UM BOM TESTEMUNHO DE AJUDA Á PROVINCIA DE GAP

O DEUS DO RENASCIEMNTO NOS FEZ VOLTAR.
O DEUS DAS SURPRESAS NOS FEZ SALTAR.
“DEUS É ADMIRÁVEL EM TUDO, ELE FEZ BEM TODAS AS COISAS”.
FACE DO AMOR DE NOSSO DEUS!
FACE DO AMOR DE NOSSO DEUS!

Eu sempre gosto de cantarolar o refrão de uma música de Irmã Brigitte Berck, da
Congregação de São João de Bassel que me convida a começar como uma pequena bola de
ping-pong nas mãos de nosso Deus Providencia !
Esses dois meses de descanso após o Capítulo Provincial, me permitiram fazer uma releitura dos meus seis anos ao serviço de minha PROVINCIA. Vários episódios me vieram sem
cessar à minha mente… há um que eu nunca vou me esquecer e quero partilhar com vocês :
a chegada à França de
IRMA ZELIA MARIA MORITZ DA PROVINCIA DE SÃO PAULO.
A Origem : Um pouco de História
Outono de 2008: Nossas Irmãs do Governo Geral fazem um apelo para reforçar a
Comunidade Missionária da Bolívia. Fiquei feliz com a resposta positiva dada por Irmã
Brigitte Périn a este apelo, mas ao mesmo tempo inquieta ao nível da Província, sem a
ecônoma provincial , missão importante que assumira Irma Brigitte na época.
Felizmente na primavera de 2009, em uma reunião de Conselho de Província realizada
durante a visita de Irmã Constanza (Superiora Geral da época), esta situação foi muito
estudada… Uma Irmã de outra Província não poderia vir assumir a missão de ecônoma de
Gap ?... Seria uma loucura?...
Depois da consulta feita por Irmã Constanza à IRMÃ ZELIA MARIA MORITZ, esta teve um
tempo para discernir e dar a sua resposta positiva e generosa. Em 18 de março de 2010 nós
a acolhemos em Gap !
Numerosos foram os desafios que ela teve que enfrentar:
- Inclusão em outra cultura e o aprendizado da língua francesa
- Método de trabalho novo em nível do economato.
- A compreensão da complexidade das leis e hábitos franceses.
Com a ajuda da Comunidade Internacional que formamos, ela superou seus receios e medos
e embarcou nesta nova aventura humana e espiritual.

Irmã Claude Marie Maly , veterana do economato, a formou nesta missão particular da
gestão econômica e lhe deu numerosos conselhos interessantes e úteis.
Sentinela da Providência e Discípula Missionária, Irmã Zélia assumiu outras tarefas
comunitárias:
- Seu escritório ficava perto da porta de entrada ; sempre com um sorriso ela acolhia
as pessoas que batiam à nossa porta para pedirem informações ;
- As compras cotidianas: pão, legumes, frutas...eram geralmente feitas por ela, feliz
de encontrar Célia, a dona da Padaria e Alessandra da Mercearia com as quais fez
amizade e quantos mais...
- Seu engajamento apostólico no movimento “FÉ e LUZ” com pessoas especiais
portadoras de deficiências mentais lhe permitiu anunciar Jesus Cristo aos mais
pequenos e desprovidos ;
- Com que amor preparava as grandes festas: os encontros anuais das fraternidades e
os convívios comunitários, fazendo especialidades brasileiras: pão de queijo, gelatina
colorida, café, o bom “CAFÉ TRES CORACOES ».
Em uma de suas últimas mensagens, Irmã Zélia se expressou assim:
“Agradeço a Deus todos os dias por estes quatro anos vividos com vocês, aprendi muito...
Os momentos mais fortes : o nosso convívio fraterno , as nossas orações comunitárias
preparadas sempre com muito amor e profundidade. Nós éramos uma Comunidade
ORANTE”.
Sim, Jesus morto e ressuscitado verdadeiramente esteve no centro de nossa vida de
PROVIDENCIA. Juntas com ELE nós nos arriscamos na Confiança e no Abandono ao nosso PAI
PROVIDENTE.
Obrigada, Irmã Zélia, por seu testemunho simples e autêntico que permitiu à nossa
Comunidade viver uma experiência exigente, mas enriquecedora. A nossa Província de Gap
se beneficiou de sua presença amiga, eficaz e fraterna.
A fidelidade de cada uma de nós, dia após dia, CRIOU um ARCO-IRIS, agora mais luminoso
entre a América Latina e a Europa.
Nesta festa da Assunção, que MARIA encontre cada uma de nós, como SENTINELAS DA
PROVIDENCIA, nos diferentes lugares de nossa MISSAO.

Turin, 15 de agosto de 2014
Soeur Suzanne PIC

Foto para lembrar o dia do “adeus” às Irmãs Suzanne e Zélia

O casal que está conosco na foto é Maritou e Bernard PRAT que muito ajudaram Irmã Zélia
na verificação das contas das Comunidades da Província.

