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2 de Março: Dia da Familia ACI 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 de Março: Dia da Anunciação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs: 

Nas palavras do Papa Francisco: Maria, a ‘influencer’ de Deus. Com poucas palavras 

entusiasmou-se a dizer ‘sim’ e a confiar no amor, a confiar nas promessas de Deus, que é a 

única força capaz de renovar, de fazer novas todas as coisas. Hoje, todos temos algo de 

novo para fazer, hoje temos de deixar que Deus renove algo no nosso coração. Pensemos 

um pouco: o que quero que Deus renove no meu coração?  

A salvação que o Senhor nos oferece é um convite a sermos parte duma história de amor, 

que se tece com as nossas histórias; que vive e quer nascer entre nós para que dêmos fruto 

onde nos encontramos. É aí que o Senhor vem plantar e a plantar-se; é o primeiro a dizer 

“sim” à nossa vida, à nossa história, e quer que também digamos “sim” junto a Ele. Assim 

surpreendeu ele Maria e a convidou a fazer parte desta história de amor.   

No dia 25 de Março celebramos o Dia da Escrava recordando a Anunciação do Anjo a 

Maria. Peçamos que, com Ela e com Santa Rafalea Maria, nós, enquanto laicos 

comprometidos na construção do Reino, sejamos testemunhos vivo do amor de Deus.   

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 

Comissão Internacional da Família ACI 

“O nosso coração não pode limitar-se a um número 

reduzido, mas dar-se ao mundo inteiro”. 

“Todos unidos em tudo como os dedos da mão” 

“Universais como a Igreja”  

(Santa Rafaela María) 

Um sim muda tudo, é um ponto de viragem. 
 
É uma decisão pessoal que muda a tua vida para sempre, 
nada volta a ser igual.   
  
É um exercício de liberdade, sentir-te dono/a do teu sim e 
do teu não, dos teus próprios passos. 
 
Na espera… a ilusão, o sonho. A ilusão das corajosas que 
deixam que a vida as habite e que na sua entrega 
generosa sabem que nunca mais estarão sózinhas. 
 
Na espera a vida envolve-te, encarna-se e converte-te em 
esperança. A esperança que nos dá a paz nos momentos 
de incerteza, a que dá vida. 
 
Só a vida gera vida e  é imparável, a vida rasga-te e abre 
camino, torna-se consagração. 

[The Followers (del rey de los mindundis)] 

  

 


