Angra dos Reis, 24 de junho de 2015.
+Solenidade da Natividade de São João Batista

Intenção do mês de Julho– 2015.

Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
A Congregação das Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria foi fundada em 1897. Inspiradas pelo
Espirito Santo, duas irmãs da Bélgica: Madre Maria Luiza e Irmã Maria Úrsula chegaram à Índia, onde nasceu a
congregação,que foi crescendo e se espalhando nos continentes. E em 1965, a Congregação ICM chegou ao Brasil.
Neste ano, as Irmãs ICM celebram o “Jubileu de Ouro” de presença missionária aqui no Brasil. São 50 anos de
presença missionária em vários lugares do país: nas Dioceses de Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ); nas Dioceses de
Itabira e Cel. Fabriciano (MG); e nas Dioceses de Bragança e Marabá (PA).
Com a construção da Estrada Rio-Santos, a Diocese de Itaguaí nasceu. Então, criou-se uma equipe de Padres CICM
e irmãs ICM em Paraty. E uma nova missão chamou as Irmãsem Itaguaí: acolher jovens brasileiras na
Congregação. A Casa de Formação ICM iniciou-se em 1981. Nessa época, Dom Vital convidava e animava as
congregações religiosas a inserirem-se na nova Diocese.
As Irmãs tiveram sempre um grande entusiasmo na construção de comunidades mais justas e fraternas. Elas se
encontravam, cada uma com seu serviço e presença nas comunidades: nos encontros de espiritualidade, na
animação das Comunidades, na Catequese; no Clube de Mães, na Pastoral da Criança, na Pastoral da Terra; entre
outros.
Em nossa Paróquia a presença das Irmãs ICM foi forte e marcante, importante na formação das Comunidades.
Cada um de nós tem o que recordar, contar e certamente a agradecer... a Deus, ao Imaculado Coração de Maria, a
Congregação e a cada Irmã em particular... agradecer também por ter oferecido uma vocação: a Irmã Sandra. Tudo
isso é Graça de Deus! Um verdadeiro Jubileu!
Neste Tempo de Graça, vamos proclamar e celebrar a nossa gratidão e alegria pela presença nesses 50 anos das
Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria no Brasil. Por isso, convidamos para a Celebração Eucarística
do Jubileu de Ouro que acontecerá no dia 19 de julho, às 10h, na Igreja de São José Operário do Village. Onde nos
reuniremos as outras paróquias de nossa Diocese, bem como às Irmãs que trabalham no Brasil e também àquelas
que vivem no exterior.
Além disso, expressaremos nosso júbilo e gratidão pela sua presença e serviço,rezando como intenção em julho:
Pela Congregação das Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria.
Certos do empenho e fidelidade de todos na oração, subscrevemo-nos com a nossa bênção e orações,
recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

Pe. Gilberto Stanisce

