
"Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo" Papa Francisco 

 

"Que o bom Deus nos conceda esta grande e infinita misericórdia, para que não sejamos tratadas 

como aquela árvore estéril da qual nosso Senhor disse que deveria ser cortada e atirada ao fogo" 

(Santa Júlia, Carta 218). 

 

 

No dia 18 de junho de 2016 cerca de 80 irmãs de 16 comunidades da Província Nossa Senhora 

Aparecida, que residem no Sul do Brasil, marcaram presença no Encontro de Província, em Canoas.  

O encontro iniciou às 9h da manhã, com um lindo momento de oração. A Irmã Vânia, nossa 

Superiora Provincial, nos dirigiu a palavra dando as boas vindas e falando do tema do nosso 

encontro: celebrar o ano santo da misericórdia e os 200 anos de Legado Espiritual de Santa Júlia 

Billiart, nossa Mãe Espiritual. O encontro regional é uma coroação dos encontros comunitários 

semanais sobre o tema da misericórdia. Para os estudos utilizamos o documento Dives in 

Misericordiae, de João Paulo II (1980), o documento Misericordiae Vultus, do Papa Francisco, e as 

cartas de Santa Júlia que fazem referência à Misericórdia. 

Cada comunidade foi convidada a partilhar frases significativas desses documentos, além de 

socializar com as demais Irmãs como cada comunidade está vivendo na prática, o Ano Santo da 

Misericórdia. 

À s 11h da manhã celebramos a Eucaristia. Lembramos especialmente a vida e o legado de Santa 

Júlia, bem como todas as Irmãs de Notre Dame que nos precederam e nos introduziram no espírito e 

no carisma de Júlia. 

Ao meio dia tivemos espaço para a convivência e a partilha da vida e da caminhada ao redor da 

mesa. 

Na parte da tarde o trabalho foi organizado em pequenos grupos. Cada Irmã foi convidada a partilhar 

as ações que sua comunidade se propôs a assumir a partir do estudo realizado. 

Ao final do dia um grande apelo comum foi sentido por todas: o de deixar-nos transformar e tocar 



pela misericórdia para ser porta de misericórdia para os outros com quem convivemos e trabalhamos 

diretamente na missão. 

Todas retornamos para casa com a alegria de termos experimentado um pouco mais da bondade e do 

amor providente de Deus e sermos enviadas a anunciar pela vida, que a misericórdia de Deus é sem 

limites. 

 

 

 


