mas nós não sabemos mais o que dizer-nos: e então vem sempre, Senhor
Vem na solidão, mas cada um de nós é sempre mais só: e portanto, vem sempre, Senhor.
Vem, Filho da Paz, nós ignoramos o que seja a paz: e então,vem sempre, Senhor.
Vem libertar-nos, nós somos sempre mais escravos: e portanto,vem sempre, Senhor.
Vem consolar-nos, nós somos sempre mais tristes, e então vem sempre, Senhor.
Vem procurar-nos, nós somos sempre mais perdidos: portanto, vem sempre, Senhor.
Vem, tu que nos amas, ninguém está em comunhão com o irmão se antes não o está contigo, Senhor.
Nós somos todos afastados, desgarrados nem sabemos quem somos,o que desejamos: Vem, Senhor.
Vem sempre, Senhor.
Pe. David Maria Turoldo, Servo de Maria
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Espaço Administração Geral
Karibuni!

Com alegria desejamos compartilhar a nossa
bela experiencia de visita às Irmãs ae Região
Tanzânia acontecida à distancia de dois meses
do início do nosso mandato. Enquanto para Ir.
Nadia, esta não era a primeira vez que visitava
a Região, para mim era tudo novo. O objetivo
da nossa visita era dar continuidade ao acompanhamento iniciado pelas precedentes administrações. Transcorremos o nosso tempo de
permanencia encontrando as Irmãs para conhecer mais de perto as comunidades de vida, os
ministerios e a riqueza da sua realidade cultural.
Foram dias muito belos nos quais tivemos a
oportuniade de encontrar as jovens na formação inicial e começar a olhar a formação na
perspectiva do noviciado internacional. Pudemos passar muito tempo para trabalhar com
a Administração Regional e ajudar a região nos
desafios que são chamadas a enfrentar e que
caracterizam cada realidade da Congregação
Tínhamos deixado a Italia, com as suas temperaturas já invernais, na manhã de 25 de novembro
e chegamos no mesmo dia na quente Tanzânia.
Esperavam-nos dias quentes não só pelo clima,
mas sobretudo pelo cordial acolhimento das
Irmãs.
A Tanzânia é um País da África oriental com clima tropical. O país obteve a indepen-

dencia em 1961 e está crescendo.
As primeiras adoradoras italianas
chegaram aqui em 1969. As Irmãs
da Região Tanzânia já iniciaram o
processo para preparar o Jubileu de
Ouro: 50 anos da presena das ASC
neste País africano extremamente
acolhedor e aberto.
Durante a nossa permanencia
estivemos em todas as nossas comunidades e encontramos as Irmãs
plenas de alegria, esperança e com
muita vontade de fazer sempre melhor. A jornada das irmãs inicia cada
dia muito cedo, com as Laudes e a
celebração da Eucaristia: o cuidado
pela oração é muito sentido entre
as irmãs e por toda a parte experimentamos uma grande atenção à
oração comunitária. A liturgia, bem preparada,
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Espaço Administração Geral
foi uma ocasião para louvar a Deus na lingua
kiswahili com salmos, cantos e música bem ritmada po tambores e címbalos. Entre os diversos
dons de Deus logo notamos, que cantar, dançar
e tocar instrumentos são os talentos característi-

cos não só das nossas irmãs, mas de todo o povo
tanzaniano.
Por ocasião das visitas às comunidades pudemos ver os ministerios que as irmãs estão levanto
avante: principalmente as escolas primárias e secundárias onde estuda, centenas de estudantes
e depois varios dispensarios, a Vila da Esperança e o Centro do Bom
Samaritano. As irmãs
trabalham nos hospitais,
se ocupam com trabalho
na paróquias, se dedicam
à costura, procuram diversos modos para ajudar
os pobres, sobretudo
crianças. Muitas irmãs
estão estudando assiduamente para preparar-se
à missão. As obras e as
necessidades são muitas;
embora a região esteja
em crescimento numérico, faltam as irmãs para
cobrir as necessidades
dos vários ministerios
e
isto é um grande

