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F 
É 

DEFINIÇÃO:      
Pela fé nós cremos em Deus e cremos em tudo aquilo que ele nos 
revelou e que a santa Igreja nos propõe para crer (CCCI 1842). 
 
A Serva de Deus sempre demonstrou uma fé forte. Nas 
provações que teve de suportar, em sua vida, sempre procurou, 
primeiramente, lidar com elas com serenidade e, depois, referi-
las a vontade de Deus, convicta de que, quando o Pai as 
olhassem, seria melhor para ela. Muitas vezes, repetia: Tudo 
como o bom Deus quer. O seu intenso espirito de fé se 
manifestou, sobretudo, na vida de oração, especialmente, diante 
do Santíssimo Sacramento. Cultivou uma especial devoção por 
Maria, a Mãe Dores. Quis que todas as irmãs levassem o nome 
de Maria.  

TESTEMUNHO: 
A sua fé foi grande, sobrenatural. O seu modo de rezar era 
edificante e convidava outros a rezar. (Sr. M. Wendelina Bauer)  
 
Era muito zelosa pela conversão dos pecadores e da fé católica. (Sr. 
M. Regina Galletti)  
 
Ele amava as Escrituras; explicava o Evangelho claramente e 
ensinava as irmãs como nutrirem-se desse alimento precioso, para 
sua vida espiritual. (Sr. M. Johanna Ankenbrand) 

FONTE: 
SAGRADA ESCRITURA 
 (Rom 9,9-10) 
  
NOSSO MODO DE VIDA 
 Artigos:  3,    34 
  
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
 Carta  a P. J. F. Jordan: 
  Cart. 71 (50), n° 3, 11 dezembro 1883  
  Cart. 81 (68), n° 2, 1   janeiro 1884 
  Carta aos Pais e a Hedwig:  
  Cart. 24 (23), n° 2, 24 junho 1898  

COMUNITÁRIA: 
Como a expressão de nossa fé, a nível comunitário, pode ser mais autêntica e ter mais coe-
rência entre as palavras e as ações?  
 

 PESSOAL:   
Como e quando as minhas palavras, as minhas ações demonstram que sou uma pessoa de 
fé? 

REFLEXÃO : 



ESPERANÇA  
DEFINIÇÃO: 

A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o Reino dos céus e a vida eterna, como 
nossa felicidade, colocando a nossa confiança nas promessas de Cristo e confiando, não em 
nossa própria força, mas na graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde a 
aspiração de felicidade, que Deus colocou em nossos corações; essa assume as expectativas 
que inspiram as atividades humanas; purifica para ordenar o reino dos céus; sustenta em todos 
os momentos de abandono; abre o coração na expectativa da felicidade eterna. O impulso da 
esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade do amor. (CCCI 1817-1818) 
 
A Serva de Deus exercitou, ao longo de sua vida, a virtude da esperança, especialmente, 
nas dificuldades. Diante das dificuldades, animada pela esperança, sabia que, com a 
ajuda de Deus, tudo seria desvendado e que a verdade e o esclarecimento, no fim, 
viriam. Punha a sua esperança na Providência e estava convencida de que a vontade de 
Deus guiava cada projeto. Suas ações foram guiadas pela busca da glória de Deus, 
motivo pelo qual  encontrava força para enfrentar cada coisa.  

TESTEMUNHO: 
Eu espero que Deus escute o meu pedido, pois, não obstante a minha fraqueza em 
compreender o bem, tenho um forte desejo de compreendê-lo e levar outros a fazê-lo. De fato, 
quem pede, recebe ... e quem pede com confiança, obterá, seguramente. (M. Francesca della 
Croce) 

FONTE: 
SAGRADA ESCRITURA 
 (Sal 16)  (Prov 10,28)  (Rom 12,12)  (Rom 15,13 
   
NOSSO MODO DE VIDA  
 Artigos: 43,   53,   84. 
 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 

Carta  a P. J. F. Jordan: 
  Cart. 2 (2),   n°2, 18 fevereiro 1883   
  Cart.16(7),   n°3,  9  março 1883 
  Cart.69(46), n°5,  7 dezembro 1883     

REFLEXÃO: 
COMUNITÁRIA: 

Como província/região acreditamos, com esperança, que Deus, de modo surpreendente, 
guia os nossos ministérios para responder as necessidades dos outros? Quais são as 
ações que opõem resistências as ações de Deus?  

