
                           25 ANOS DE CONSAGRAÇÃO SECULAR DE MARIA
LIZETE DE JESUS

“O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar a Boa Nova...” Este
foi  o trecho do Evangelho de São Lucas, já escolhido na sua primeira
consagração em 1995, que nossa querida Maria Lizete se inspirou para
celebrar  a  Deus,  o  dom  da  sua  vocação,  nos  seus  25  anos  de
Consagração no Instituto Secular Voluntárias da Caridade.

Desde o seu convite, a nossa jubilanda desejou realizar
um momento em que, junto com a família ISVC, o povo,
familiares,  amigos,  padres  e  outros  consagrados  da
nossa  diocese  de  Grajaú,  pudessem  marcar  presença
nesse  importante  momento  de  confraternização  para
elevarmos a Deus nossa gratidão por tão grande amor e
graça na sua vida ao longo desses anos de caminhada e
boa parte nesta diocese.

Foi então, na manhã do dia onze de fevereiro, em clima
de festa, alegria e de encontro, no Centro de Formação
Pastoral  Diocesano  em  Barra  do  Corda,  aconteceu  a
missa  de  renovação  dos  25  anos  de  consagração  de
Maria  Lizete.  Presidida  pelo  bispo  Dom  Rubival,  que
também  nesta  data  comemorou  seus  três  anos  de
Ordenação Episcopal, contamos com a presença de seus
familiares,  as  voluntárias  Maria  Rosa  representando
Teresa  D´Oria  a  presidenta  do  Instituto,  Ana  Maria
Saraiva, Ciléa Glauce e Evanda Lopes.

Já na acolhida de cada irmão e irmã que chegava de longe e de perto, sentíamos a alegria que cada um
manifestava para com nossa jubilanda. Durante toda a celebração fomos nos emocionando pela liturgia
preparada para este dia. Já na procissão de entrada, as voluntárias acompanharam Lizete até o altar
trazendo importantes símbolos para rezar a Deus: três velas representado os nossos votos e o banner de
mamãe Lúcia que permaneceu em lugar de destaque. Na sua homilia, Dom Rubival dirigiu belas palavras
à jubilanda destacando seu Carisma missionário, sua intensa doação no São Marino durante dezessete
anos cuidando com amor e carinho de tantos irmãos enfermos, sendo ali, para cada um uma mãe que
acalenta, ama e cuida da vida até seu último momento. Agradeceu com muita humildade e gratidão sua
missão  realizada  nesse  espaço  sagrado.  Destacou  ainda  seu  dinamismo  e  alegria  com  que  vem
desenvolvendo hoje no Centro Pastoral, que como é de seu desejo, que seja uma casa do encontro, que
acolhe, abriga e proporciona uma boa convivência para os que por ali passarem. Agradeceu a presença
das  voluntárias  ao  longo  dos  anos  na  diocese  expressando:  “...Deus  seja  louvado  pelo  brilho  das
Consagradas pelo importante Carisma que enrique nossa diocese”.

Após  concluir  sua  fala,  Dom  Rubival  ainda  nos  surpreendeu
convidando  Maria  Rosa  para  que  nos  presenteasse  nesse  dia
falando um pouco sobre Mamãe Lúcia, o Carisma do Instituto e a
missão das Voluntárias da Caridade desde que aqui chegaram na
diocese com a fundadora. Para nós, quanta emoção ver e ouvir
com que alegria e entusiasmo Maria Rosa falava de Mamãe Lucia,
sua  paixão  pela  missão,  seu  amor  pelo  grande  Amor  que  nos
seduz para estar no mundo, e sempre nos recomendava para nos
alimentarmos da Eucaristia para se tornar eucaristia e Eucaristizar
o mundo. 



Retomando  a  segunda  leitura  lida  na  missa  por  Ana  Saraiva,  a  carta  de  Mamãe  Lúcia  intitulada
“Apostolado”, destacou: “E, irradiante de luz e transbordante de amor, levai o Cristo por toda a parte,
vencei o mal, dai glória a Deus”. Foi mais um momento emocionante que nos deixou lindas mensagens
de encorajamento e entusiasmo pela graça da nossa vocação.

Logo  em  seguida,  representando  a  presidenta  do
Instituto, Maria Rosa recebeu a renovação dos votos de
25 anos de Lizete, que expressou seu pedido segundo a
regra de vida. Para acolher seus votos, a representante
expressou mais um trecho da carta de Mamãe Lúcia que
nos diz: ”Levai Cristo com o coração intensa, ardente e
insistente”.

No final da celebração nossa jubilanda nos deixou uma
linda  mensagem  de  agradecimento  a  Deus  por  esta
oportunidade.  Eis  alguns  trechos:  “Obrigada,  Senhor,
pelo dom da minha vida  e por  ter  me escolhido para
viver  o  Teu  projeto  de  amor,  como  Consagrada  no
Instituto  Secular  Voluntárias  da  Caridade.  Apesar  das
minhas fragilidades e infidelidades,  estiveste sempre à
espera e de coração cheio de amor, de misericórdia e de
ternura para o retorno ao aconchego do Primeiro Amor.
Dou  graças  pelas  oportunidades  que  tive,  ao  longo
desses  25  anos,  de  trabalhar  em  diferentes  serviços
junto  ao  povo.  Dou  graças  pelas  pessoas  que  foram
colocadas ao longo do meu caminho, e que apontaram o
retorno para  a essência  da  Consagração,  ou como diz
Mamãe Lúcia, ao pacto de Amor com o meu amado, o
Mestre  Jesus.  Peço  a  graça  de  continuar  sendo  uma
pessoa simples, alegre, aberta, acolhedora. Concede-me
sempre o dom da escuta, da fé e do perdão, em cada
novo espaço de missão.  Te dou graças por aquilo que
sou, por todas as graças recebidas ao longo da minha
caminhada...”

Para fechar a festa com chave de ouro, após a missa,
foi servido um delicioso almoço para todos, curtindo
som de uma agradável música ao vivo com cantor da
cidade. 

No meio da festa, ao cantar os parabéns, Lizete muito
emocionada agradeceu mais uma vez a presença de
todos e oportunizou a fala para seu primo que, em
nome  da  família,  também  agradeceu  a  linda  festa
desejando  coragem,  perseverança  e  firmeza  na
caminhada de Lizete.  Expressou sua felicidade pela
acolhida de todos e sentiu o carinho com a igreja de
Grajaú demonstrou  para  com ela  na  comemoração
dos seus 25 anos de missão a serviço dos irmãos. 

Louvemos  e  agradeçamos  a  Deus  por  tantas
maravilhas que o Senhor a concedeu até aqui.  

 