desafio.
Cotidianamente as irmãsrezam ao Senhor pelas
vocações prontas a servir “ao nosso caro próximo”.
Enquanto estávamos em Dodoma se realizou o
primeiro seminário sobre “Círculos de Reconciliação” para as irmãs guiado por Pe. Gregório
CPPS e Ir. Flórida ASC. As participantes compartilharam conosco a alegria desta experiencia
de escuta profunda como oportunidade de
conhecimento recíproco e de caminho de cura
interior. A alegria de compartilhar de maneira
mais profunda e de estar juntas pondo cada uma
a própria vida ao centro, foi doado a cada uma
energia e renovada confiança.
As duas semanas transcorridas com as Irmãs na
Tanzânia foram momento de aprofundamento
e de reflexão; os encontros e os processos de
discernimento acontecidos transmitiram a todas
nós, a confiança e a esperança que a mais jovem
região da nossa Congregação se desenvolva e
queira crescer na responsabilidade de responder
melhor ao chamado de Deus.
Ir Wiesława Pryzbyło, asc
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Do Mundo ASC
Área Continental: Américas
Região Brasil

Notícias sobre a Venerável Ir. Serafina
O
conhecimento
sobre a nossa
querida e Venerável Ir. Serafina Cinque
tem progredido no ano de
2017. O Padre
Danilo Rodrigues, sacerdote diocesano
e ex-aluno das
Irmãs Adoradoras em
Santarém,
Pará, com as
quais conservou a amizade, desejou, como
Pároco da Paróquia “Maria,
Mãe da Igreja”, em Belo Horizonte, capital do Estado de
Minas Gerais - no centro do
Brasil, propagar a história de
Ir. Serafina, por quem ele tem
uma grande devoção.
Por isto, no mês de julho
o Padre Danilo propôs a Ir.
Marilia Menezes que o Movimento “Encontro de Casais
com Cristo”, da sua Paróquia,
tivesse,em 2017 como Patrona
e inspiradora, a pessoa da nossa Venerável Irmã. A Coordenadora do ECC deste ano, sra.
Fabiola Cabral e seu marido,
pediram a Ir. Marilia material adequado para conhecer
esta figura, que foi estudada
pelos casais. O encontro, que
envolveu 50 casais por 3 dias,
se realizou em no-

spectivamente.
Foi mostrado
também o
altar lateral da
igreja paroquial dedicada
à Imaculada
Conceição,em
Altmira, sob o
qual se encontram os restos
mortais de Ir.
Serafina. Como
complemento
do trabalho,
a TV entrevistou Ir. Marilia,
vembro e foi um sucesso. Faem Belém,
biola enviou a Ir. Marilia vários mostrando uma parte do
pequenos objetos preparados arquivo de Ir. Serafina, que
pelos casais e expostos em
se encontra na comunidade
uma amostra inaugurada duNossa Senhora de Guadalupe.
rante o encontro; sobre esses O vídeo sobre a atividade de
está impressa a face de Ir. Se- Ir. Serafina em Altamira, e o
rafina e a frase que se tornou andamento de seu processo
símbolo do Encontro: COMO
de beatificação dura cerca de
DEUS É BOM!
sete minutos e foi apresentato
durante o noticiário de meio
VIDEO SOBRE IR. SERAFINA
dia pela TV Liberal, na primeira semana de novembro,
A TV LIBERAL, filiada à impor- despertando grande interestante REDE GLOBO do Brasil,
se. No video foi destacada a
no mês de outubro deste ano pessoa do Padre Conceição
entrevistou as nossas Irmãs
da Silva,diocesano, canonista
Zélia Valentim e Jandira Barbo- da Arquidiocese de Belém,
sa, responsáveis pela Casa Di- que falou da importancia que
vina Providência. As imagens
a desejada Beatificação de
mostram o trabalho que as
Ir. Serafina poderá ter para a
Irmãs realizam na Casa Divina Igreja na Amazônia.
Providência e no Refúgio São
Gaspar em favor das mulheres
Ir Marília Menezes, asc
grávidas e dos doentes re-
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Do Mundo ASC
Área Continental: Américas
Região USA

