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Acontecimentos importantes da vida de

Madre Afonso Maria Eppinger
1814 09. 09. Nascimento de Elisabeth
1847 S ua tomada de consciência
da necessidade de se ocupar
dos doentes, pobres,
e de rezar pelos pecadores
1849 2 8. 08. Fundação da
Congregação das Filhas
do Divino Redentor
1854 Fundação da
Casa de Würzburg
1857 Fundação da Casa de Viena
1863 Fundação da Casa de Sopron
1866 1 1. 04. Decreto de reconhecimento oficial pelo Papa
1866 A s fundações de Viena e
de Würzburg tornam-se
independentes
1867 A fundação de Sopron
torna-se independente
1867 3 1. 07. Morte de
Madre Afonso Maria
1951 Abertura do processo
Diocesano de Beatificação
2006 Reabertura do processo
2011 1 9. 12. Promulgação do
Decreto do Papa sobre a heroicidade das virtudes da Serva
de Deus Madre Afonso Maria

Oração para o Jubileu do
200o aniversário do
nascimento de
Madre Afonso Maria Eppinger

S

enhor, nosso Deus,
a Veneranda Serva de Deus,
Madre Afonso Maria, esteve sempre
atenta aos dons do Espírito Santo.
Toda a sua vida se sentiu fascinada
pela cruz de Jesus.
A abertura aos sinais dos tempos
e a presença aos pobres foi sempre
um sinal do teu amor pelo nosso mundo.
Jesus, sê o nosso guia no caminho espiritual,
numa comunhão cada vez mais profunda
contigo. Ajuda-nos a descobrir,
no mistério da Cruz, o sentido da vida
e a fonte da verdadeira alegria.
Que o Espírito Santo nos ajude
a pormo-nos a caminho com entusiasmo
para preparar o Jubileu.
Ajuda-nos a responder generosamente
ao dom da nossa vocação.
Queremos construir a comunidade
no nosso dia a dia e participar
com entusiasmo na obra da Salvação.
É assim que construiremos
a civilização do Amor.
Concede-nos a graça da perseverança,
para vivermos no espírito
da nossa Veneranda Serva de Deus,
Madre Afonso Maria,
e segundo as orientações do Evangelho.
Maria, Mãe do Salvador,
acompanha-nos nesta caminhada.
Amem.

Congregação das Irmãs
do Santíssimo Salvador
(Irmãs de Niederbronn)

E

		
m 1849, Elisabeth
		
Eppinger funda, em Nie		
derbronn, com a ajuda
		
do Pároco da sua Paró		
quia e com a aprovação
do Bispo de Estrasburgo, a Congregação das
Filhas do Divino Redentor, chamadas hoje
Irmãs do Santíssimo Salvador; ela toma o
nome de Irmã Afonso Maria.

Sendo ainda criança, punha interrogações sobre
Deus e estava tocada por Jesus, o Crucificado.
Ela descobre que o amor de Deus é para todos os
homens. Queria consagrar a sua vida a Deus e
contribuir deste modo que outros encontrem o caminho que conduz a Ele. Pela sua própria experiência
ela sabia que o sofrimento podia ser um obstáculo
para o encontro com Deus. Ela sentia-se movida
para ajudar os homens nas suas necessidades
físicas e espirituais; finalmente, ela compreendeu
que devia fundar uma Congregação.
Muitas raparigas se lhe juntavam com uma
rapidez surpreendente, a comunidade cresce e,
em resposta às necessidades do tempo, assume numerosas tarefas. As Irmãs ocupam-se
dos pobres, doentes a domicílio, crianças
abandonadas, de necessitados de toda a
ordem; elas se preocupam da salvação de
toda a pessoa, sem ter em conta a aparência,
a origem e a religião.
A partir de 1850, a pedido das comunas e Paróquias, são criadas comunidades na França
Alemanha, Áustria e Hungria. A Congregação
abre-se às novas necessidades, condições de
vida e culturas.

