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FLORINHAS
DO MÊS DE
ABRIL
Primeira Florinha
Madre Maria Clara do
Menino Jesus
A história de uma criancinha chamada Brígida Maria da
Conceição, representa tantas outras de crianças acolhidas
pela Mãe Clara, no Convento das Trinas, em Lisboa.
Em 1895, esta criança, de apenas três anos, veio para
Lisboa, trazida de Luanda (Angola), pelas nossas Irmãs.
Como tinha chegado às Trinas no dia 13 de junho, a Mãe
Clara chamava-lhe ‘O presente de Santo António’.
Era natural de Lisboa, mas a sua mãe fora degredada para
a África e, achando-se muito doente, teve de ser tratada no
hospital de Luanda. Esta mãe trazia consigo uma única
preocupação que a torturava: A quem deixar a sua filhinha, que era o seu único tesouro?
A Superiora, a Revenda Mãe Miquelina, tendo percebido
a sua inquietação da pobre mulher, tranquilizou-a,
assumindo a educação da criança. Assim, chegando o fim
da sua vida, a mãe da pequena Brígida expirou na paz do
Senhor. A Reverenda Mãe Miquelina, logo que comunicou este facto à Mãe Clara, recebeu a indicação de,
na primeira oportunidade, mandar a criança para as
Trinas, em Lisboa. Como era uma menina muito linda e a
sua história, facilmente, comovia os corações, todas as
famílias abastardas de Luanda concorreram para lhe
arranjar um enxoval avultado e muito bem preparado. A
pequena Brígida seguiu, finalmente, para Lisboa, onde
encontrou um berço de caridade, ainda mais macio que o
de Luanda, juntando-se a outras meninas ali recolhidas.
Muito se alegrava a Mãe Clara ao ver suas queridas
meninas! Queria que fossem tratadas com todo o carinho e
que nada lhe faltasse. As crianças, por sua vez, consagravam-lhe o mais filial e terno carinho, sentindo-se, por ela,
ternamente amadas.
Cf. Crónica da Congregação das Religiosas Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas, Braga 1933, Separata – 1.ª Parte, págs. 51-52.
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Um facto do ontem,
que ilumina o presente e
nos lança para o futuro, ao
sopro do Espírito Santo.
Nesta Florinha, vamos
recordar a CARIDADE
da Mãe Clara.
Ela tinha um coração todo
feito de ternura, bondade,
compaixão e caridade.
Identificada com o Coração
de Deus, não podia ver
ninguém sofrer, sem se
comover intensamente.
A todos dava a esmola da
caridade ou o bálsamo do
seu sorriso de bondade.
As mais belas páginas
não poderiam conter o
relato de todos aqueles
que beneficiaram da sua
caridade.
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FLORINHAS
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ABRIL
Segunda Florinha
Irmã Almerinda
Afonso Brito
--------------------------

Um testemunho
de vida em santidade
na Província do Sagrado
Coração de Jesus,
Brasil Sul.
Irmã Almerinda
nasceu em Caculé,
Bahia, Brasil, no dia 08 de
fevereiro de 1933.
Era uma formadora
extremamente modesta e
avessa a títulos.
Não gostava de ser
chamada “mestra” mas
sim “Irmã mais velha”.
Tratava todas as Irmãs
com delicadeza e de igual
para igual, e as formandas, com amor e atenção.
Repetia com um jeito todo
seu: “Deus nos ama,
podemos confiar Nele,
Deus proverá”.
Buscava a paz e a união
entre todas
as Irmãs.

A Irmã Almerinda tinha uma imensa capacidade de escuta e
de perdão; dotada de grande senso de justiça, vivia a sentença bíblica: "Não faças aos outros o que não querias que fosse
feito a ti”. Nunca ninguém a ouviu falar mal de alguém e
procurava sempre dar soluções favoráveis a situações difíceis. Sabia valorizar as pessoas e os seus trabalhos; tinha
sempre uma palavra de estímulo para as suas Irmãs e para
toda gente. Ela dizia: “Você pode, você é capaz, tente, faça
que eu lhe ajudo...” Fazia as pessoas sentirem autoconfiança.
Era uma pessoa disponível e procurava sempre atender as
solicitações de quem quer que fossem. Foi para todos um
modelo de acolhimento e para cada pessoa tinha um sorriso
e uma palavra de ânimo.
Todos se sentiam bem na sua presença. A Irmã Almerinda
era cativante! Simpática! Agradável! Era muito grata por
tudo, pela mínima coisa, agradecia. Quando alguém lhe
agradecia por algo feito por ela, dizia: ”Não faço mais do que
a minha obrigação”, e mais, “depois de ter feito tudo, ainda
continuo sendo serva inútil”.
Seguindo os passos de Francisco de Assis, gostava de
chamar a todos de irmão e irmã, até mesmo ao irmão cancro
que tanto a fez sofrer. Durante mais de três anos carregou
consigo esta terrível doença e nenhuma queixa saiu dos seus
lábios, mesmo nos dias de maior sofrimento, já sem poder
respirar. Foi uma vida edificante para as suas Irmãs, familiares, médicos, funcionários e amigos. Quando as pessoas iam
visitá-la dizia-lhes: “Já enviei o meu passaporte a Deus e Ele
não quer despachá-lo. Quem me dera poder ir logo para junto Dele!” e rezava: “Louvado seja meu Senhor, pela Irmã
Morte; meu Deus, meu Pastor, meu Rochedo, minha Paz,
meu tudo. Amém”.
Assim como viveu, morreu: serena e com sorriso nos lábios.
Aos 45 anos de idade partiu com fama de santidade.
Deixou saudade mas, acima de tudo, grandes lições de vida!