Carta de Dorothy Day descoberta no Arquivo de Ruma

Pesquisadores e arquivistas
muitas vezes sonham e imaginam encontrar documentos
até o momento desconhecidos,
caras ou artigos escondidos em
alguma pasta esquecida de um
arquivo.
Embora também eu tenha
sonhado em fazer um dia uma
descoberta do gênero, pensava
que não me aconteceria nunca,
até quando, quinta-feira 16 de
novembro, revistei as pastas de
Irmã Angelita Myerscough. (Eu
de fato trabalho no arquivo de
Ruma um dia na semana).
Ali, sepultos em uma pasta,
havia documentos sobre
Dorothy Day e o Movimento
dos Trabalhadores Católicos.
Entre estes uma carta de 1938,
escrita a mão por Dorothy Day
a Ir. Angelita, cuidadosamente
protegida po uma folha plastificada. Angelita sabia o que
tinha entre as mãos, mesmo se
naquele ano, era só uma jovem
adoradora

professa de primeiro ano.
Porque od documentos de
Dorothy Day são conservados no arquivo da Marquette
Universidade em Milwaukee,
eu contatei Phil Runkel,
o arquivista que cuida
da sua documentação,
e lhe enviei uma cópia
da carta e do envelope.
Phil me disse que
estão recolhendo e
preparando os documentos para enviar a
Roma para o processo
de canonização de
Dorothy Day, mas porque não tinham mais
encontrado alguma
correspondencia de
Doroty com Ir. Angelita, não pode dizer-me
se esta carta poderá
ser incluida entre os
documentos para
mandar a Roma.
A carta a este ponto

me deixa com muitas interrogações. O Movimento dos
Trabalhadores Católicos do
jornal foi fundado a 1 de maio
de 1933. Ir. Angelita portanto
estava em comunicação com
Dorothy Day já desde o inicio
da vida do movimento.
Como Ir. Angelita veio a
conhecer este movimento?
Que coisa era o ”encontro de
Maio” ao qual se refere na
carta? De onde Ir. Angelita recolheu o dinheiro para enviar
a Dorothy Day, desde que no
momento aquele tempo era só
uma juniorista? Quem são as
“quarenta” a quem teriam sido
enviadas as copias da oração
apresentada por “Ade Bethu-
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ne?”. As preces de que se fala
estão escondidas em qualquer
outra parte do arquivo? De fato
não se encontram na pasta de
Dorothy Day que possuímos.
Quem são as “quarenta” outras
jovens irmãs professas?
Este documento, mesmo não
tendo um particular significado
histórico para o Movimento dos
Trabahlhadores Católicos de
Dorothy Day, põe à luz, porém,
o interesse que Ir. Angelita
tinha a respeito do serviço aos
pobres e o profundo senso de
gratidão de Dorothy Day por
alguem que não conhecia pessoalmente.
Escrita durante os anos em
que uma memnagem de gratidão escrita a mão era sinal de
boa educação, esta carta captura algo do poque estas duas
mulheres são figuras significativas para muitas de nós. Aprofundadas pesquisas no arquivo
poderiam fazer-nos encontrar
as respostas ou gerar outras
perguntas. A este ponto aquilo
que é importante é que a carta
foi encontrada e que é.

Carta de Doroty Day a Irmã
Angelita
Cara Ir. Angelita,
o escritório aqui conservou a tua carissima
carta até a meu retorno de
uma viagem de trabalho,
por isso o atrazo que eu
espero tu me desculparás.
Deveriam pelo menos terem me informado.