 
PESSOAL: 

Quais são as oportunidades (limitações, sofrimentos fisicos e espirituais) que, em geral, 
fazem-me crescer na paciência e na Esperança/confiança em Deus e que me fazem 
experimentar que Ele guia tudo para o meu bem? 



Amor à Deus  

DEFINIÇÃO: 

A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus, sobre  todas as coisas, por si 
mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. (cfr. CCCI 1822-1828 ) 
   
Madre Francisca amou a Deus com intensidade e integralmente. Muitos são os 
efeitos do amor de Deus que, segundo o ensinamento de Cristo, explica-se com a 
observância de seus mandamentos. O amor divino, do qual estava inflamada, era 
demonstrado externamente com uma piedade muito sólida, uma fidelidade 
extrema no cumprimento de seus deveres religiosos, uma sede inextinguível da 
Eucaristia, uma infinita paciência e uma absoluta conformidade à vontade de 
Deus, nos seus sofrimentos. A caridade tornou a serva de Deus capaz de agir em 
comunhão com Deus.  

TESTEMUNHAS: 

“A sua vida era caracterizada por um grande amor à Deus. Esse amor era a base de 
todas as suas virtudes. Observando-a, nunca reparei uma falta ou uma imperfeição. 
Parava, por muitas horas, diante do tabernáculo e rezava pelos outros. Sempre falava 
de Deus e das coisas de Dele”.  (Mons. Joseph Joch) 
 
“Eu sei que, para ela, a vontade de Deus estava acima de tudo. Isto, ela o demonstrava 
em todos os seus sofrimentos e humilhações”. (Ir. M. Johanna Ankembrand) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
 (Jo 13,1)    (1 Jo 4,19)    (1Cor 13,4-7)     (1 Cor 13,13)    (Rm 12,1-2) 
 

NOSSO MODO DE VIDA 
Artigos:  7,     12-13,     33-34,     39,     49,     140 
 

CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
Carta a P. J. F. Jordan: 
 Cart.  2  (2),   n° 3, 18 fevereiro 1883  
 Cart. 17 (8),   n° 2, 14 março 1883 
 Cart. 43 (32), n° 2, 2 setembro 1883  

  Cart. 72 (53), n° 5, dezembro 1883 
  Cart. 80 (82), n° 4, dezembro 1883 
  Cart 81 (68),  n° 2, 1 janeiro 1884        (segue) 



COMUNITÁRIA: 
Quanto estamos conscientes de que tudo nos foi doado por Deus? O que 
significa, para nós, viver o amor de Deus? 
 

PESSOAL: 
Por quanto se refere a mim, “investi”, em termos de desejo, tempo, 
disponibilidade, para crescer na relação íntima com o Senhor? 

REFLEXÃO: 
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DEFINIÇÃO:  
O Senhor nos pede para amar como Ele nos amou, até mesmo os nossos 
inimigos; de ficarmos próximos daqueles que estão mais distantes, amar as 
crianças e os pobres, como Ele os amou. A caridade tem como frutos a 
alegria, a paz e a misericórdia; exige generosidade e correção fraterna; ela é 
benevolente; suscita a reciprocidade, sempre se mostra desinteressada e 
bondosa; a caridade é amizade e comunhão. (CCCI 1825; 1829)  
 

Madre Francisca amava, de verdade, o próximo. A sua fundação tinha a 
finalidade de empenhar-se pela santificação das almas e cuidar dos 
necessitados, sacrificando-se. Ela amava não com palavras, mas com os 
fatos. Por isso, se doou ao próximo com um serviço humilde e fervoroso, 
unindo o amor cordial ao sacrificio de si, perdoando sempre, aceitando 
de bom grado as renúncias dos próprios direitos, perdoando e 
compadecendo-se sempre do próximo. Na sua pobreza, ajudava os 
pobres e os servia.   