As diferentes circunstâncias contribuiram para
fazer sair novas Congregações da fundação
de Niederbronn: nos anos 1866/67, em Viena,
Wüzburg e Sopron e ainda uma outra em 1916,
em Bratislava. Cada uma destas Congregações
desenvolveu-se de maneira autónoma, rica de
bênçãos enfrentando as provações da guerra e
do comunismo.

uma Casa Mãe autónoma. O Cardeal estava
interessado por esta questão e com a autorização
de Roma, após discussão com o Arcebispo de Viena
e consulta das Irmãs, erigiu oficialmente a nova
Congregação, em 29/01/1916. Segundo a Crónica
da fundação, a partir de 1919, a Congregação foi
chamada “Congregação das Irmãs do Santíssimo
Salvador”. Ela estendeu-se na Eslováquia, Checa,
Hungria e na Alemanha.

As Congregações, convidadas pelo Concílio Vaticano II para encontrar as suas raízes e para rever
a sua Regra de Vida, são levadas à reflexão sobre
o Carisma fundador. As Congregações oriundas
da fundação de Madre Afonso Maria estabelecem
novas relações entre elas ou aprofundam as que
elas já mantinham; elas criam novas formas de
colaboração sobre o plano espiritual e apostólico.
Duas Congregações optam pela via da fusão com a
Congregação de origem: a Congregação do Divino
Redentor de Viena em 1999 e a do Santíssimo
Salvador de Bratislava em 2009.

Hoje, as Irmãs do Santíssimo Salvador vivem em
quatro Continentes, em 13 Países e 60 Dioceses,
nas Província de França (1 comunidade em
Portugal), Alemanha e Áustria (1 comunidade nos
Países Baixos), Angola (1 comunidade na Namíbia),
Índia, Eslováquia (1 comunidade em Checa e
1 na Hungria) e nas Delegações dos Camarões e
da Argentina.

Já em 1857, as Irmãs de Niederbronn foram a
Viena para se ocuparem de crianças órfãs e cuidar
dos doentes a domicílio. O Arcebispo de Viena, o
Cardeal Rauscher, apoiava a obra das Irmãs que
se desenvolvia sob bons sucessos. O Cardeal
Rauscher declara a abertura de uma Casa Mãe
autónoma e um noviciado em Viena, no dia 16
de Março de 1866, com o fim de criar melhores
condições de desenvolvimento da comunidade.
Assim nasceu a “Congregação das Filhas do
Divino Redentor”, ela estendeu-se na Austria,
Alemanha, Paises–Baixos e na Argentina.
A partir de 1896, as Irmãs da “Congregação de
Viena” trabalhavam no Hospital das crianças em
Presburg / Hungria (hoje Bratislava / Eslováquia).
Em 1912, elas receberam uma fundação para uma
casa onde elas deviam tratar os doentes pobres,
o que era a causa de grandes dificuldades jurídicas
devido a situação política de então. Em 1913,
algumas Irmãs pediram ao Bispo diocesano,
o Cardeal Jan Csernoch, a possibilidade de ter

A Congregação exerce a sua actividade nos
domínios de saúde –cuidado dos doentes e das
pessoas idosas–, da educação e da formação, do
serviço social e da pastoral – a sua preocupação
prioritária é a dos pobres e desprovidos. Ela colabora
com todos os que trabalham para o mesmo fim.
Na Europa e na Argentina, muitos leigos participam
na missão da Congregação, também como
directores dos estabelecimentos.
Em toda a parte, a Congregação esforça-se em
responder aos desafios dos tempos, na medida
das suas possibilidades: respeitar a vida, se empenhar pela verdade e pela fraternidade, justiça
e paz, dignidade da mulher, proteção da criação,
promoção dos valores espirituais e religiosos
– e participar assim na construção do Reino –
também pela oração.

A congregação
das Irmãs do Salvador

A Congregação
das Irmãs do Divino Redentor

		
esde 1854, Madre Afonso
		
Maria enviara Irmãs a Würzburg
		
para o tratamento dos doentes
		
a domicílio e para tomar cuida		
do das crianças órfãs.
		
