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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!
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