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Páscoa - 2020 

“Eu sou a Ressureição e a Vida” 

 



FELIZ PÁSCOA! 

 

O DIA EM QUE CRISTO RESSUSCITOU! 
 

 

Alegremo-nos e exultemos, Aleluia! O dia em que 
Cristo Ressuscitou, o mundo inteiro se iluminou, 
pois Ele mesmo disse: “Eu sou a luz do mundo! ”  

O medo se transformou em bravura. “Coragem eu 
venci o mundo. ” 

A tristeza em alegria! 

A desesperança em esperança! 

O túmulo abriu-se e assim as mulheres puderam 
ter a certeza de que Cristo não mais estava morto, 
mas vivo no meio de nós. “Ele não está aqui! 
Ressuscitou! (Lc. 24, 6).  

No relato da criação, a luz foi criada no primeiro 
dia por Deus. “Faça-se a Luz” (Gn 1,3). Como 
tudo no universo está interligado, Deus envia ao 
mundo seu Filho para resgatar esta LUZ que no 

decorrer da humanidade havia-se ofuscado. Com a encarnação uma nova criatura 
surge repleta de Luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos (cf. 
Jo.1,4). Assim também, profetizou o velho Simeão: Luz para iluminar as nações (Lc. 2, 
32). Foi no primeiro dia da semana que Cristo ressurgiu. Mais do que nunca neste 
momento em que vivemos na humanidade toda, necessitamos desta luz a iluminar todo 
o nosso ser, a fazer arder nossos corações como nos relata os discípulos de Emaús. 
Arde o nosso coração quando Ele nos fala, explica as escrituras e parte o pão (cf. 
Lc.24,32). 

Queridas Irmãs, formandas e LFM, Jesus veio nesta terra e fez a sua parte e pediu a 
seus discípulos: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc. 16, 
15).  Eis a convocação a nós hoje, sermos continuadoras (es) desta missão de Jesus, 
uma fonte de luz que irradia amor, paz, alegria, ternura, fraternidade, misericórdia e 
compaixão, nesta terra que suspira por respeito, bom senso e cuidados. 

Neste dia em que Cristo Ressuscitou e continua a ressuscitar em nossos dias, minhas 
felicitações de uma Páscoa repleta de Luz! 

 

 

 

Irmã Amarilda Rossatto 

Superiora Geral  
 

 

 

 



Queridas Irmãs e Formandas! 

 

ELE VIU, E ACREDITOU” (JO 20, 8) 

 

É Páscoa, o Senhor da Vida nos convida a fazer a profunda experiência de Fé e da vida nova. Ressuscitados 
com Ele, vislumbramos a nova Luz que transforma, liberta e dá coragem de remover as pedras do egoísmo, da 
indiferença e do desamor que impedem de reconhecê-Lo vivo e presente em nossa realidade cotidiana. A Fé 
no Senhor Ressuscitado nos faz acreditar que a cruz do cotidiano é libertadora, por ela chegamos à verdadeira 
Luz.  
 
Queridas Irmãs e Formandas, animadas pelo encontro com o Senhor Ressuscitado, possamos “ver e crer” que 

Nele está a Fonte da nossa Vida.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Neste ano, chamadas a crescer na Comunhão Fraterna, somos convidadas a mergulhar no Mistério Pascal 

do Senhor renovando em nós o Dom da Fé e da Esperança, para reconhecê-lo no Pão da Palavra, no Pão da 

Fraternidade e no Pão do Serviço misericordioso. E, como criaturas novas, cultivar uma nova sensibilidade 

diante dos clamores da vida tão frágil e ameaçada, abrindo os nossos olhos e o coração para ver, sentir 

compaixão e cuidar da vida em nossa missão profética.  

Que a Celebração do Senhor Ressuscitado nos encha da verdadeira Alegria tornando-nos testemunhas da 
Fraternidade, da Esperança e da Misericórdia do Pai.  
 
A todas uma Feliz e abençoada Páscoa do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

Irmã Inês Pereira  
Superiora Provincial 



PÁSCOA 2020 

Durante todo o tempo quaresmal que foi nos 

direcionanto para bem celebramos a Páscoa do 

Senhor , fomos convidadas a voltar o nosso olhar 

aos nossos irmãos e irmãs  tal como o bom samaritano, que viu, sentiu compaixão e 

cuidou do seu proximo. 

Não podemos viver tal como o mundo da indirefença que muitas vez  nos arrasta. 