TESTEMUNHO: 

“Tinha uma grande caridade para com as crianças e os pobres, e nos 
recomendava para não exigir muito dos doentes, mas servi-los por amor a 
Deus. Ela cuidou das irmãs”. (Ir. M. Johanna Ankembrand). 

Amou a todos, sem distinção, de modo especial, aqueles que lhe causaram  
desgostos e dificuldades. Rezou, por muitos anos, por aqueles que a haviam  
difamada. (Ir. M. Johanna Ankembrand). 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
         (Jo 15,9-12)       (At 4,32-35)       (Rom 12,9-19)       (1 Jo 2,9-11)      
 (1 Gn 3,16-18) 
 
NOSSO MODO DE VIDA 
 Artigos:  5,    12,    14,    21-22,    43-44,    49,    53 
 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA  

Carta a P. J. F. Jordan: 
 Cart.  2   (2),  n° 3, 18 fevereiro 1883    
 Cart. 57 (40), n° 2, 13 novembro 1883   
 Cart. 68 (45), n° 5, 5 dezembro 1883 
 Cart. 81 (68), n° 5, 1 janeiro 1884 
 Cart. 92 (56), n° 5, 14 fevereiro 1884 
 Cart. 99 (60), n° 1, 25 dezembro 1884 

         
        (segue)     
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COMUNITÁRIA:  
O que significa, na minha vida comunitária, que a caridade seja 
autêntica e sem hipocrisia? 
 

PESSOAL:   
Estou atenta à dignidade da pessoa humana, começando pelas 
coirmãs?   

REFLEXÃO: 



PRUDÊNCIA  

DEFINIÇÃO: 

A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em cada circunstância, o 
nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. (CCCI 1806) 
 
A virtude da prudência, em Madre Francisca, ganhou a confiança das pessoas. Uma 
leitura atenta dos depoimentos e da documentação nos permite afirmar que a Serva 
de Deus sabia julgar o que precisava fazer em cada momento. A sua vida simples da-
va maior ênfase à sabedoria cristã e ao senso comum. Antes de fazer algo, pedia ilu-
minação a Deus, na oração pessoal e comunitária. Submetia suas idéias e projetos 
aos sacerdotes peritos e julgava o povo retamente. 

TESTEMUNHO: 

Sempre foi prudente. A sua prudência era sobrenatural e era expressa em cada ação sua. 
(Mons. J. Joch) 
 
… antes de tomar qualquer decisão, pedia a Deus a luz necessária e, também, orações, as 
outras pessoas. Dirigia-se, cotidianamente, ao diretor espiritual e aos superiores. (Sr. M. 
Johanna Ankenbrand) 
 
Agia sempre depois de refletir seriamente e rezava para que tudo fosse feito em 
conformidade com a vontade de Deus. Era prudente nos conselhos e, na oração, pedia a 
Deus a luz necessária. (Sr. M. Bernarda Hümpfner) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
(Eclo 37,12-15)  (1 Cor 2,4) 
 

NOSSO MODO DE VIDA 
Artigos:  91,  93 

 CARTAS DE MADRE FRANCISCA 

Carta a P. J. F. Jordan: 
Cart. 24 (14), n° 1, 25 março     1883 
Cart. 47 (33), n° 4, 25 setembro 1883 
Cart. 53 (38), n° 4, 20 outubro   1883 
Cart. 84 (69), n° 2,   6 janeiro    1884 
Cart. 89 (74), n° 1,      janeiro    1884 
Cart. 90 (54), n° 3, 28 janeiro    1884 (segue) 



REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA:  
Nos nossos processos de discernimento, antes de tomar uma decisão, recolhemos 
informações suficientes que levam à conformidade com os valores do Evangelho e 
da Congregação?   

 
PESSOAL: 

No discernimento, para uma decisão comum, ofereço a minha ideia, experiência, 
conhecimento?  



