
10 de Fevereiro de 2023

partilhas das
  comunidades
EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA!...

A comunidade da Casa Mãe partilha alguns testemu-

nhos que a nossa irmã Maria do Rosário Vicente. Estes 

testemunhos são um reflexo daquilo que vivemos em ex-

periência fraterna com a nossa querida Irmã.  

A irmã Maria do Rosário Vicente era uma pessoa muito 

humilde e simples, estava sempre pronta a desculpar 

os outros. No trabalho que fazia vivia muito a pobreza. 

O que podia fazer não deixava para os outros, o que re-

velava quanto a irmã pensava pouco em si e muito nos 

outros. Tinha sempre receio de que se preocupassem 

com ela. Vivia uma espiritualidade muito comunitária, 

real e concreta.  Era uma pessoa muito silenciosa e um 

silêncio interior. Era muito boa, muito santa!

... uma pessoa muito humilde 
e simples, estava sempre 
pronta a desculpar os outro.

A irmã Maria do Rosário Vicente marcou a comunidade 

da Casa Mãe pelo amor que tinha à Congregação e o 

manifestava, pelo sentido de fraternidade e pela certe-

za que nos incutia de que rezava por todas e cada uma, 

em particular. Rezava muito pelos nossos benfeitores e 

pelos benfeitores da Congregação.

... pelo amor que tinha 
à Congregação e o 
manifestava, pelo sentido  
de fraternidade...

No sábado dia 14 esteve na missa, na sala. Comungou 

muito bem e com consciência. Logo a seguir, quem es-

tava com a irmã percebeu que alguma coisa estranha 

se passava e levaram-na para o quarto. Recuperou um 

pouco mas, no domingo de manhã, dia 15 de Janeiro, 

partiu para a eternidade com a serenidade com que 

viveu. 

... partiu para a eternidade 
com a serenidade com que 
viveu... 

Damos graças a Deus pela vida da nossa Irmã, uma 

vida preenchida pelo Bem.

Que Deus recompense a nossa irmã Maria do Rosário 

Vicente de tanto bem que fez enquanto esteve entre 

nós.

As Irmãs da Comunidade da Casa Mãe