Eu não posso exprimirte o quanto a tua carta me
tenha tocado, sobretudo
o teu interesse e o quanto gratas te estamos pelas
tuas preces. A vossa é como
o poder de uma central
elétrica. (Sabes que basta o
trabalho de 30 homens em
uma central elétrica para
iluminar toda Manhattan?)
Algumas vezes eu sinto
forte o efeito da prece e do
sacrifício dos amigos como
tu.
Por favor continua a
Ir Regina Siegfried, asc rezar por nós todas, pelas
nossas casas de hospitali-

dade, pelos aleijados, por
aqueles que aqui ficaram,
pelos cegos que estõ entre
nós (e o somos também
nós).
Percebo que esta carta
chega tarde para aquele
teu “Encontro de maio” e
lamento muito. É só porque
alguém pensou que fosse
mais importante que eu respondesse pessoalmente de
modo que ninguém o fez.
Aqui são duas das minhas
preces preferidas, dadas a
mim pelo próprio Abe Bethune. Talvez as podes dar
às outras quarenta que tem
sido tão generosas, assim
que as possam copiar.
Da os meus agradecimentos a todas pela vossa ajuda, e pelo dinheiro que me
tendes enviado. “O amor é
uma troca de dons”. E como
S. Inácio disse, continuemos
a rezar uma pela outra.
Em Cristo,
Doroty Day
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Área Continental: Américas
Região USA

Feliz Aniversário
Na quarta-feira, dia 8 de novembro, Ir. Leona Riebel celebrou seus 100 anos de nascimento. Seu querido amigo, Monsenhor Walter Rossi, de Washington, D.C., presidiu às a 10 hs.
a Missa daquele dia na Capela a Nova Aliança em Wichita.
Congratulamo-nos com Irmã Leona nesta alegre ocasião.
Na foto, à esquerda, está Irmã Mary Kevin Rooney contando
histórias; Monsenhor Walter Rossi, wcom quem Leona trabalhou no Santuário Nacional; sua irmã de 101 anos Irmã Florentia; Irmãs Jan Renz e Diana Rawlings; e sua irmã de 93 anos,
Irmã Barbara.
Ir Nylas Moser, asc
Ir Fran Schumer, asc

Area Continental: Europa
Região Polônia

…pela Tua Palavra ...
Aceitamos os desafios dos Atos da XXI Assembleia Geral de
2017
Este foi o tema dos encontros de formação
para as irmãs ASC da nossa região que se
realizaram em dois grupos de 6 a 8 e de 10
a 12 de novembro de 2017 na casa de Boleslawiec. Os encontros foram guiados pelas
irmãs que participaram na XXI Assembleia
Geral.
O primeiro grupo de encontros foi guiado
por Ir. Ewa Kleps - superiora regional, Ir.
Elżbieta Kurnatowska – conselheira regional e Ir. Teresa Jaszczyszyn, delegada, e o
segundo grupo foi guiado por Ir. Ewa Kleps
e Ir. Elżbieta Kurnatowska. As

Irmãs delegadas compartilharam conosco a
rica experiencia do longo período da Assembleia Geral. Quando apresentaram como
foram realizadas as jornadas e o trabalho
durante a assembleia, então compreendemos a importancia da preparação, da escuta
mútua, do discernimento, do diálogo, do cuidado e do esforço, para farzer de modo que
o documento, que nos foi entregue, pudesse
ser a voz de toda a Congregação. Ir. Ewa,
lendo a carta de promulgação e apresentando os Atos da Assembleia Geral, acentuou
as ações que são a chave para realizar o
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documento: viver em estado de formação
contínua, estar atentas à “força profética do
COMO”, tecer relações evangélicas.
Depois da cerimônia de entrega dos Atos,
precedida pelo canto “A Tua Palavra é uma
lâmpada para os meus pés e a luz sobre o
meu caminho” e pela leitura do trecho tirado
do Evangelho de Lucas (5,1-11), nos foi dado
tempo para ler o novo documento da nossa
Congregação. No dia seguinte, utilizando o
conteudo dos Atos, trabalhamos em quatro
grupos, respondendo às seguintes perguntas:
1. A que coisa me chamam os ATOS da
XXI Assembleia Geral para poder empreender o processo de transformação?
2. De qual modo a comunidade ASC pode
responder a estes desafios?
3. Como acolho os ATTOS da XXI Assembleia Geral?
A síntese das respostas será utilizada durante a sessão da Assembleia Regional que
se realizará de 12 a 14 de janeiro de 2018.
Durante os encontros participamos da
Missa celebrada por padre Adam Langkamer, pijar. Cada participante teve o tempo para a oração individual, a adoração
comum do Santissimo Sacramento e as
preces da Liturgia das Horas.