JUSTIÇA  

DEFINIÇÃO:  

A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus, e ao próximo, 
aquilo que lhe é devido. A justiça para com Deus é chamada "virtude da religião". A justiça para 
com os outros nos dispõe a respeitar os direitos de todos e a estabelecer, nas relações humanas, a 
harmonia que promove a equidade nos confrontos com as pessoas e do bem comum. (CCCI, 1807) 

A Serva de Deus estava convicta de que se deve dar a Deus o que é de Deus. Ela  amava 
repetir que Ele, por sua vez, dava todo o necessário, seja para as exigências espirituais como 
para as materiais. Ela era sempre guiada pela Palavra de Deus e pelas suas leis. Era justa e 
sem qualquer preferência.  

TESTEMUNHO: 

Ela amou ternamente a justiça, mesmo se não a conseguia. Ela deu a todos aquilo que esperava 
de cada um e, especialmente, a Deus. Nunca vi que ela faltase de justiça para com os outros. 
(Mons. J. Joch) 

FONTE:  

SAGRADA ESCRITURA 
 (Ef 4,24)  (Ef 5,9) 
 
NOSSO MODO DE VIDA 

Artigos:  44 
 
CARTAS E ESCRITOS DE MADRE FRANCISCA  

Carta a P. J. F. Jordan: 
  Cart. 48 (78),  n°3, setembro, 1883  
 
Normas 1883,  111, n°12  

REFLEXÃO:  

COMUNITÁRIA: 
Nos nossos processos de discernimento, antes de tomar uma decisão, recolhemos informaç-
ões suficientes que nos levam a agir em conformidade com os valores do Evangelho e da 
Congregação?  

        
PESSOAL:   
  Nas minhas ações, eu ajo respeitando os direitos dos outros?    



FORTALEZA  
DEFINIÇÃO: 

A fortaleza é a virtude moral que, na dificuldade, dá firmeza e constância na procu-
ra do bem. Ela reforça a decisão de resistir as tentações e de superar os obstáculos 
na vida moral. A virtude da fortaleza torna a pessoa capaz de vencer o medo, até 
mesmo da morte, e de enfrentar as provações e perseguições (CCCI   1808). 
 
Madre Francisca nunca se deixou oprimir pelo desconforto, demonstrando uma gran-
de fortaleza cristã. Era uma mulher corajosa e determinada a alcançar cada objetivo 
que acreditasse ser indicado pela providência; não se rendia às dificuldades, mas de-
monstrava uma paciência heróica no suportar cada adversidade. Era forte no sofri-
mento e o vivia pelo amor a Deus,  tendo como modelo Nossa Senhora das Dores. Foi 
extraordinariamente forte em suportar as fadigas da fundação, enfrentando dificul-
dades de todos os tipos, especilamente, as viagens aos Estados Unidos, acompanhando 
as fundações. Suportou, com grande dignidade e coragem, a humilhação de ser depo-
sta do cargo de superiora geral da Congregação, por ela fundada.  

TESTEMUNHO: 
“Era sempre forte nas provações, capaz de abnegar-se a si mesma; nunca se lamentou. Na  
doença, também, mostrou-se sempre paciente e serena. Procurava conforto na oração, dian-
te do Sacrário." (M. Bernarda Humpfen).  
 
“Sei que Madre Francisca sofreu, por muito tempo, com um ânimo forte e, também, grande  
abandono na longa e dolorosa agonia.” (Sig. Augusto Grispigni) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
(Is 12,1-6)  (Gn 16,33)  (Sal 23) (Sal 46) 
(Sal 118,14)   (Rom 8, 35-39) (Sal 27) 

 
NOSSO MODO DE VIDA  

Artigos: 4,    11,    28,    39,    41,    51  
 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 

Carta  a P. J. F. Jordan: 
  Cart. 2 (2), n° 2, 18 fevereiro 1883  
  Cart. 7 (5), n° 1, 26 fevereiro 1883 
   



FONTE: 

Cart. 15 (6), n° 3-5, 6  março 1883 
Cart. 17 (8), n° 1, 14 março 1883 
Cart. 17 (8), n° 5, 14 março 1883    
Cart. 41 (30), n° 3, 21 julho 1883   
Cart. 96 (85), n° 4, 10 abril 1884 

REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA:  
Como e quando testemunhamos, como comunidade, a nossa fé viva no 
ministério pascal? Somos capazes de acolher com fortaleza as cruzes e as 
limitações que derivam das relações fraternas e do ministério?  
 