Por isto que ao Celebrar esta Páscoa simbolo da grande doação e amor de Deus 

por nós, tal como ele ressucitemos para uma vida nova. 

 

 

“ Faça desta Páscoa a sua 

Páscoa” 

 

Que nos leva a olhar além, sair de nós mesmas e com amor saber , socorrer os 

caidos a beira do caminho como nós pede nossa Fundadora Madre Alphonsa 

Kubornn. 

Que Cristo ressucitado  imprima em nossos corações  a ceteza deste amor sem 

medidas, recondando que é deixando um pouco de nós e tornando-nos cada dia 

uma pouco mais de nossos irmãos e irmãs que estamos nos configurando a Ele o 

grande Samaritano que nos aconhe e caminha conosco todos os dias. 

Feliz Páscoa  

é o que com carinho nossa Fraternidade Provincialado deseja a cada  Irmã, 

Formanda e Léigo Franciscano da Misericórdia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              

 

                                        Queridas Irmãs, Formandas e LFM 

        

Cristo Ressuscitou! “Está Vivo para sempre no meio de 

nós”. Porque buscai o vivente entre os mortos? Não está 

aqui, Ressuscitou. (Lc 24, 5-6). Eis o grande Anúncio 

proclamado nesta jubilosa manhã da Ressurreição. As 

Mulheres vão apressadamente pelo caminho contar a 

grande surpresa da Ressurreição. 

Desperte em nós o desejo ensinado por Jesus. “Amai-vos 

uns aos outros como eu vos amei” (Jo13,34).  No Coração 

de Deus – porque nos ama com predileção; no Coração 

do Mundo o cuidado pela casa comum, pelos sentimentos 

de Jesus no olhar, tocar e curar; no Coração das Irmãs a 

força das relações fraternas novas. 

 

 

 

       Que a alegria do Anúncio da Ressurreição do Senhor, olhando Madre Alphonsa e Santa Dulce, a 

Campanha da Fraternidade chama ao cuidado da Vida.  “Viu, sentiu compaixão e cuidou Dele”. 

       Vamos olhar e celebrar , sendo Samaritanos e que sua LUZ, nos ajude  na Missão. 

 

                                   

              

              São os Votos das Irmãs da Fraternidade “Nossa Senhora de Lourdes”  

 

                                                                                                     Angelina/SC, Páscoa 2020 

 

 

 

 



Congregação das Irmãs Franciscanas de São José 

Província Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 Fraternidade Santo Anjo 

 

 

Páscoa do Senhor 
 

 
 

A Páscoa nós deixa um convite a caminharmos em comunidade. 

Ele esta vivo entre nós, portanto Ele é a fonte da vida que propicia 

todo bem viver, confiando a nós o Amor de um coração acolhedor 

assumindo a vida Dom Compartilhado. 

 

Feliz Páscoa a todos (as) são os votos das Irmãs da 

Fraternidade Santo Anjo- Vargem do Cedro. 

 

Irmã Lydia Feltrin 

Irmã Otília Back 

Irmã Bertilda Hillesheim 

 

CRISTO RESSUSCITOU ALELUIA! 



Queridas Irmãs e Formandas 

 

 

 

Que a paz e abençoa de Cristo Ressuscitado estejam com 

todas, hoje e sempre!   

FELIZ PÁSCOA E UM FRATERNO ABRAÇO. 

IRMÃ: VERONICA, GENILZA E ALDA. 

 

DA FRATENIDADE SÃO JOSE 

 CORUPÁ – PÁSCOA 2020 

 

 

 

 

 



Queridos Irmãos e Irmãs! 

 

Na alegria da Ressurreição, somos novamente convidados especiais a divulgar 

o Verdadeiro Amor ao Mundo: 

 

“Jesus, que passou pela Paixão e Morte na Cruz, está Ressuscitado e vive entre 

nós!” 

“Morto por amor, Deus o ressuscitou ao terceiro dia” 

Sua  Ressurreição transforma nossa mente e o coração com a força do Espírito 

Santo! 

Ele está vivo, vivo entre nós e tem a força de nos transformar em testemunhas 

da esperança e do amor! 

Em Cristo Ressuscitado podemos prosseguir e confiar! 

Quem tem e está em Cristo, não teme mais nada!  

“Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de caridade e de 

prudência” (2 Tm 1, 7). 

Neste itinerário, caídos, se levantam sempre! Não por mérito próprio, mas por 

graça de Jesus! 

“O grão caído na terra, morreu e trouxe muito fruto” (cf. Jo 12,24). 

