Resplandeça a vossa luz diante dos homens de modo que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está no céu. (Mt 5,16).

O Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona tem a honra de louvar e agradecer ao Pai
do Céu, pelos imensos dons recebidos, sobretudo, pela fidelidade dos seus membros ao
longo destes 180 anos de fundação que vamos celebrar no dia 2 de novembro.
O carisma, como uma pequena semente, semeada no sulco da confiança e total abandono ao
Senhor pelos nossos bem-aventurados Fundadores Beato Carlo Steeb e Beata Vincenza
Maria Poloni, brotou com a energia do Espírito que o despertou.
Foi a 2 de novembro de 1840, com um início quase insignificante, que Luigia Poloni e as
três primeiras irmãs concretizaram, no abrigo da cidade, o projeto de um Deus que
amorosamente cuida dos mais pobres, dos esquecidos e abandonados, a quem o Papa
Francisco hoje chama de "desperdício" da sociedade.
Os brilhantes exemplos de heroísmo e santidade de vida que os Fundadores nos
transmitiram, animaram e estimularam o Instituto ao longo de quase dois séculos, para viver
o dom incondicional a Deus e aos irmãos com igual empenho e generosidade. A sinergia de
humildade, simplicidade e caridade, que constitui o nosso estilo de vida, sempre
caracterizou a forma de estar das nossas Irmãs, bem como o sacrifício e o serviço aos mais
humildes e necessitados. O seu exemplo contagiou e atraiu muitos jovens a darem a vida
por Deus e pelos irmãos do nosso Instituto, que assim se pode difundir onde a Providência e
as necessidades humanas o solicitaram e enviaram, como sinal e instrumento de ternura e de
bondade do Senhor.
Quantas páginas esplêndidas foram escritas pelas Irmãs que na sua vida quotidiana e na sua
entrega silenciosa testemunharam a magnanimidade e a grandeza do amor do Senhor!
A expansão do Instituto, em diferentes partes do mundo, testemunha a força do carisma
com que as Irmãs anunciam a misericórdia do Pai em Cristo Jesus, servindo os irmãos mais
pobres, necessitados e marginalizados (cf Const.1,3). Atualmente estão presentes na
Tanzânia, Alemanha, Argentina, Angola, Portugal, Brasil, Burundi, Chile e Itália.
Em síntese, o rosto do nosso Instituto resplandece ao longo de 180 anos, graças à fidelidade
e misericórdia de Deus. Obviamente, a realidade é muito mais ampla e mais complexa do
que o que está expresso aqui. O nosso serviço está repleto de muitas nuances, que refletem a
atenção a cada um e a todos. A nossa obra de misericórdia adquire a variedade e a
multiplicidade do amor, da dádiva, da seriedade do empenho, assíduo e por vezes cansativo,
mas sempre animado pelo desejo do bem, na procura da promoção e do crescimento de
quem servimos.
Parede, 27 de Outubro de 2020
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