PESSOAL: 
Com quais sentimentos vivo os momentos de sofrimentos e de procações?  



 



TEMPERANÇA 

DEFINIÇÃO: 

A temperança é a virtude moral que modera a atração aos prazeres e nos torna capazes de 
equilibrar o uso dos bens criados. Ela assegura o domínio da vontade sobre os instintos e 
matém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta ao bem os 
próprios apetites sensíveis, conserva uma sadia discrição e não segue o próprio instinto e a 
própria força, favorecendo os desejos do próprio coração. (CCCI 1809) 
 
A Serva de Deus fez da temperança um estilo de vida. Ao longo das diversas fases de sua 
vida, a temperança e o seu amor para com Deus cresciam. Era moderada na 
alimentação; no repouso, dormia somente o necessário e, de vez em quando, menos que 
isso.  Era sempre sóbria no falar e no fazer. Nos últimos anos de sua vida, foi lembrada, 
por todos, como modelo de pessoa quieta e reservada, especialmente, durante a sua 
doença.  

TESTEMUNHO: 
Era, verdadeiramente, mortificada no tomar as refeições e as bebidas; estava sempre feliz 
com o que lhe era oferecido. Nunca reclamou da comida, quando esta estava ruim. (Sr. M. 
Bernarda Hümphner)  

FONTE: 
SAGRADA ESCRITURA 

(Tit 2,1-8)  (1 Tes 5,6)  (1 Pd 4,7-8) 
 
NOSSO MODO DE VIDA 

Artigos: 5,   6,   44,   39 
 

CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
Carta  a P. J. F. Jordan: 

       Cart.   4 (3 )   n° 3, 19 fevereiro 1883 
      Cart. 24 (14), n° 2, 25 março 1883  
       Cart. 80 (82), n° 4,      dezembro 1883 
       Cart. 81 (68), n° 2,  1 janeiro 1884  

REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA:   
Como e quando demonstramos, comunitariamente, que somos responsáveis no uso 
das reservas naturais (água, eletricidade, gás/metano)?  

 
PESSOAL:   

Como respondo, quando sou provocada a colocar de lado as coisas cômodas, as neces-
sidades dos outros? 



POBREZA  

DEFINIÇÃO : 

A Serva de Deus amou o modelo de pobreza, seguido por S. Francisco, tanto que 
procurava, tenazmente, imitá-lo. Ela não estava satisfeita com as instituições, nas 
quais entrou, incluindo a do Padre Jordan, pois procurava, constantemente, um 
estilo de vida desprendido, pequeno, simples e rigoroso. Exortou as irmãs a amarem 
este estilo de vida e a dizerem: "O amor a pobreza é o fundamento de todas as 
virtudes." A sua pobreza exterior se transformava em gestos de serviço aos outros, 
graças à liberdade e à disciplina, que surgiu a partir de seu estilo de vida simples. 
Além disso, sua pobreza interior, que se manifestava como "delicada humildade", 
dava razão para afirmar, desta forma, sua vida e seu serviço: "Não tinha 
consideração por si mesma. " 

TESTEMUNHO: 

Amava a pobreza e a praticava no mais alto grau. A praticava em todas as coisas mate-
riais, mas dava grande atenção as necessidades das irmãs. (Sr. Stanisla Schoen) 

SAGRADA ESCRITURA 
  (Miq. 6, 6-8)     (Mt 9, 9-13)     (Mt 8,20)    
 (2 Cor. 8,9)     (Lc 21,1-4)     (Lc 1,52-55) 
  
NOSSO MODO DE VIDA 

 Pobreza Consagrada 
  Artigos: 15,    16,    22,    23 

  
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
  Carta a P. J. F. Jordan: 

 Cart. 2   (2), n°3,    18 fevereiro 1883  
Cart. 4   (3), n 3-4, 19 fevereiro 1883   

  Cart. 13 (95), n°1,       fevereiro/março 1883 

FONTE: 

REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA: 
Quando refletis sobre o espírito de pobreza de São Francisco e as necessidades do 
Povo de Deus, na vossa área local, quais são as duas ações que podeis fazer, como 
comunidade local? Como podeis responder as necessidades, de vossa realidade 
geográfica, com um espírito mais desprendido e simples, segundo o estilo e vonta-
de de Madre Francisca? 

