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Adoradoras do Sangue de Cristo
(Atos AG ‘11)

Ano XIX – NÚmero 5 – maio de 2017

A casa de Deus
Stela, uma menina de três anos,
filha de genitores de religião
induista, tinha sempre escutado
do papai e mamãe que Deus
habita no coração e que para
encontrá-lo e rezar a ele é preciso descer no coração
Assim, ela havia aprendido a
repetir a si mesma: “Deus habita
no meu coração” e quando rezava inclinava a cabeça na direção
de seu coraçãozinho.
Num feio dia a pequena acusou um estranho malestar e no
giro de pouco tempo se agravou
muito. Os médicos do hospital
pediátrico lhe diagnosticaram
uma doença congênita no coração que não dava esperanças
de vida. Dentre eles, um propôs
uma delicada intervenção
cirúrgica, mesmo que com uma

não quero que ele sofra nnhum
mal”. O médico foi tocado por
esta frase e enquanto apoiava o
bisturi sobre o corpo continuava
a pensar naquela frase. Já com a
intervenção iniciada, o coração
de Stella cessou de bater, mas o
médico sentiu dentro de si um
impulso a não ceder, e continuar. Concluiu a operação como
teria feito se as batidas não
tivessem cessado e, pondo o último ponto de sutura, disse para
si: “Vai em paz, eu deixei tudo
pequeníssima possibilidade de em ordem e não fiz mal àquele
sucesso. Os genitores se agarra- que o teu coração guardava”. O
ram a este sutil fio de esperança corpo de Stella teve um estremee aceitaram a proposta. No dia cimento e a menina se acordou
da operação Stella estava fraca
dizendo: “Obrigada! Deus me
mas serena e disse ao cirurgião: disse que foste um bom doutor,
“Quando fizeres o corte no meu eu estava certa de que O tinhas
coração fica atento porque ali
tratado bem!”
dentro está a casa de Deus e

Que coisa significa ter fé?
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Do Mundo ASC
Área Continental Europa
Região Itália

Jornada Mundial da Água
..No dia 22 de março de cada

ano se festeja a água, elemento sinônimo de vida, com a
Jornada Mundial da Água. As
Nações Unidas instituiram o
World Water Day em 1992: 24
horas durante as quais os estados
membros promovem atividades
concretas em defesa da água e se
dedicamm à sensibilização da opinião
pública sobre um
dos temas mais críticos da nossa era.
O Instituto Preciosissimo Sangue (IPS)
não podia faltar
aos festejos . E’ por
este motivo que os
jovens da Escola
Primária e da Escola
Secundária no dia
22 de março de 2017
tomaram parte na
Jornada Mundial da
Água promovida pela
Biblioteca Nacional de Bari.
Esta iniciativa envolveu crianças
e jovens, dando-lhes um papel
ativo que os viu protagonistas e
responsáveis de comunicações
dirigidas aos citadãos sobre o
tema da água.
.Os nossos alunos, seguindo o
que diz a Encíclica “Laudato Si”
do Papa Francisco, se detiveram
em refletir individualmente e a
fazer refletir a quem os circundava sobre a situação do nosso
planeta e sobre a água como recurso precioso sem a qual a vida
não seria possivel sobre a Terra.
Os nossos jovens além disso

participamm no Projeto Unesco
“Água e multiculturalidade”. Não
podiam portanto, não tomar
parte no projeto “Irmã Água”,
patrocinado pela Região Puglia
e realizado em colaboração com
o GISCEL Puglia, Liga Ambiente
e com a Res. A iniciativa tem o
escopo de sensibilizar crianças

e jovens sobre o fato de que a
água e um recurso precioso que
não deveser esbanjada, objetiva
a fazer refletir sobre as dificuldades de gestão deste recurso
no nosso planeta e quer fazer
compreender que todosi podemos ser cidadãos ativos e agir
para melhorar e tutelar o nosso
planeta e os seus habitantes.
O projeto“Irmã água”, concluido em parte no dia 22, propôs
um percurso de educação à
cidadania que viu os estudantes
empenhados em múltiplas atividades: realizações de cartazes,
plásticos e desenhos de vários