 

Uma Feliz Páscoa a todos! 

 

Desejam as Irmãs da Fraternidade Bom Jesus e Ala São José. 

 

 



Páscoa 2020 
 

“Aleluia o Senhor Ressuscitou, como havia 

anunciado aleluia”. 

 

A Páscoa sempre nos traz a possibilidade de 

redenção dos pecados e dos erros por meio da 

ressureição interior com mudanças efetivas em nosso modo de viver.  

Viver a ressurreição interior é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é lutar para 

vencer toda sorte de sofrimento. É dizer sim ao amor e a vida, é investir na fraternidade, é lutar 

por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade.  

Páscoa é renascimento, é recomeço, é uma nova chance para melhorarmos as coisas que não 

gostamos em nós, para sermos mais felizes por conhecermos a nós mesmos mais um pouquinho e 

vermos que hoje, somos melhores do que formos ontem.  

Por isto inspirada pela Campanha da Fraternidade que nos convidou a “Ver, sentir compaixão e 

cuidar de nosso próximo”, com Jesus Ressuscitemos sempre mais para uma vida nova que nos 

transforma. Assim com carinho desejamos a cada irmã, formada e leigo Franciscano da 

Misericórdia uma Feliz Páscoa. 

 

Com Carinho Fraterno as Irmãs Teodora 

Bardine e Caritas Loffi. 

 

 



Páscoa 2020 
Páscoa é dizer sim ao amor e a 

vida, é investir na fraternidade, é 

lutar por um mundo melhor, é 

vivenciar a solidariedade. 

Páscoa é renascimento e 

renovação. 

É tempo de celebrar a vida nova. 

É tempo de permitirmos que o 

amor e os bons sentimentos renasçam principalmente em nossos 

corações e que tenhamos consciência de nossos atos e pensamentos, 

buscando sempre o nosso melhor, para que isto reflita em luz e 

amor em nossas vidas e a todos que nos cercam. 

É tempo de deixar florescer em nossos corações a paz e a esperança 

de um mundo melhor, feito por nós mesmos. 

Uma Feliz e Abençoada Páscoa com carinho da Fraternidade São 

Sebastião. 

 

           

 

 

 



 



PÁSCOA DE JESUS É LIBERTAÇÃO!  

 

Ao entrar no mundo Cristo disse: “Tu não quiseste sacrifícios nem oferendas, mas me formaste um 

corpo. Então eu disse: Aqui estou, vim para cumprir, ó Deus a tua vontade – como está escrito de 

mim no livro” (Hb10, 5.7) Jesus chegou como homem entre os homens, porém suas palavras e 

ações não eram do comum dos homens. Ele, porém não desistiu de ser diferente, teve compaixão da 

humanidade. Então apresentaram-lhe uma cruz. Ele não temeu em abraça-la por amor a criatura 

humana. Ele queria uma sociedade de amor, acolhida, perdão, igualdade e misericórdia.  

 

 

 

 

 

 

 

Como sua vida os contrariava, buscaram eliminá-lo pela morte na cruz. Toda dor e sofrimento 

suportado pela humanidade, Cristo supera na Gloriosa Ressurreição na manhã da PÁSCOA. Nossa 

missão de estar no coração de Deus, das Irmãs e do mundo, é continuar com esta atitude profética, 

vivendo a misericórdia em todos os momentos a exemplo de Jesus e como explicitou na parábola do 

bom samaritano que vinha de Jerusalém para Jericó e encontrou o homem caído à beira do caminho: 

“viu, sentiu compaixão e cuidou dele” Lc 10,33-34). Deixemo-nos iluminar pela Luz de Cristo 

ressuscitado e seremos novas criaturas! 

 

A todas as Irmãs e Formandas, Feliz Páscoa no Cristo 

Ressuscitada! 

Da Fraternidade Maria Auxiliadora: 

 Ir. Walburga, Ir. Sávia, Ir. Verônica, 

Ir. Aurélia, Ir. Erica, Ir Cirenia. 

 

PÁSCOA 2020 

 

 

 



 

 

Queridas Irmãs, Formandas, benfeitores e LFM! 

 

 

São os mais sinceros votos das Irmãs da Fraternidade Nossa da 

Conceição. 

Irmã Maria, Irmã Beatriz e Irmã Ema. 

Angelina, Páscoa de 2020. 

