05 de junho

Levando, no coração, o canto de ação de graças pelos 300 anos de fundação de nossa
Congregação, embarcamos, em Salvador, no dia 05 de junho, 44 Irmãs Sacramentinas de diversas
Comunidades da Região Brasil para, em peregrinação à Casa da Mãe, a Padroeira do Brasil, na
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, render graças, louvar e agradecer a Deus por tudo que foi
bênção, por tudo que foi graça ao longo dos anos. É necessário agradecer a esta Mãe pela
caminhada marcada pelo amor a Jesus, pela vivência do nosso carisma “Cruz e Eucaristia” e pelo
espírito missionário, centralizado no mistério Pascal. Somos impulsionadas a testemunhar este
amor que o Senhor tem por cada uma de nós, dando testemunho de nossa fé, evangelizando,
educando, promovendo e assistindo aos mais necessitados, seguindo as pegadas de nosso
Fundador e de nossas primeiras Irmãs, tornando assim, Jesus mais conhecido e amado.
Na Celebração Eucarística do dia 26, quinta-feira, fomos convidadas para render graças,
solenemente, pelo nosso ano jubilar de fundação, tomando parte na procissão de entrada. Com
muita unção, o celebrante, agradeceu nossa presença.

Tudo é dom... tudo é graça...
No percurso de São Paulo a Aparecida fomos agraciadas pela
visita ao Santuário do Frei Galvão, primeiro santo brasileiro a ser
canonizado e à sede da Canção Nova.
Continuando nossa peregrinação, passamos por Campos do Jordão, apreciando sua beleza
natural, sua arquitetura, suas belas mansões, gozando do seu clima saudável, voltando nosso
coração para a ação de graças pela criação, por tudo que é belo.

Não podíamos deixar de render graças ao Senhor sem passar por
Goiânia, sem conhecer o Santuário do Pai Eterno, local de fé, porto seguro
para uma multidão, que, todos os dias, todas as horas, rezam, agradecem e
suplicam graças e bênçãos. São celebradas Missas em todos os horários
com o santuário sempre cheio de fiéis. É a fé que os conduz, é a fé que os
encoraja na caminhada, muitas vezes a pé, ônibus ou outro meio de

transporte qualquer. Foi um momento forte de reflexão, de prece e de ação de graças.
Ainda em Goiânia fomos visitar o Santuário de Nossa Senhora da Salete, em
construção. É a fé que inspira homens e mulheres a proclamar o reino de Deus em
toda parte, a mostrar que Maria é o porto seguro, é a medianeira de todas graças.
Passamos ainda por Caldas Novas, lugar privilegiado com suas cachoeiras, seus lagos, seus
balneários de beleza natural e que proporciona ao visitante, banhos com águas térmicas, ótimo
para a saúde, problemas de pele, etc.

Agraciadas por todas estas maravilhas, rendamos graças a Deus porque nos proporcionou
tamanha maravilha, cantando com Maria
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