aspectos da água que foram
depois postos em exposição na
Biblioteca Nacional.
Os pequenos da Escola
Primária, durante o ano escolar,
se dedicaram à leitura de dois
livros de texto: “Lina e os amigos
do mar” e “Em um copo d’água”.
Por este motivo participaram
com enorme interesse
na maratona de leitura
realizada na Biblioteca.
Assistiram à recita de
poesias e leitura animadas
da parte dos dirigentes
escolares, mas sobretudo
da parte de Liliana Carone, autora e ilustradora
dos livros lidos por eles.
Logo depois recitaram
a poesia “Chove, chuvinha”, um jogo ritmado
falado e dançado ao som
da letra c e acompanhado
pelo Coro da Chuva. Para
concluir realizaram uma
breve dramatização sobre notas
da “Primavera de Vivaldi.
Os rapazes da Escola Secundária ao invés durante o encontro no Auditorium da Biblioteca expuseram o conteudo de
seus cartazes e de suas apresentações multimidia: falaram da
história do Aqueduto Pugliese,
aprofundaram as propriedades
da água em âmbito científico,
falaram da água como meio de
comunicação e símbolo de imigração e expuseram o conteúdo
de um livro lido durante o ano
intitulado “Nawal, o anjo dos
refugiados”. Enfim se dedicaram
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ao canto e à dança com notas da canção
“Cold Water”de Justin Bieber!
A iniciativa não termina aqui! No dia
22 de abril haverá o encerramento dos
trabalhos: um encontro dedicado aos
maiores e a conclusão de um projeto que
representou um percurso de educação à
cidadania e uma ocasião para recordar a
adultos, jovens e crianças a importancia
do ouro azul!
Os professores da escola primária
“Preciosissimo Sangue”

Área Continental Europa
Região Itália

Associados ASC em Pompéia
No dia 2 de abril passado, no
Santuário de Nossa Senhora de
Pompéia se realizou o encontro
nacional dos Associados, organizado pelas Adoradoras do
Sangue de Cristo.
Uma sala cheia de cantos alegres
do Grupo Folclórico de Acuto,
com um interessante acompanhamento de danças nos trajes
típicos da Ciociaria, acolhia os
peregrinos que provinham de
toda parte da
Itália. A sala
era muito
grande e cheia
de gente.
Para receber
os grupos
presentes a
Superiora
Regional,
Irmã Silvana
Crolla, fez a
saudação.
O Tema do

encontro tinha por título: “Vocação à santidade. Eu sou uma
missão que anuncia o Sangue de
Cristo”. Tema sem dúvida empenhativo que salienta a necessidade de tornar mais completa a
propria fé, vivendo em sintonia
com a espiritualidade do Sangue Precioso e fazendo dom
da própria vida para se tornar
“palavra de Deus”, um anúncio
credível do Sangue de salvação.

Com o início da Mesa Redonda,
tomou a palavra Irmã Emília Salvi moderadora, que apresentou
os relatores Padre Andrea Biaggi,
CPPS, Irmã Lucia Resta, ASC e
Irmã Nadia Coppa, ASC. Os assuntos da Mesa Redonda foram
apresentados tendo em conta três
aspectos: Bíblico, Carismático e
Existencial.
A manhã se concluiu com uma
solene Celebração Eucarística no
Santuário pleno de peregrinos, presidida
pelo Padre
Andrea Biaggi
que, na homilia, enviou
todos para
redescobrirem
a hamonia do
Batismo e da
fé.
O Santuário
cheio de
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gente era, sem dúvida, um sinal
da ânsia e do medo em que a
humanidade vive nestes tempos
incertos e cheios de violência.
Existe mais do que nunca hoje
uma necessidade em nós e em
torno de nós de certezas e de
garantias. Somente o dom da
Eucaristia pode ainda dissipar as
sombras que dominam sobre a
nossa fragilidade humana.
Para a consumação do almoço

em sacola os participantes, de
maneira fraterna e alegre se
reuniram nos locais internos do
Santuário. Na primeira tarde,
uma sentida récita do terço
diante da imagem de Nossa
Senhora de Pompéia criava uma
atmosfera de intensa oração.
O retorno às próprias casas
deixou no coração de todos os
participantes a recordação de
uma jornada plena de esperança

e de devoção que nos infundiu
coragem para viver na serenidade de uma fé calorosa e rica de
promessas.
Extraído de um artigo de
Maria Luisa Costantopulos,
associada ASC