pelas irmãs deste grupo que já morreram,
Ir. Róża Abramek e Ir. Esther Chlastawa,
pedindo para elas a misericórdia de Deus e a
plenitude da vida com Ele na alegria do céu.
Penso que todas as Irmãs retornaram às
nossas comunidades com uma reflexão sobre
a especificidade da vida na comunidade
religiosa, baseada sobre a espiritualidade
do Sangue de Cristo e sobre a fidelidade ao
carisma de Maria De Mattias.
A intercessão da nossa Madre Fundadora e
a bênção de Deus abram os nossos corações,
iluminem os caminhos e deem coragem para
realizar a missão como Adoradoras do Sangue de Cristo.
Unida na adoração do Sangue de Cristo
Ir Bernadetta Pajdzik, asc

No final dos encontros de formação, durante a Missa, rezamos pelas irmãs que
celebraram o 60° aniversário da sua profissão: Ir. Małgorzata Braszko, Ir. Magdalena Karaban, Ir. Łucja Partyka e Ir. Marianna Konefał. Rezamos também
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Espaço GPIC
Eis o que pede o Senhore de ti ...
fazer a justiça, amar a piedade e caminhar humildemente
com o teu Deus (Miqueia 6,8)

Como atual ponto de referencia de Justiça, Paz e Integridade da Criação (GPIC)
para o Conselho Geral,
recentemente tive a oportunidade de participar do workshop anual de formação
para os promotores da GPIC,
realizado pela comissão
UISG (União Internacional
das Superioras Gerais).
O workshop se realizou
em Roma, com participantes
proveniente de mais de 20
países diversos. Alguns dos
participantes, como eu, são
residentes em Roma e membros dos conselhos gerais
das várias congregações;
mas muitos outros vieram
dos diversos recantos do

mundo e realizam o ministerio de coordenação de GPIC
para as suas comunidades. O
seminário foi projetado para
fornecer informações, desenvolver competencis, planejar
e encorajar o trabalho em
rede entre aqueles que são
responsaveis no empenho de
colaboração internacional a
nlivel de GPIC. Devo dizer
que durante os 3 dias em que
estivemos juntos, realizamos
isto ... e muito mais ainda.
Entre os muitos assuntos
tratados estavam: GPIC
como desenvolvimento
humano integral; Laudato Sì
e Contemplação; GPIC nos
votos religiosos e na vida
religiosa profética; Função,

estrutura e rede dei GPIC;
Ver, Julgar, Agir como
guia para o planejamento
pastoral e a partilha das
melhores práticas de GPIC.
Além disso, aprofundamos o
nosso conhecimento e compreensão da GPIC através
de preces compartilhadas,
discussões em pequenos
grupos e uma divertida noite
cultural.
Todo o workshop foi uma
constante chamada a viver
autenticamente uma espiritualidade integrada de
GPIC, isto é,não só realizar
ações e atividades isoladas,
mas sentir a Justiça, a Paz e a
integridade da Criação como
parte integrante da nossa
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mentalidade, um movimento do coração. Para nós
Adoradoras, uma verdadeira revisão do nosso carisma
“para ser uma presença
compassiva, reconciliadora
... com o coração atento ao
grito do Sangue”. (Atos AG
2017)
Se escutarmos profundamente a Palavra de Deus,
sentimos que nós devemos
não só promover a justiça
mas devemos viver justamente, que não devemos só
falar de paz, mas as nossas
ações devem ser pacificas e
não violentas, que não
devemos só rezar em
agradecimento pelo
dom da criação, mas
as nossas ações quotidianas devem exprimir
o nosso cuidado pela
casa comum em que vivemos localmente.
Podemos falar e teorizar o Evangelho, mas
enquanto não vivermos o exemplo radical
de Jesus na sua relação
com os pobres, como
libertador, como aquele que desafia as estruturas que não
susten-

