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JUBILEU DE VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA 

60, 50 anos de total doação e gratidão ao Senhor Bom e Providente. 

Com a festa realizada, no dia 02 de janeiro de 2016, iniciamos o ano jubilar das Irmãs: 

Irmãs Mª Janete Tomazi, Mª Rute Warken, Mª Aloysia Stockmanns e Mª Natalina Muraro, que 

celebram 60 anos de Vida Consagrada, Jubileu de Diamente. As Irmãs Mª Leocadia Seimetz, Mª 

Petronilha A. de Gusmão, Isaura Mirian Benedetto, Mª Gloriema Warken, Mª Madalena Schmidt, 

Mª Terezinha T. Lopes, Mª Dolores Kassik e Evanise Mª Zucatti, jubilantes de Ouro, celebram 50 

anos de Consagração. 

"E, o tempo em que celebramos o jubileu, é um período da vida coroado de bênçãos e 

graças.   

Bênçãos porque o bom Deus as confirmou e fortaleceu na resposta ao seu chamado e as 

conduziu até aqui. 

Graças pelos anos de Vida Religiosa Consagrada ND, 50, 60 anos vividos na alegria e na 

fidelidade. 

Por isso, vamos juntas dar graças ao bom e providente Deus que as chamou e as 

consagrou para uma vida de doção e serviço, uma vida vivida no amor e com amor, como Irmãs 

de Nossa Senhora. Juntas, agradecemos ao bom Deus que derramou no coração de cada uma 

o dom de viver o carisma Notre Dame. Juntas, agradecemos os 50 e 60 anos de fidelidade ao 

chamado sempre novo do Senhor.  

 A celebração do ano jubilar é sempre uma oportunidade de “Olhar o passado com 

gratidão”, um convite a fazer memória da própria história construída até aqui. Uma oportunidade 

de “Viver com paixão o presente”, o hoje da vida, da história, o tempo presente que Deus nos 

dá para viver intensamente, com fé, com amor, com profetismo, com alegria. E, uma 

oportunidade para “Abraçar com esperança o futuro”, de lançar-nos confiantes nos passos de 

Jesus, de recomeçar se for preciso, de traçar novos projetos, de vislumbrar horizontes mais 

humanizados. 

Obrigada, porque souberam acreditar, obrigada pela fidelidade à vocação, pelo zelo 

apostólico, pela fecundidade da missão, obrigada pela generosidade e criatividade em responder 

aos apelos do Senhor. 

Até aqui o Senhor as conduziu e certamente daqui para frente, Ele continuará a vos 

conduzir. 

Que Maria nossa Mãe e modelo na entrega diária ao chamado do Senhor, nos conceda a 

profecia que narra ao mundo a alegria do Evangelho e a felicidade daqueles que perscrutam 

horizontes repletos de esperança." (Palavras de nossa Superiora Provincial Irmã Vania Maria 

Dalla Vecchia. 

Saudações e felicidades a todas, com nosso apoio fraterno e nossa oração. 

         Irmã Márcia Mª, SND 


