
O dom da Vida Consagrada para a Igreja e para o mundo 

 

No dia 2 de fevereiro de 2021, 

como todos os anos, celebra-se 

o Dia Mundial da Vida 

Consagrada, acontecimento 

que nos toca de perto e nos 

enche de alegria e gratidão para 

com Deus, que nos escolheu e 

nos chamou a viver por Ele, 

com Ele e Nele a serviço da 

Igreja e de todos os irmãos. 

 

 

 

A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 

Apostólica escreveu no dia 18 de janeiro uma carta a todas as pessoas 

consagradas, em cuja mensagem principal podemos ler:   

 

“Sonhamos como uma só humanidade, como viajantes feitos da mesma carne 
humana, como filhos desta mesma terra que nos acolhe a todos, cada um com 
a riqueza da sua fé ou convicções, cada um com a sua propria voz, todos 
irmãos!” (FT8). Então, à luz deste sonho entregue às nossas mãos, à nossa 
paixão, à nossa perseverança, este ano na festa de 2 de fevereiro, será um 
momento oportuno para louvar e agradecer ao Senhor pelo dom da nossa 
vocação!   

 O quadro original da Cabeça 
Adorável de Jesus foi pintada por M 
° Capparone e guiada pela madre 
fundadora, Irmã Carmela de Jesus 
Prestigiacomo, enquanto ela estava 
em êxtase.  



Quaresma, caminho verso à Páscoa com Madre Carmela 

 
Oferecemos-lhe dois pequenos trechos dos Escritos da Venerável Serva de Deus (1895) 

Madre Carmela e a Coroinha à Cabeça Adorável de Jesus 
 

“Mostrou-me a Adorável Cabeça de Jesus como fonte inesgotável de luz e 
verdade, que, como uma torrente contínua e interminável, se espalha 
continuamente pela terra, dispersando o erro e trazendo-vos aquela 
verdadeira Sabedoria da qual somente 
Ele é verdadeiro e inefável Mestre. Ele 
também me mostrou como a Adorável 
Cabeça de Jesus era a verdadeira Obra-
prima da Sabedoria infinita de Deus e 
que Ele mesmo, através da união 
hipostática com a Palavra, era todo um 
agregado daquela Sabedoria e 
divindade da qual Ele era o Trono e a 
cátedra, onde a Santíssima Trindade se 
sentou, descansou, formou sua morada 
eterna ...” 
“... estando a fé nestes tempos de 
corrupção e escândalo quase extinta e 
morta, devido ao progresso das ciências naturais e humanas, que tendem 
a derrubar aquela verdadeira ciência divina da qual Jesus foi o verdadeiro 
e sábio Mestre inefável, para despertar esta fé em toda terra, Jesus 
apresenta-nos a sua Cabeça Adorável, fonte e centro inefável da sabedoria 
e da verdade, que, fazendo vibrar os milagrosos raios nas mentes e nos 
corações, acenderá de novo a chama da fé e do amor”. 

 

 



“Uma dor aguda me atormenta continuamente, o pensamento de que 

Jesus não é amado pela maioria dos homens, aliás que é ultrajado... 

Eu gostaria de amá-lo por todos, gostaria de reparar tantas ofensas, 

em uma palavra eu gostaria de dar minha vida, meu sangue para 

levar todos de volta ao seu Adorável Coração”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Venerável Madre Carmela Prestigiacomo, Vol. I p. 184   Carta a P.   

Vincenzo Nardelli, O.P.  Palermo, 21 outubro de 1900. 

Testemunhos: 

 

«Muitas vezes a Serva de Deus me dizia: «Procura ler e aprofundar a 

Palavra, que é a Sagrada Escritura e a Tradiçao verdadeira 

sabedoria, porque se não a possui, como poderia dispensar este Pão 

da vida aos jovens tão ávidos dela? ... Tenha o Evangelho como o 

Livro mais precioso a ti, porque com ele aprenderás o grande amor 

que Jesus teve por nós e por todos, caminho seguro, catedra da 

Verdade, vida verdadeira. Se você diz que ama Jesus, ame e faça 

amarem a Escritura”. 0h, como suas afirmações nos tornaram mais 

amantes da Palavra de Deus, era lida com mais amor e recomendada a 

todos! 

Especialmente para nós, Irmãs do Sagrado Coração do Verbo 

Encarnado, à maneira de Maria Santíssima na Anunciação ...” A 

venerada Madre admoestava dizendo: “A verdadeira Irmã do Sagrado 

Coração é aquela que acolhe toda a disposição divina dizendo; "Eis 

aqui a serva do Senhor, faça-se comigo, conosco, segundo a tua 

palavra! - adoramos os desígnios divinos, que são sempre os melhores 

para nós! " E eu, como Nossa Senhora, tentei guardar estes sagrados 

ensinamentos, porque vi que foram inspirados pelo bom Deus!” 
 

                                                              Irma Aurelia Caly  
                         “Lembrete sobre a Veneravel Madre Fundadora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


