Ano da Madre Josefa

Reflexão No. 1: Sobre o Tema
Todas nós, filhas espirituais de Madre Josefa, temos diversas imagens dela. Mas, refletindo mais
intimamente sobre sua vida nesta preparação à sua Beatificação, algumas destas imagens podem convergir.
Percebemos isto na reflexão sobre sua vida na equipe da Direção Geral.
Pronto está o meu Coração
Se tiver uma frase que possa resumir adequadamente a vida de Madre Josefa Stenmanns, acreditamos ser
esta! Pelo fim de sua vida, numa das cartas a Ir.Andréa Hegemann (Steyl, 3 de junho de 1902) escreveu: Se
cumprirmos fielmente todas as nossas tarefas, estaremos prontas a comparecer diante de Deus quando Ele
chamar. Rezemos diariamente: Pronto está o meu coração, ó Deus, pronto está o meu coração! (Sl 57,8).
O livro da Ir.Ortrud Stegmaier, SSpS, sobre a doença terminal e morte de Madre Josefa traz o título de
PRONTO ESTÁ O MEU CORAÇAO . Esta disposição em que se encontrava Madre Josefa no fim de sua
vida também permeou toda sua vida. Neste espírito viveu a vida em plenitude apesar de sua brevidade
(1852-1903).
Cada instante de sua vida foi de prontidão simples e alegre “de buscar somente amar a Deus e o que Ele
quer, como o quer e porque o quer”. O único desejo da vida de Madre Josefa foi oferecer-se como sacrifício
pela obra da propagação da Fé.
CORAÇÃO representa o centro da pessoa, o núcleo mais profundo do ser de uma pessoa. De fato simboliza
a pessoa na sua totalidade, com todo seu amor e afeto, com todas as energias e potencialidades positivas que
constituem uma pessoa.
Madre Josefa foi uma pessoa coração. Viveu a partir do centro. No fundo do seu coração estava unida a
Deus. Disse: “A maneira plena de caminhar na presença de Deus está na elevação piedosa do coração a
Deus”. “Estabeleça em seu coração um tabernáculo onde Deus Uno e Trino possa morar
permanentemente”. A consciência do amor e da presença de Deus no centro-coração foi o princípio
integrador de sua vida que despertou nela o estar presente para Deus e as pessoas, às exigências e desafios
da vida diária com uma qualidade que lhe era singular. Os livros e escritos sobre ela estão repletos de
exemplos e histórias de sua sensibilidade feminina no lar em Issum e, depois, como SSpS. Só para
mencionar algumas: Ir.Anna Sicke testemunhou que ela possuía “... um coração amante da paz com Deus e
com todas as pessoas”. Ir.Rafaele Bruns escreveu: “Ir.Josefa tem o coração nobre de uma mãe”. Hoje
diríamos: Revelou o rosto feminino de Deus.
Sua vida é uma exortação viva para nós, convidando-nos a ser pessoas coração, a vivermos e agirmos a
partir do núcleo profundo onde Deus habita, a sentirmos com o coração de Deus, a percebermos a partir de

nosso profundo os desígnios de Deus para o mundo hoje. Por isso, ser SSpS, ser sua filha espiritual é mais
uma questão do coração que de alta, sofisticada e eficiente organização.
Que disposição linda e que oração desafiadora é dizer: Meu coração está pronto. Fala de um desejo,
disposição, entusiasmo, paixão, abertura, liberdade interior. ... Rezou e a viveu por um objetivo – abrir cada
coração ao amor. Para isto ofereceu sua vida com uma prontidão total, sem limites e condições.
Seu coração estava tão tomado pelo Espírito que podia dizer com facilidade: “A própria respiração de uma
Serva do Espírito Santo deve ser Veni Sancte Spiritus!” Diariamente cantamos no Veni Creator – “Vinde
Espírito Santo! Enchei os corações com vossa graça divinal, enchei nossos corações de amor”.
Um coração cheio de amor é um coração pronto – aberto aos gemidos e dores de nosso mundo, ansioso por
atingir e tocar, disposto a esquecer de si mesmo e abraçar o outro, preparado a correr riscos e enfrentar
dificuldades, capaz de aceitar responsabilidades e abandonar os próprios planos a serviço do bem dos outros
e da missão da Congregação. A pessoa com um coração pronto, sempre sintonizado com as moções do
Espírito, vai a qualquer lugar a que for enviada; de qualquer forma em que for chamada, a qualquer tempo
em que for convocada. Cada momento é uma oportunidade de ouvir, servir, amar, revelar o rosto de Deus.
Esta total prontidão missionária é característica essencial de nosso chamado de abrir todos os corações ao
amor.
Deixemos que este tempo de graça, reflexão e oração sobre a inspiração do que é Madre Josefa toque nossos
corações. Deixemos que o amor do Espírito crie em nós um coração mais pronto para chegar a cada coração
com compaixão, ternura, dentro ou fora de nossas Comunidades, Congregação ou contexto missionário.

Uma Oração
Espírito que me habitas
Abre meu coração hoje à tua presença.
Que teu Sopro em mim me conecte a todas as criaturas.
Abre meu coração para ouvir-te chamando meu nome.
Deixa que a beleza e a graça em mim se tornem vivas
para resplandecer tua beleza e bondade ao mundo.
Abre meu coração à tua energia de amor.
Dá-me um Coração Pronto,
Aberto para ouvir o clamor do mundo,
o mundo perto de mim, e o mundo distante,
Pronto para aproximar-me em bondade, cuidado e compaixão.
Seja capaz de abrir todos os corações ao amor
Realizando o sonho de Madre Josefa.
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