
Minhas queridas Irmãs, 

 

Hoje começa, para nós, um Ano de graça. É uma alegria que o Ano da Regra 

de Vida comece na festa da Apresentação de Maria no Templo. 

 

Este dia é o coroar do longo processo de revisão da Regra de 

Vida. Toda a nossa gratidão à Madre Angèle Dion que trabalhou 

muitíssimo nesta renovação. Ouçamo-la repetir-nos: “Um 

carisma é algo bem vivo, em movimento. A fidelidade criativa 

exige que se tenham em conta elementos novos suscitados pelo 

Espírito ao longo dos anos”. E, na sequência da Madre Santa 

Joana d’Arc: “Durante todo este delicado trabalho de revisão, 

éramos perseguidas pelo cuidado de conservar fielmente, o 

pensamento, o sentimento, a intenção profunda da Madre Rivier e 

das nossas antecessoras”.  

 

O nosso reconhecimento vai também para todas as irmãs que apoiaram este trabalho com a 

oração, a dedicação, a reflexão, as traduções.   
 

O Ano da Regra de Vida é:  

 um chamamento a redescobrir, refletir, interiorizar a Regra de Vida   

 um encorajamento a consagrar mais tempo à leitura da Regra de Vida 

 ocasião de um aprofundamento pessoal e comunitário 

 um convite a ser, ainda mais, um ‘Evangelho aberto’. 
 

Com Maria, avancemos para águas profundas na alegria e na esperança! 
 

Cada vez que lemos a Regra de Vida e decidimos viver ou agir em consequência, damos um passo 

em frente na nossa vocação à santidade. Que Maria do Templo acompanhe cada uma das suas 

filhas a fim de que este ano tão especial nos ajude a encontrar Jesus e a viver mais dele. 
 

Um dos objetivos da revisão é que a nossa Regra de Vida, pela sua radicalidade evangélica, 

permaneça uma lei de apelo, que dê às gerações presentes e futuras o gosto de a estudar, 

aprofundar, viver. Possa Maria, Mãe e guardiã da nossa família religiosa, ajudar-nos a viver a 

nossa consagração de modo mais autêntico e fiel.  

 

Boa festa patronal! 

Santo Ano da Regra de Vida! 

 
__________________________________ 

        Superiora geral 
 

Castel Gandolfo, 21 de novembro, 2018 