 
PESSOAL: 

Qual é o seu estilo de vida e como ele se reflete no ministério que desenvolve? O 
que significa, segundo a visão de pobreza de Madre Francisca: “Delicada Humil-
dade”?  



OBEDIÊNCIA  
DEFINIÇÃO: 

A Serva de Deus nunca mandava, mesmo sendo capaz de o fazer; mas estava 
sempre disposta a obedecer a Deus, em primeiro lugar, e, depois, as pessoas. Ela foi 
obediente quando convidada para ensinar francês e música, enquanto queria, 
somente, servir os pobres e os doentes. Foi obediente aos diretores espirituais e a 
autoridade eclesiástica, mesmo quando foi deposta. Não só foi obediente a nova 
superiora geral, mas também, em Castel Sant Elias, mostrou-se obediente a diretora 
da escola, que ela mesma tinha recebido, como órfã, com a idade de dois anos. 
 
Acima de tudo, Madre foi obediente ao chamado de Deus, respondendo à sua 
vocação. Ela nunca se afastou e sempre foi fiel, escutando com alegria o chamado 
para servir os pobres. Depois de muitos anos de sofrimento, seguindo a vontade de 
Deus, com confiança e coragem, fundou uma Congregação, colocando as suas bases 
sobre o espírito de São Francisco. 

TESTEMUNHO: 

 

Ela praticou sempre a obediência e nos ensinou a fazer o mesmo. Era muito pontual nos 
momentos de vida comunitária.  (Sr. M. Ignatia Schindler) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
 (Mc 6, 7-13)   (Lc  9, 57, 62)   (Esd 5,8)     
 (Mt 23,46)       (Ez.11,19-20)       (Gn 6,38) 
 
NOSSO MODO DE VIDA 
 Artigos: 24,    29,    30,    31,    32  
 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
 Carta a P. J. F. Jordan: 
  Cart. 2 (2), n 2, 3, 18  fevereiro 1883       
  Cart.12 (81), n°1,  fevereiro/março 1883      
  Cart. 22 (12), n° 5, 18 março 1883      

 REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA:   
Como a nossa comunidade local vive a obediência, na fidelidade ao estilo de vi-
da e do ministério, descrito no Nosso Modo de Vida?   

 
PESSOAL:   

Dado que vivemos em uma sociedade com constantes mudanças e incertezas, 
quais são as preocupações que atormentam as pessoas, com as quais você trabal-
ha? Como, no seu ministério, você responde as necessidades, ditadas pela obe-
diência ao Evangelho? 



CASTIDADE   

DEFINIÇÃO: 

A castidade se desdobra em amizade. Indica ao discípulo como imitar Aquele que nos 
escolheu como amigo, e totalmente se doou por nós, e nos faz participantes da sua 
condição divina. A castidade é uma promessa de imortalidade. (CIC, 2347) 
 
Amou o Senhor com um coração indiviso e com um ânimo apaixonado. Com a 
oração nutria a castidade e com a discrição a cutivava. Embora devendo estar no 
meio do mundo e das pessoas seculares, o seu estilo de vida é uma linguagem que 
refletia a transparência da castidade consagrada. A beleza interior se refletia na 
beleza exterior, na nobreza de atitude e na luminosidade da pessoa. Mesmo na 
morte, parecia ter as cores da vida, como atestado por várias testemunhas, 
fazendo recordar a ligação entre a virgindade e a corrupção. 