 

Prezado(a) 

A Páscoa faz-nos abraçar a defesa da 

vida humana, em todas as suas fases, 

e da natureza, ambiente da vida, dom 

do Criador. O cuidado da Terra, nossa 

casa comum, e o zelo pela sua 

capacidade de acolher e abrigar a vida 

são cada vez mais urgentes e 

requerem o esforço solidário de todos; 

essas atitudes decorrem do respeito a 

Deus criador e amigo da vida. 

Tenhamos novo empenho que no 

coração de Deus, das Irmãs e do 

mundo, vivamos um renovado olhar e 

ser de compaixão, entre nós, com o 

olhar do ressuscitado. 

“Amei-vos uns aos outros 

como eu vos amei” (Jo13,16). 

 



 

 

              
 
                                                                                                                                    
 

 

 

É o gesto da Partilha 

Igual a viúva, vim deposita o que tenho de melhor. 

É o gesto de partilha, amor do coração. 

É a entrega mais bonita: A VIDA! 

O trigo, vinho e Pão! 

Igual a viúva vim trazer também minha família no teu Altar, Senhor. 

No teu Altar Senhor,  venho depositar todas as Irmãs da 

Congregação e Província. E agradecer as inúmeras graças recebidas. 

Jesus Ressuscitou para nos renovar dando-nos vida nova. 

Pascoa tempo de agradecer viver a alegria da nova vida! 

Deus conceda uma Feliz Pascoa a todos! 

Com carinho das Irmãs da Fraternidade Nossa Senhora das Graças. 

Anna Nienkotter, Luzia Klaumann, Cleomar Salazar Pinto e 

Nélia Maria Silva 

FELIZ PASCOA 



Páscoa é renascimento, é passagem! 

 

É mudança de conceito: Cristo vive na rua, nos 

pobres, nos drogados, nos doentes... 

É transformação de uma vida cômoda em uma 

vida cheia de atitudes com o outro, com a irmã que 

vive ao nosso lado. 

É ser de novo um mesmo ser que recomeça pela 

própria libertação. 

Pascoa é percorrer um novo caminho, cheio de luz 

e fortalecimento. Um caminho de esperanças 

renovadas. 

Feliz Páscoa! 

Irmãs do Conventinho São Damião 

 

 



Eu sou a ressurreição e a vida! 
  

 
 
Libertação com expressão de amor, 
Cristo Ressuscitou. 
Libertou- nos das cadeias da morte 
E trouxe nova esperança e vigor. 
 
É a vitória da vida sobre a morte, 
Nisto, Cristo nossa páscoa  
vem nos lembrar:  
 
Pascoa é Renascimento; 
Pascoa é Ressureição;  
Páscoa é Salvação; 
 
Páscoa é olhar para o Cristo vivo. 
Pois Ele é a nossa única direção. 
É caminhar junto com Ele, 
não se perdendo na contramão. 
 
O que foi nos ensinado,  
vamos começar a praticar. 
Nisto vamos compreender,  
que temos a força e o poder de 
orar e o dom de ressuscitar. 
 
Ressuscitar o amor 
Ressuscitar a paz e a união 
Ressuscitar a bondade e a alegria 
Ressuscitar a justiça e a compaixão. 
Ressuscitar á caridade e a esperança. 
E onde existir vingança, ressuscitar o perdão. 
Fazer renascer o bem neste mundo tão cruel. 
Na páscoa e no ano inteiro. 
 
Ajude- nos a sermos bons samaritanos e samaritanas. 
Cuidar de feridas, curar vidas quebradas, 
acolher a quem não conhece nem o amor nem amizade. 
 

 
Saudações Pascais de cada uma das integrantes da Fraternidade Mãe da Misericórdia. 

 

Ir. Carine, Ir. Cecília, Ir. Jaqueline 

Feliz Páscoa! 

 

 



    Páscoa 2020 

Páscoa é momento de alegria e meditação, para agradecermos a 

Deus pelas oportunidades de renovação da vida.  

Renovação  que Ele nos da todos os Dias. 

Jesus ressurgiu para nos mostrar que o viver não tem limites e a 

morte é apenas a porta que nos conduz a sua essência. Provou-nos 

que a vida é o maior Dom entregue por Deus. 

Que esta festa de esperança seja de muita paz e alegria  afinal o 

Ressucitado vive entre nós. 

 

 

Com Carinho Irmã Anete Sens 

Fraternidade Missionaria Papa Francisco 

 



 É PÁSCOA!  

