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“A sua morte foi um reflexo da sua vida.”
(Georg Schneidt sobre Madre Afonso Maria, p. 41)

150° Aniversário da morte
da Venerável Serva de Deus,
Madre Afonso Maria Eppinger

Caras irmãs da nossa fundadora comum,
caros leigos associados
e devotos da Venerável Serva de Deus, Madre Afonso Maria!

Em 31 de julho de 2017 comemoramos o 150° aniversário da morte da nossa fundadora
Madre Afonso Maria Eppinger.
Este jubileu da nossa fundadora é certamente uma ocasião ideal para ser celebrada nas
Congregações de origem comum e em todas as partes do mundo, onde as suas irmãs e leigos
associados hoje agem.
No decorrer deste ano queremos focar naqueles valores espirituais e diferentes acentos
espirituais da nossa fundadora, que nos unem e que contribuem para o anúncio do Evangelho.
Queremos nos esforçar pela difusão e o aprofundamento do carisma e pedir a Madre Afonso
Maria que nos ajude na nossa aspiração a uma vida pessoal e espiritual em simplicidade. Isto
também poderá ajudar ao processo da sua beatificação.
O período de um jubileu é sempre uma fase da retrospectiva e da previsão, da reflexão e da
nova perspectiva, para o qual serve a preparação do jubileu. E também a preparação deste
jubileu deverá contribuir para isto. As celebrações não são um fim em si mesmo, mas um
convite para a renovação.
Olhando retrospectivamente para o período de 150 anos, admiramo-nos da vida e da obra da
Venerável Serva de Deus, Madre Afonso Maria. Queremos agradecer a Deus, que as irmãs da
sua fundação estão a viver e agir segundo o seu carisma em quatro continentes. Elas servem
Deus e os homens no seu espírito e são testemunho vivo da sua vida consagrada.
O olhar para a nossa fundadora Madre Afonso Maria deve abrir os nossos olhos para as
situações difíceis das pessoas em sofrimento no mundo de hoje. Queremos em particular olhar
para aqueles que em muitos países estão sujeitos à discriminação, perseguição e injustiça
social nas margens da sociedade.
Deus misericordioso não ofereceu a Madre Afonso Maria o carisma como resposta às
necessidades das pessoas do seu tempo?
Se olharmos hoje atentamente para a situação e o desenvolvimento da sociedade, temos o
dever de responder às necessidades das pessoas. Desta forma descobrimos a profundidade e a
atualidade do carisma de Madre Afonso Maria. É do seu património que cada uma das nossas
três Congregações haure uma nova dinâmica espiritual e apostólica.
Olhando para o futuro, só nos resta a esperança confiante que Deus misericordioso siga a
obra em sua providência, e que a nossa vocação e missão se tornem uma imagem de espigas
maduras no “campo de trigo” (As Visões de Madre Afonso Maria).
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Entusiasmadas pela vivência forte das visões da nossa fundadora, seguimos o nosso caminho
encorajadas e entregamos ao Senhor a nossa vida e o nosso serviço abnegado.
A oração e a transmissão do carisma às próximas gerações das irmãs de Madre Afonso Maria
e aos leigos continuam a ser para nós um dever e um encargo.
Na fase final do processo de beatificação da Venerável Serva de Deus, Madre Afonso Maria,
a “preciosa flor da Alsácia”, intensificamos a nossa oração e propagamos a adoração da
autêntica testemunha da fé. Na obra da misericórdia podemos perceber a beleza da grandeza
da sua vida simples e da alma, que reflete a felicidade do céu.
Marcador e calendário de 2017, que irão receber, são um símbolo do jubileu.
O calendário será uma autêntica ligação em rede entre nós irmãs e leigos associados de Madre
Afonso Maria.
Em todo o mundo existem 265 comunidades e locais apostólicos das irmãs e dos leigos
associados de Madre Afonso Maria nas Congregações de Oberbronn, Würzburg e
Sopron/Roma.
Em cada dia do ano 2017, convido todas as irmãs e leigos associados das Congregações, que
surgiram da fundação de Madre Afonso Maria, para interceder pela comunidade indicada das
irmãs e leigos associados, por um apostulado e por outras intenções das nossas três
Congregações (ver calendário 2017).
Já que o ano 2017 terá 365 dias, também serão indicadas outras intenções, pelas quais iremos
interceder, como por exemplo pelos sacerdotes, capelães, colaboradores leigos, o processo de
beatificação da Venerável Serva de Deus, Madre Afonso Maria, por novas vocações...
O objetivo desta iniciativa é conhecermo-nos melhor, fortalecer-se espiritualmente e
consolidar-se na esperança. É somente desta forma que viveremos em unidade o nosso
carisma e a nossa espiritualidade no espírito da nossa fundadora comum. Que este seja um
ano de graça para nós, rico em frutos espirituais.
Finalmente, gostaria ainda de exprimir um desejo: que as irmãs de Madre Afonso Maria se
tornem mulheres da oração e se orientem pelo seu conselho: “Enquanto sofrerem, estarão no
caminho certo.”
“Obrigado, Madre Afonso Maria, por este conselho e por tua atitude heróica! É a heroicidade
que jorre da alegria da salvação. A salvação por Jesus Cristo é uma fonte da alegria e da força
da
qual
vivemos,
porque
sabemos
que
somos
amadas.
150 anos após o teu regresso para a casa do Pai, unida com Jesus Cristo, também nós – em
meio das tempestades do nosso tempo – ansiamos pela união com Jesus. Queremos continuar
a divulgar o Evangelho em toda humildade e simplicidade. Aceitamos o convite para agir de
forma calma e discreta, como TU!”
Com o amor por nossa Venerável Serva de Deus, Madre Afonso Maria, saúdo-vos com
profunda cordialidade!

Sr. Katarína Krištofová, SDR
Postuladora
Roma, 31 de julho 2016, o 149° aniversário da morte da ven. Madre Afonso Maria.
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