quais escolhas devemos fazer para “aumentar o nosso
empenho pela justiça, a paz
e integridade da criação?”
• E te peço de fazer-nos
saber ... Como podemos,
como Conselho Geral, apoiar, animar e estar contigo,
com as nossas irmãs nas
Regiões e Fundações, enquanto transformas o mundo no espirito do Evangelho
na missão e no ministerio
exercitando a justiça, a paz e
o cuidado pela criação?
tam a dignidade humana,
Se desejas maiores inforas nossas vidas não serão
mações sobre qualquer deproféticas.
• O que agora é necessário a stes assuntos apresentados
nós Adoradoras do Sangue no workshop, te pedimos
de dizer-nos e serei feliz de
de Cristo para viver realmente uma espiritualidade compartilhar a riqueza e
todo o material que recebi
integrada de justiça, paz e
cuidado com a criação como ... aprendamos umas das
outras enquanto trabalharesposta ao chamado do
mos unidas “Rumo à realiSangue?
zação da belíssima ordem
• No refletir sobre os nosde coisas”.
sos Atos de 2017, COMO
estamos “vivendo em
Ir Dani Brought, asc
comunhão com os pobres,
os marginalizados e aqueles
que vivem na periferia” e
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Na Congregação
Calendário

da Administração Geral
4 de dezembro: Ir. Matija Pavić, Ir. Dani Brought, Ir. Bridget
Pulikakunnel acompanham Irmã Patrizia Pasquini na nova
comunidade, em Castelplanio.
9 de dezembro: participação no retiro de Advento da comunidade internacional.
11 de dezembro: Ir. Nadia Coppa e Ir. Wiesława Przbyło retornam a Roma depois da visita na Tanzânia.
13 a 15 de dezembro: encontro formativo de interculturalidade da administração geral guiado por Ir. Marian Murcia
Pineiro, HFB.
17 de dezembro: participação ao concerto de Natal intercongregacional na Igreja do Prec.mo Sangue
27 de dezembro: 27 decembro-20 janeiro 2018 Ir. Dani
Brought visitarà a Fundaçao da Bolivia e passarà alguns dias
nos Estados Unidos .
6 a 17 de janeiro: Ir. Bridget Pulikakunnel e Ir. Wislawa
Przbyło visitam a Região Polônia.
10-11 de janeiro: Ir. Nadia Coppa participa na Assembleia
Anual de constelação da UISG- ROMA.
15 a 31 de janeiro: Ir. Nadia Coppa e Ir. Matija Pavić visitam a
Região India.

Voltaram à casa do Pai
Região Itália
16 de dezembro de 2017
Ir Bruna Ziotti

Região Itália
18 de dezembro de 2017
Ir Maddalena Orlando

Região USA
22 de dezembro de 2017
Sr Helen Ridder
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Augúrios à nova administração da Fun
dação
C

Mandato janeiro de 2018- Janeiro 2023

ore
ia

Ir. Hee Kyung Julianna Kim - Coordenadora
Ir. Mi Sook Francesca Kwak - Conselheira
Ir. Kyung Mi Rosa Kim – Conselheira
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eg

12 a 14 de janeiro de 2018 XV Assembleia Regional POLONIA
26 a 29 de janeiro de 2018
V Assembleia Eletiva INDIA

4 a 7 de janeiro de 2018 - Bolivia
10 a 12 de janeiro de 2018 - Argentina

Desde o principio da minha
vocação senti me roubar o
coração pelo amor Crucificado, e desta
hora em diante tenho provado sempre
um martírio de ciúmes,
e não estarei nunca contente
se o meu coração não for
todo de Jesus.
MDM, 26 de novembro de 1850
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