Área Continental Américas
Região USA

Fazer crescer o nosso amor pelo sangue de Cristo
Ken Giovanelli, diretor
da Pastoral para a comunidade de repouso “Sant’Anna”, conduziu a jornada de
oração falando com força
do carisma das Adoradoras e da espiritualidade do
Sangue de Cristo, facilitando ainda a reflexão e
a partilha durante dia.
Anunciou a graça de Deus
que envolveu Maria De
Mattias no inicio da sua
vida: o Amor revelado em
Jesus crucificado, que derramou o seu sangue por
nós. Ken brilhava de amor de Jesus, enquanto lia
o encorajamento de Maria às suas irmãs para que
“se imergissem em Jesus crucificado” e mostrassem o amor de Jesus no serviço. Descreveu como
se aprende a prestar atenção na presença de Deus
na própria vida e ofereceu exemplos nos quais
Maria De Mattias reconheceu a intervenção de
Deus na sua vida. Depois nos convidou a refletir sobre a nossa vida para responder em mais
profundidade às orientações que recebemos do
Espírito no quotidiano, imergindo-nos em Jesus
crucificado como Maria. Ken colocou em evidencia a missão da comunidade de repouso “Sant’
Anna” que exprime o amor curador de JesUS, o

carisma de Maria. Chamados à espiritualidade
do sangue de Jesus, afirmou: somos convidados a
“beber deste cálice” de compaixão e a oferecê-lo
aos outros.
Recordando que neste ano celebramos o 25 ° aniversário das martires ASC na Libéria, Ken fez referencia a vida delas e à sua morte como exemplos
claros de quem “bebeu o cálice” da compaixão e
compartilhou com aqueles que tem mais necessidade do poder salvífico do Sangue de Cristo. Por
alguns minutos ha deu a palavra a Ir. Bernice Klostermann, ASC que compartilhou algumas de suas
experiencias pessoais com cada uma das mártires,
de modo a torná-las mais conhecidas.
Devemos ser “embaixadoras de reconciliação”,
nos disse Ken, depois nos convidou a considerar
como, na consistência da vida de cada dia, podemos dessedentar-nos no cálice da compasxão
e oferecê-lo aos outros - na prece e de outros
modos. Com Santa Maria e São Gaspar, seremos
“embaixadoras de reconciliação”, escutando o grito
do Sangue de Jesus na nossa vida neste momento e
indicando-o àqueles que nos são próximos.
Na liturgia que se seguiu à reflexão, com o Rito
de Aceitação, Bill LaCour tornou-se um Associado
das Adoradoras na oração. Claranne LaCour ao
invés celebrou o rito da candidatura a Associada.
Acolhemos a ambos na nossa comunidade e os
sustentamos com a oração. Durante a jornada
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recolhemos doações monetárias em favor do povo Recolhemos também artigos para o cuidado
da Libéria.
pessoal dos sustentados pela Caritas de Lancaster:
também eles nosso “caro próximo”.
Esta jornada tão significativa, de profunda espiritualidade e de consistência
de vida, foi concluída com a prece do
Cântico ao Sangue de Cristo.
Ao cuidado
dos Associados ASC
USA da Área Leste
Na foto da esquerda para a direita:
Mary Stasiak, Coordenadora;
Ir. Colette Tenley, Mentora;
Claranne LaCour, Candidata;
Ir. Helene Trueitt, (por Ir. Anne Marie
Meadowcroft), Responsável;
Bill LaCour, Associado na prece;
Juanita Mason-Fegley, Coordenadora

Seguir os traços da vida do Padre Stan Rother
Irmã Renee Kirmer, ASC e Ir.
Marita Rother, ASC frequentavam a Faculdade do Sagrado
Coração nos anos 60. Desde
então, as Irmãs e os alunos permaneceram sempre em contato.
Faz alguns anos, a classe de
1964, que inclue a autora deste
artigo, celebrou o seu jubilee de
licenciatura.
O irmão de Irmã Marita, padre
Stanley Rother, era uma sacerdote da Arquidiocese da cidade
de Oklahoma que sera beatificado a 23 de setembro deste ano.
Ele serviu por 13 anos na Guatemala antes de ser martirizado
em 1981.
Em preparção à Beatificação,
no pasado 21 de março, as Irmãs
e uma dúzia de ex alunos e conjuges fizeram uma jornada de
peregrinação.

