
Nota Esclarecimento 

A Congregação das Filhas do Amor Divino é uma Instituição Religiosa de Direito Pontifício, 

regida pelo Direito Canônico e pelo Direito Próprio (Constituições, Diretório Geral e Provincial, 

entre outros...), tem autonomia na sua organização e no desempenho da sua missão 

evangelizadora, segundo o Carisma próprio, legado da Fundadora Madre Francisca Lechner. 

Cada Irmã, ao ser incorporada como membro do Instituto, professa livremente os Votos de 

Castidade, Pobreza e Obediência e assume a missão de servir onde é enviada pela 

Congregação. A itinerância é um valor evangélico, próprio da Vida Religiosa Consagrada, que 

assume o discipulado missionário segundo o exemplo de Jesus Cristo. Decisões, pautadas no 

discernimento do Espírito, o desempenho da missão, os espaços de atuação, a supressão de 

Comunidades Religiosas, a transferência das Irmãs, entre outras, é da competência da 

Congregação, sem interferência de qualquer outra instância. 

Irmã Lourdes Maria Staudt Diil, Filha do Amor Divino, por 35 anos, desenvolveu serviços de 

cunho social, na Arquidiocese de Santa Maria, RS. Agradecemos por seu trabalho realizado por 

mais de três décadas, com a colaboração de tantas pessoas também comprometidas com o 

serviço social. Em anos anteriores, em diferentes oportunidades, Irmã Lourdes foi aconselhada 

para preparar pessoas que pudessem dar continuidade à missão, por se cogitar a sua 

transferência para outro espaço de missão. Devido a importância do seu trabalho, a 

Congregação sempre reconsiderou a sua permanência em Santa Maria e lhe proporcionou um 

tempo a mais.  

Nesse momento histórico, com a diminuição do número de membros, isto é, de Irmãs, e a 

reorganização das Comunidades Religiosas, Irmã Lourdes foi solicitada e destinada para 

integrar uma Comunidade, em Barra do Corda, MA. Ela fará a transição da sua missão aos 

novos gestores dos projetos até 31 de março de 2022. Gratidão à Arquidiocese que assegura a 

continuidade dos projetos sociais, articulados até o momento por Irmã Lourdes. Acreditamos 

que este trabalho pode ser assumido, com toda a competência, pelas pessoas que se associam 

ou apostam nesta causa social, pelo bem comum. 

Irmã Jacinta Webler, FDC  
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