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Querida Família ACI, queridas Irmãs:  

 
Enche-nos de alegria partilhar, mais um ano, a 
festa de Santa Rafaela Maria e sobretudo este 
ano em que a nossa Santa nos apresenta a sua 
irmã Dolores -- Madre Pilar --  no centenário da 
sua morte (1916-2016), com o lema “Olhando o 
Coração”. 
 
 
Santa Rafaela Maria escreve à sua irmã, desde 
Roma, a 5 de julho de 1908: 
 

“Nós duas estamos obrigadas a isto, como as fundadoras do Instituto, os alicerces, que não se veem e se 
se virem, que feios são! Pedras feitas pedaços e pisadas; e, no entanto, são as que sustêm o edifício, e 
quanto mais bonito for, os alicerces mais fundos e mais maltratados serão. O nosso Instituto é muito 
precioso, por isso é preciso que as fundadoras nos deixemos abanar pelas formas de que Deus nosso 

Senhor se queira valer, pois tudo vem da Sua mão  
e Ele dirige tudo pra a Sua maior honra e gloria”. 

 
 
Hoje, as duas fundadoras convidam-nos a viver olhando o Coração para que, ao olharmos o mundo a 
partir do lado trespassado do Senhor, vejamos a necessidade que temos de misericórdia e de responder 
com a nossa vida, com gestos simples e transformantes da nossa vida. Diz-nos o Papa Francisco, na Bula 
do Jubileu da Misericórdia: 
 

“… há momentos em que de um modo muito mais intenso estamos chamados a ter um olhar fixo na 
misericórdia, para podermos ser também nós sinal eficaz das obras do Pai”. 

  

 

Que Santa Rafaela Maria e a M. Pilar continuem a 
animar-nos neste Carisma Eucarístico-Reparador 
que partilhamos e que ele continue a crescer no 
Instituto ao nível das suas Religiosas e novas 
vocações, e em cada membro e grupo da nossa 
Família ACI. 

Peçamos a graça do Espírito Santo nestes tempos 
de preparação da Congregação Geral XX das 
Irmãs Escravas, para que esta, como diz a Irmã 
Inmaculada Fukasawa, seja mais um passo no 
aprofundamento do nosso Carisma de Reparação 
e de reforço dos laços de comunhão entre todos. 

FELIZ DIA A TODOS! 

Um abraço, 

         Comissão Internacional da Família ACI  