Foram fundadas numerosas
comunidades das Irmãs na Diocese de Wüzburg. Porém,
como a Casa Mãe se encontrava na França, as Irmãs
eram apenas toleradas e não lhes era permitido obter
a carta de residência. Pelo facto de todos os esforços do
Bispo e do Presidente da Câmara Municipal de Würzburg
para as Irmãs obterem o direito de residência prolongada
terem sido em vão e além disso não era possível criar
uma Província, o Bispo Georg Anton von Stahl acabou por
obter a autorização do rei para fundar uma Congregação
autónoma sob o nome: Congregação das Filhas do Santíssimo Redentor cuja Casa Mãe estava em Würzburg.
A primeira Superiora Geral era a Superiora da Casa de
Würzburg, Irmã Honorine Steimer.
A Congregação se desenvolveu rapidamente, alémfronteiras da Diocese de Würzburg. Como a fundação de
Madre Afonso Maria, as Irmãs se dedicaram ao cuidado
dos pobres e dos doentes, acolhimento e educação das
crianças, formação das jovens, sobretudo nas escolas
domésticas, e ensinavam trabalhos manuais nas
escolas primárias, asseguravam o trabalho doméstico do
estabelecimento pertencente à Igreja. Durante o Regime
nazi, elas asseguravam também a pastoral paroquial.
Em 1924, as Irmãs respondiam a um apelo nos
Estados Unidos da América, em 1941; aí foi eregido
um noviciado. Em 1977, foi criada a Província.
A partir de 1958, as Irmãs foram enviadas em missão
na actual Tanzânia; em 1986, aí foi erigido um noviciado. Fiéis ao nosso Carisma fundador, nos esforçamos
por exercer as obras de misercórdia no nosso tempo e
iniciar a isso os nossos colaboradores.

		
Bispo JohannSimor de
		
Györ (Raab) toma co		
nhecimento das Irmãs
		
de Niederbronn em
		
Viena, onde elas tra		
balhavam desde 1857.
Ele solicita Irmãs para Sopron (Oedenbourg).
Em 19 de Maio de 1863, quatro Irmãs chegam a
Sopron e habitam na casa do Bispo. A missão das
Irmãs consiste em tratar os doentes pobres e as
crianças abandonadas e educar os órfãos.
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Em 1865, Madre Afonso Maria visita as Irmãs em
Sopron, o que foi uma grande alegria para todas.
As Irmãs têm a preocupação do bem de toda
a pessoa e tratam doentes, apoiam os pobres,
acolhem e ensinam as crianças, levam ajuda
aos necessitados e assistem os sem ninguém.
Segundo o Decreto de 13 de Junho de 1867,
o Bispo Simor declara a autonomia da casa de
Sopron e a põe sob a sua jurisdição. Assim a nossa
comunidade torna-se uma Congregação autónoma
desde 1867, a Casa Mãe está em Sopron,
na Hungria. Em 1955, a sede do Conselho Geral
da Congregação foi transferida a Roma por causa
da situação política daquele tempo, na Hungria.
Actualmente, há três Províncias e uma região
em sete países:
• Região de América
• Província de Áustria (inserções na Itália)
• Província de Hungria (inserções na Itália)
• P rovíncia de Eslováquia (inserções na Itália,
nos Camarões, na Ukrânia, em EUA)
As Irmãs das comunidades das Congregações
oriundas da fundação de Madre Afonso Maria,
entretêm boas relações.

Irmãs do Santíssimo Salvador - generalato

Kongregation der Schwestern des Erlösers

Casa Generalizia delle Suore del Divin Redentore

2, rue Principale, 67110 Oberbronn - FRANCE
E-Mail: secretage@soeurs-stsauveur.fr
http: //www.cstss.org

Ebracher Gasse 6, Postfach 110761, 97067 Würzburg - DEUTSCHLAND
E-Mail: generalat@erloeserschwestern.de
http: //www.erloeserschwestern.de

Via del Casale Piombino 14, 00135 Roma - ITALIA
E-Mail: secgensdr@gmail.com
http: //www.congregatio-sdr.com

É necessário que o espírito das
Irmãs do Santíssimo Salvador
seja o espírito de Jesus Cristo.
Toda a sua vida deve tender
a identificar-se com Cristo
Salvador. O seu espírito deve
animá-las

completamente

e

compenetrá-las de tal maneira
que Ele se encontre em cada
uma das suas ações e das
suas palavras, que elas possam
dizer como o apóstolo: “Já não
sou eu que vivo, mas é Cristo
que vive em mim”
(Regra Primitiva, 1,3)