TESTEMUNHO: 

Era modesta e púdica no olhar, na palavra, nos gestos; a sua presença atraía o respeito e a 
veneração,  capaz de elevar as almas a Deus. Enquanto me explicava a Regra, instruía-me 
sobre a virtude e sobre o voto de castidade; as suas palavras à respeito do amor e da vida 
desta virtude me enchiam de fevor . (Sr. M. Regina Galletti) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA 
(Gal 5, 22)  

 
NOSSO MODO DE VIDA 
 Artigos. 10 -14 

 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA  
 Carta 1, n°4 a Sr. M. Scholastica Demer  

Costituição de 1885 
 Cap. VII, 47, 48 – 53 

REFLEXÃO: 

COMUNITÁRIA: 
Reflitamos sobre o nosso estilo de vida, procurando entender qual era a visão de 
Madre Francisca à respeito da Castidade.   

 
PESSOAL:  

Como vivo o voto de castidade? 



HUMILDADE  
DEFINIÇÃO: 

Na base de todas as virtudes cristãs, e mesmo na prática dos conselhos evagélicos, está a  
humildade que refulge luminosa na vida da Serva de Deus. Uma vida caracterizada pela 
procura do silêncio e do desaparecimento, da mínima consideração de si e da aceitação de 
cada humilhação. Humildade e caridade, nela, eram associadas. Era gentil com todos e 
sabia aceitar os conselhos dos outros.  
 
A serva de Deus, não obstante fosse a superiora geral, deseja desenvolver os serviços 
mais humildes: cozinhava, lavava roupas, servia, várias vezes, as irmãs na mesa. Nos 
Estados Unidos, foi supreendida, pelas irmãs, lavando o piso, ajoelhada, a noite toda. 
Nunca quis elogios e não desejava aparecer ou ser a primeira, em qualquer coisa. 
Quando foi deposta do cargo de superiora geral, a Serva de Deus não opôs resistência, 
aceitando, com heróica humildade, as disposições da autoridade eclesiástica, dando, 
deste modo, um exemplo de heróica obediência. Ela pôs toda a sua confiança em Deus.   

TESTEMUNHO: 

A humildade foi a sua virtude favorita. Ela fugia do mínino elogio; ficava retirada o 
máximo que podia; não queria, absolutamente, que se falasse de qualquer bem que tinha 
feito ou que estivesse fazendo, mesmo se se tratasse de coisa pequena. Se houvesse, pois, 
ocasião de se humilhar, fazia-o prontamente. Na sua humildade, fugia de cada exceção ou 
privilégio e não procurava outra coisa que a glória de Deus e a salvação das almas. Fazia, 
de coração, os serviços mais humildes. Cuidava e lavava as crianças doentes, vencendo a 
repugnância. Se tinha necessidade de qualquer coisa, pedia com muita humildade e 
modéstia.  

      (Sr. M. Regina Galletti) 
 

Por cultivar o seu espírito de humildade, nas humilhações nunca se esqueceu de sua 
dignidade.  (Sr. M. Jolanda Windisch) 

FONTE: 

SAGRADA ESCRITURA     
(Sal 25,9)          (Sal 147,6)          (Sal 149,4)          (Is 29,19)          (Dan 10,12)     
(Sof 2,3)    (Mt 11,29)       (Lc 1,52)              (Ef 4,2)       (1 Pd 5,5-6)   
(Prov 11,2)     (Prov 18,12)        (Gn 3,13)            (Miq 6,8) 

 
NOSSO MODO DE VIDA 
      Artigos: 44,    48,    53,    85   
 Em Caminho:  
  Princípios Gerais da Formação 3   
 
CARTAS DE MADRE FRANCISCA 
       Carta a P. J. F. Jordan: 
       Cart. 12 (81), nº 1,2,  fevereiro/março 1883 
       Cart. 32 (24), n° 3,  16 abril 1883 

(segue) 



REFLEXÃO:  

COMUNITÁRIA:   
Na vida comunitária, estamos dispostos a reconhecer e a aceitar nossas limitações 
e dons?  
 
Como comunidade, como nos referimos a autoridade legítima da Congregação e 
da Igreja e quanto a sustentamos, apoiamos?  

  
PESSOAL:  

Sei reconhecer e apreciar as virtudes e os talentos das outras pessoas, 
especialmente, se são maiores do que os meus dons e sei me alegrar pelos dons 
dos outros?  
 
Empenho-me no fazer o bem e, sobretudo, com amor, mesmo as pequenas coisas?  