 

            Irmãs e irmãos cada ano a Igreja nos oferece a oportunidade de vivenciar o tempo da 

Quaresma e no Brasil a Campanha da Fraternidade nos oportunizando melhor celebrar a 

Ressureição do Senhor.  

           Neste ano tendo como tema: “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”; e como lema: 

“Viu, sentiu e cuidou dele” (Lc10, 33-34)  

           Como cristãos batizados e nós como Religiosas que vivemos a radicalidade do Batismo somo 

convidadas/os a fazer o deserto e a crucificação com Jesus, para chegar à Ressureição.  

           Na XIV estação da Via Sacra JESUS É SEPULTADO. O corpo de Jesus é depositado em 

um túmulo. Os olhares que acompanham o corpo carregam dor, tristeza, desolação, desânimo... 

Porém, se destaca a compaixão presente no gesto de José de Arimateia. Ele nos mostra que o “amor 

é mais forte que a morte”. A vida é um dom que precisa de cuidado afetuoso, desde seu início, no 

ventre materno, até o seu término natural e, mesmo após a morte, o corpo merece cuidado, até 

chegar ao seu repouso no ventre da terra.  

 

          Neste sentido nos leva a reflexão que existem muitas pessoas sepultadas e depositadas em 

seus túmulos. Sejam túmulos da pobreza,  violência, desigualdade, droga e atualmente 

principalmente a depressão levando a automutilação e suicídio. E nós como José de Arimateia 

somos convidadas a termos um olhar misericordioso. E em resumo é a missão que essa fraternidade 

é convidada a fazer. Cuidar desde o ventre materno até a eternidade.  

         Ao chegar a Páscoa do Senhor possamos renascer em nossa fé, em nossos sonhos e em nossa 

maneira de viver nossa missão no mundo. 

         Feliz e abençoada Páscoa de 2020!  

Irmã Vitalina Stein  

Guarujá do Sul/SC 

 

 



Páscoa 2020 

Páscoa é renascimento e renovação. 
É tempo de celebrarmos a vida nova. 
É tempo de permitirmos que o amor e os bons sentimentos 
renasçam principalmente em nossos corações e que 
tenhamos consciência de nossos atos e pensamentos, 
buscando sempre o nosso melhor, para que isto reflita em 
luz e amor em nossas vidas e a todos que nos cercam. 
É tempo de deixar florescer em nossos corações a paz e a 
esperança de um mundo melhor, feito por nós mesmos 

 

 

 

Feliz Pácoa 

 Irmãs da Fraternidade Porciuncula          

Porque procurai 

Entre os mortos 

Aquele que esta vivo? 

Não Esta aqui. Ressuscitou! 

(Lc 24,5 – 6) 



 

 

 Um país manchado de sangue por causa da guerra;  

Famílias inteiras soterradas vítimas de desabamentos;  

Idosos, crianças, pais de família morrendo por falta de atendimento médico  

Pessoas catando comida no lixo e comendo.  

O mundo em pânico por causa de um vírus; 

 

Eu senti        

 

 

 Eu me senti convocada (o) a 

 

 

Cuidar de quem sofre de quem clama,  

de quem se entregou a desesperança, 

a morte. 

 

Olhando a realidade que me rodeia peço a 

Deus a Graça do Cuidar, 

que defende e gera a vida para a Páscoa bem 

celebrar. 

 

 

 
 
 
 
 

Fraternidade Paz e Bem 
Rio Verde-Go 
Páscoa/2020 

Feliz Páscoa 



“Não tenhais medo! Sei que buscais Jesus, o crucificado. 

Não está aqui, pois ressuscitou” (Mt 28, 5) 

 

 

 
 

Queridas Irmãs e Formandas 
 

        Jesus, o crucificado, Ressuscitou! Este acontecimento é a base da nossa fé e da nossa 

esperança 

cristã: o Amor encarnado, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Deus Pai O ressuscitou e O 

fez 

Senhor da vida e da morte. 

          Em Jesus, o Amor triunfou sobre o ódio, a misericórdia sobre o pecado, o bem sobre o mal, 

a 

verdade sobre a mentira, a vida sobre a morte. 

          Que Jesus Ressuscitado sustente os esforços de todos nós que lutamos pela defesa da vida 

ameaçada em suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social, ecológica e política. Somente 

contemplando o mundo com os olhos de Jesus, olhar samaritano, é possível acolher o grito que 

emerge 

das várias faces da pobreza e da agonia da criação. 

          A todas, os melhores augúrios de Feliz e Abençoada Páscoa! 

