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“Superei a enfermidade a partir da experiência 
profunda do amor de Deus, a presença materna de 
Maria e o amor sincero das irmãs que cuidaram de 
mim com tanto carinho”.
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PORQUE SERÃO 

Sou a Ir. Maria José César Claro, te-
nho 44 anos. Em 1996 entrei no convento 
das Irmãs Franciscanas em Pindamonhangaba, 
onde permaneci até julho de 1999, porém senti 
fortemente o apelo que o Senhor me fazia para 
uma outra espiritualidade: o Carmelo. Fiz um 
profundo discernimento, deixei o Instituto e no 
ano de 2000 ingressei na Congregação das Car-
melitas Mensageiras, onde estou há 20 anos.

Em 2002 fui enviada para a missão na Itália, onde trabalhei nas paróquias e na evange-
lização com crianças, jovens e adultos. Era muito saudável, nunca tinha tido uma doença 
que me limitasse. Em 2006 fui enviada para uma nova missão, onde assumi a coordenação 
da comunidade numa cidadezinha chamada Cittaducale – Rieti. Foi aí que tudo começou. 
Sentia dores fortes nas juntas, dormia muito mal devido às dores no corpo, tinha perda 
de cabelo, muita fraqueza, falta de ar, inchaço em todo o corpo, já não conseguia mo-
vimentar bem os pés, as mãos e nem mesmo levantar os braços. O médico dizia que era 
reumatismo, e assim fui sendo tratada, mas não via nenhuma melhora. Até que procurei 
outro médico em Roma e lá fui imediatamente encaminhada para o hospital onde também 
fui diagnosticada com a doença lúpus, a qual já estava muito avançada, com um quadro 
de insuficiência renal crônica, diabetes alta, pleurite, derrame pericárdico.  A doença me 
transformou, fiquei irreconhecível, perdi a fisionomia, caiu todo o cabelo, fiquei muito 
inchada e já não tinha forças para ficar em pé, voz trêmula e muito fraca, devido a ane-
mia hemolítica. 

“FELIZES OS 

CONSOLADOS!”

QUE CHORAM, 
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AJUDE-NOS A LEVAR 
ESPERANÇA!

SEJA UM BENFEITOR 
MENSAGEIRO!

TELEFONE: (11) 5531-7433

WHATSAPP: (11) 94149-4743

Pela primeira vez estava tão l imitada, sem 
forças f ísicas e muito v ulnerável .  T ive 
um choque com a notícia e entrei em de-
pressão. Eu não era mais a mesma, me v i 
dependente em todos os sentidos.  As me-
dicações eram muito for tes (doses a ltas de 
cor t isona),  era incapaz de fazer qualquer 
coisa sozinha. Sofri  muito,  mas a graça 
de Deus me sustentou! Fui superando a 
enfermidade a partir da experiência pro-
funda com o amor de Deus, a presença 
materna de Maria e o amor sincero das 
Irmãs que cuidaram de mim com tan-
to carinho.  Lembro-me de quando recebi 
a lta ,  voltei  para comunidade e fui direto 
à Capela.  Quanta saudade sentia de Jesus! 
Que alegria poder contemplá-lo na Euca-
rist ia!  Senti-me amada, abraçada por Ele, 
um vaso frágil  sendo preenchido pelo seu 
amor.  Só superamos a dor quando damos 
sentido ao sofrimento: Por quem sofremos? 
Com quem sofremos? Quando nos unimos 
à Cruz de Jesus e oferecemos a nossa dor 
pela conversão dos pecadores ,  pela Igreja , 
então torna-se um sofrimento redentor, 
capaz de alcançar muitas a lmas que nem 
podemos imaginar.  Dessa forma, Deus nos 
dá uma paz sobrenatural ,  uma força que 
não é terrena, mas fruto da fé,  da intimi-
dade com Ele.  Uma vez ,  estava internada 
e resolv i  rezar na varanda vendo o dia en-
solarado, ár vores f loridas e pessoas que 
passavam. Num determinado momento, 
fui tomada por um amor apaixonado de 
Deus por mim, o meu coração abrasou-
se, pude contemplar naquele corpo fraco, 
marcado pela doença, o quanto Deus me 
amava. Como chorei diante daquele amor, 
queria gritar a todos os que estavam nos 
seu leitos “Deus te ama!”.  Quanta alegria , 
quanta paz!  A l i  o Espírito Santo me fez 

compreender a bem aventurança “Fel izes 
os que choram, porque serão consolados!”. 
A enfermidade nos amadurece, nos faz 
buscar o essencial ,  e nos possibil ita co-
nhecer Deus de um modo novo.  Há 13 anos 
convivo com o lúpus; as medicações;  con-
sultas.. .  Mas confesso que interiormente 
sinto-me l ivre,  não me sinto escrava da do-
ença e nem dos l imites que ela deixou em 
mim. Quando estou no hospital  aproveito 
a opor tunidade para levar uma palavra de 
confor to e esperança àqueles que também 
trazem esta doença. É claro,  as vezes vem 
um cansaço psicológico,  a tentação de dei-
xar a medicação, porém lanço um olhar 
para Jesus e peço forças para continuar. 
Ele é o meu sustento!  Só posso agradecê-lo 
pelo seu grande amor por mim! Por isso, 
venho dizer a você:  COR AGEM! Você que 
atravessa o vale da dor,  da enfermidade, 
deixe Deus te conduzir;  aceite na fé a sua 
fraqueza f ísica e espiritual;  é o momento 
em que Ele mais age em nós.  São muitas 
as graças que Deus derrama sobre aqueles 
que se unem a Ele na fé,  como nos revela 
o próprio Cristo:  “basta-te a minha graça , 
porque é na fraqueza que se revela total-
mente a minha força”.  I I  Cor 12 ,9.

CONSOLADOS!”

QUE CHORAM, 
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Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo é um instituto religioso (de ramo feminino, masculino e laical) da Igreja Católica, inserido na diocese 
de Santo Amaro • Se você ainda não recebe o boletim Sal da Terra Luz do Mundo, entre em contato e passe a receber gratuitamente • ENDEREÇO: 
Rua Joaquim Nabuco, 1008 - Brooklin Paulista - São Paulo / SP - 04621-003 • e-MAIL: benfeitores@carmelitasmensageiras.org.br • TELEFONE: (11) 
5531-7433 - 94149-4743 • WEBSITE: carmelitasmensageiras.org.br • AGRADECIMENTOS: Gráfica Interfill, Ajuda à Igreja que Sofre (ACN), LDC Digital • 
Evite o descarte deste informativo. Repasse-o a outra pessoa.

CARMELITAS MENSAGEIRAS 
DO ESPÍRITO SANTO

O MÊS É TODO DELA!

PRODUTOS DE EVANGELIZAÇÃO 
CARMELITAS MENSAGEIRAS, 

FEITOS COM CARINHO PARA VOCÊ!

ADQUIRA JÁ O SEU!

WHATSAPP: (11) 99532-0327

@CANTINHODAPROVIDÊNCIA

CARMELITAS MENSAGEIRAS

E O NOSSO CORAÇÃO TAMBÉM!

ESCAPULÁRIO DE TECIDO, 
CORDÃO MARROM