A primeira etapa do grupo foi
o Centro Pastoral Arquidiocesano de Oklahoma City, onde
uma exposição recorda o Padre
Stan. O seu cálice, uma camiseta universitária,alguns de seus
cachimbos, as fotos de família
e as imagens dos seus anos de
service na Guatemala estão
entre os muitos artigos espostos.
Irmã Marita e Luíse Wolfe, una
sobrinha de duas ASC porque
trnascorreram o verão passado
na Guatemala, acrescentaram
comentários pessoais e algumas
novas informações durante a
apresentação.
Os peregrinos transcorreram
o resto da jornada em Okarche,
a cidade natal de Ir. Marita e do
Padre Stan, seu irmão. Visitaram
a igreja da Santa Trindade onde
o Pdre Stan foi batizado, crisma-

do, e onde como jovem serviu
ao altar e onde celebrou a sua
primeira Missa. Uma amostra de
artesanatos preparada nos locais
da igreja ompreende uma escultura em baixorelevo feita por um
padre e artista de Oklahoma.
Uma estátua muito grande que
representa o Padre Stan com um
jovem guatemalteco se acha entre o centro paroquial e a escola,
na qual as ASC ensinaram ao
Padre Stan. A estátua é presente
dos Cavaleiros de Colombo.
De outra parte da Estrada se
acha o novo edifício administrative, dedicado a Padre Rother
que sera beatificado a 24 de
maio deste ano.
A tumba do padre Stan Rother
está no cemitério da paroquia,
situada a poucas milhas da
cidade. Está sepultado ao lado
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repousam naquela porção
de pradaria envolvida pelo
vento.Como típico, foi varrida pelo vento também no
dia da peregrinação.
Pequenas pedras e outras
recordações deixadas pelos
visitantes cobrem a sua
simples lápide. Antes de
deixar o cemitério, o grupo
rezou uma prece pela canonização do padre Stan.
Enfim, houve a oportunidade única de visitar a
fazenda de família onde o
padre Stan cresceu. Os pais
de padre Stan e Ir. Marita
se transferiram para a casa
em 1920, depois de seu
de seus pais, ao centro de cinco
matrimônio. O filho mais
gerações da família Rother que jovem deles, Tom, e sua mulher

ainda vivem ali. Eles abriram
com prazer a sua casa ao grupo.
Irmã Marita e Tom respondiam
as perguntas sobre sua casa de
família, decrevendo como tinham crescido na fazenda com
tias, tios e primos que viviam
nas vizinhanças.
Um momento significativo da
jornada de peregrinação foi o
almoço no bar de Eishem, um
ponto de referência de Okarche
e o bar mais antigo de Oklahoma que serve frango frito,
tortas e outros alimentos.
Voltando a suas casas no fim
daquela tarde, os peregrines
se sentiam reconhecidos pala
oportunidade a eles oferecida.
Ir Janet Rowley, asc

Área Continental Américas
Fundação Bolívia

Pintinhos poderosos
Ir. Anitawa deu vida, na Bolívia, a uma associação para a Saúde integral que
se ocupa em melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres.
Entre a suas muitas atividades, a associação se ocupa de projetos nutricionais para crianças que vivem
nas areas menos desenvolvidas e mais distantes.
Ela se refere aqui a uma de suas muitas viagens pelas estradas mais inacessíveis
para levar materia prima para as pessoas.
Recentemente fiz uma viagem com outras três
pessoas de Laz Paz a Camata,na Bolívia, acompanhada por 100 pintinhos que piaram e bicaram durante toda a viagem de 12 horas.
Os pintinhos eram destinados a um nosso projeto para melhorar a dieta dos estudants da região.
Outros esforços como as hortas escolares, já
estavam melhorando a qualidade da nutrição
das crianças.
O nosso grupo tem viajado com rolos de rede
metática, sacos de cimento, tijolos e outros objetos par a construção de galinheiros para os frangos.
“Betsy”, a nossa velha Toyota Land Cruiser, com
os seus quinze anos de vida, distorcida na carroceria realizou a viagem como “campeã”.