         Que a Luz do Senhor Ressuscitado seja constante em nossas vidas, para que possamos, com 

Ele, 

ser “sal da terra e luz do mundo”. 

                              Cordiais votos das Irmãs da Fraternidade Santa Maria dos Anjos: 

 

Ir. Luizita, Irmã Valéria, Irmã Mª Luciana e Irmã Célia 
 

 

                                                                                                Meia Praia – Itapema, Páscoa de 2020. 

 



PÁSCOA!  VIDA NOVA – “O SENHOR RESSUSCITOU!” 

 
Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da 

Misericórdia! 
 

  A Campanha da Fraternidade deste ano nos convida à conversão do 
coração, à compaixão e o cuidado com a vida: “Dom e Compromisso,” 
não devemos ser insensíveis com as dores dos irmãos, com as situações 
que atentam contra a vida humana e seus direitos fundamentais. Não 
deixemos nos levar pelas forças da morte que tudo destrói, mas a vida 
nova em Jesus, onde há paz, concórdia, esperança e amor. 

A Páscoa é o tempo do anúncio, da esperança, da força da vida 
acolhendo e partilhando com o outro, juntos testemunhar a alegria do 
Ressuscitado. 

Que a Páscoa símbolo da renovação da vida, nos ajude a deixar para 
trás, o que não serve para o reino de Deus e ilumine a nossa caminhada 
em direção à Luz de Cristo Ressuscitado! 

 

                              Feliz e abençoada Páscoa!   

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

 

Fraternidade Santa Isabel da Hungria 

 



É Páscoa!  

“ O Anjo disse as Mulheres: Não temais! Sei que procurais a Jesus 

que foi crucificado. Não está aqui. ”  

Ressuscitou !!! 
 

Páscoa é a revelação do Amor 

misericordioso de Deus pela 

humanidade.  
 

“Jesus é Amor encarnado, morreu na 

cruz pelos nossos pecados, Deus pai 

ressuscitou-O e fê-Lo Senhor da vida 

e da morte. ”  

(Papa Francisco)  

 Feliz e abençoada Páscoa a todos, da 

Frat. Mãe do Divino Salvador.   

 

 

Salvador- BA, Páscoa 2020. 

 



ELE VIVE! 
 

Jesus Ressuscitou! 

O amor venceu o ódio.  

A vida venceu a morte 

A luz venceu as trevas! 

È Páscoa é vida nova. 

É tempo de dizer sim ao Amor e 

a vida, de lutar por um mundo 

melhor, e por em pratica a solidariedade.                            

Queridas Irmãs, Formadas e Leigos Franciscanos da Misericórdia, que 

nessa Páscoa renasça em nossos corações o amor, a fé, a esperança e a 

Caridade. 

 

Que possamos abrir nossos olhos e nosso 

coração para que como bons Samaritanos 

possamos: “Ver Sentir Compaixão e Cuidar” 

daqueles quem mais precisa de nossa ajuda 

e do nosso carinho,  

 

Uma feliz e Abençoada páscoa. 

E que o Cristo Ressuscitado seja a luz da nossa vida 

 

Ir. Vilma. Fraternidade Divino espírito santo. 

 

 



 

 

Assim conseguiremos ser solidárias no “coração de Deus, das Irmãs e do mundo” 

para construir a Fraternidade do sonho de Deus. 

A Páscoa de Jesus aconteceu porque Ele “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 

10,33-34). E nós queremos Senhor, continuar Tua Páscoa em nós, na comunidade e 

sociedade de hoje. Dai-nos Vossa graça! Revesti-nos da coragem e ousadia, 

sabedoria e humildade que outrora em Jesus Cristo realizastes! 

 

 

 

 

Feliz Páscoa queridas Irmãs de todas as Etapas que trilhamos o mesmo 

caminho. Feliz Páscoa irmãs e irmãos LFM. Feliz Páscoa a você 

que patilha conosco. Com carinho, Irmãs Bernadete e Teresinha de NAS-MS- 

Fraternidade Nossa Senhora de Guadalupe. 

 

 

FELIZ PÁSCOA, 2020! 

NO ABRAÇO DO PAI MISERICORDIOSO,  
SOMOS AMADOS E APRENDEMOS AMAR. 

 

 

 

Páscoa é dizer 

“sim” ao Amor 

e a Vida; 

É investir na 

Fraternidade; 

É lutar por um 

Mundo melhor; 

É vivenciar a 

Solidariedade. 
 

 



 