Ir Ann “Anitawa” Fearday, asc
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A terra é nossa mãe
A terra é nossa mãe. Tomaremos conta dela ... a terra é nossa mãe ... “As palavras do canto enchiam
os corredores do Centro Ruma enquanto nos moviamos da capela aos corredores e novamente rumo à
capela. Era a nossa celebração da Jornada da Terra, ocorrida na sexta-feira 21 de abril, e foi a continuação
de um ritual de celebração da terra que tínhamos começado a mais de dez anos.
As ASC da zona geográfica em torno do Centro Ruma tem uma rica história de honrar a terra. Muitas
das próprias irmãs nasceram e cresceram em comunidade agrícola. As “pioneiras” da ex- Província de
Ruma eram agricultoras não por escolha mas por necessidade, tirando daa terra o quanto era necessário
para viver. Daquela experiencia chegaram à realização de um espaço aberto e verde que fala de paz e de
uma Presença Sagrada, palpável pelos muitos visitadores do Centro Ruma.
Vivemos em meio a uma terra santa.
Portanto, era bem justo que em uma jornada dedicada a honrar a Terra, nós celebrássemos caminhando
com bandeiras ondulantes e com poster, cantando: “A terra é nossa mãe. Nos tomaremos cuidado dela
“. O cuidado pela terra está na nossa história, no nosso sangue.
Ir. Clare Boehmer, asc
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Para agradecer…
Com o próximo mês de junho se concluirá a
redação do Noticiário Internacional do mandato
2011-2017. Durante a Assembleia Geral, de fato,
estão previstas somente comunicações relativas ao
andamento dos trabalhos da Assembleia.
Desejo exprimir vivo e sincero agradecimento a
todas as tradutoras e as secretárias regionais que
me ajudaram na redação deste simples instrumento de coligação e de comunicação na Congregação. O seu trabalho silencioso foi para mim de
fundamental ajuda para poder enviar, cada mês,
às comunidades, as noticias recolhidas das várias
realidades asc, traduzidas em oito línguas: italiano, inglês, espanhol, português, croato, polonês,
kiswahili, alemão.

De minha parte,sobretudo de julho de 2014, em
diante por não contar mais com a ajuda da Sra.
Federica La Regina, se tratando de um grande
empenho ao qual contudo eu quis permanecer
fiel. Ler as vossas noticias me fez bem: às vezes
m alegraram, outras me comoveram, sempre me
fizeram reconhecer a ação de Deus na história
da nossa Congregação e a apreciar a sua misericordiosa providência sobre nós e sobre aqueles a
quem servimos… Creio que a fadiga tenha encontrado, ao menos pelo que me diz respeito, uma
sua recompensa.
Agradecida,

Ir Patrizia, asc
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Na Congregação

Calendário da Administração Geral
23 de maio a 3 de junho de 2017: Ir. Mariamma Kunnackal e Ir. Barb Smith se dirigirão a Tanzânia para um encontro com a nova administração regional.

Voltara
m

à

cas

Peço desculpa por ter omitido os nomes de algumas coirmãs que voltaram à casa do Pai.
Acrescento-os agora, com a consciência de que a prece atravessa o tempo e chega a Deus
bem além da nossa imaginação.

a do

Região USA
30 de março de 2017
Ir Verena Gunzelman

Pai

Região Zagabria
11 de março de 2016
Ir Dobroslava Medven
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As ASC da Região Polonia, de 29 de abril a 3 de maio, relizaram a
a
i
e
l
b
m
assembleia eletiva. A esta participaram Ir. Mariamma e Ir. Nadia.
Asse
Foram eleitas:
		 Ir Ewa Kleps, Superiora Regional

io

s

Ir Elżbieta Kurnatowska, Conselheira
Ir Bernadetta Paidzik, Conselheira

Augú
r

A secretária e a ecônoma regionais são Ir Maria Grygiel, ecônoma

Ir Bożena Matomisz, secretária.

I

rmãs, estamos na obrigação de servir
a todas aquelas que são a nós confiadas.
oragem, e grande confiança em Deus.
requentemente recorramos à Santa Oração
com fé.
bandonemo-nos nas mãos de Deus bendito e
não temamos.

C
F
A

Maria De Mattias, 21 de janeiro de 1856

Região
Ín

d ia

Primeira profissão
18 de maio de 2016
Bimla Lakra
Mercy Angela

ios!
r
ú
g
u
A

Profissão perpétua
18 de maio de 2016
Ir Lurdu Sagaya Selvi
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