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EXPLICAÇÃO E SIGNIFICADO DO LOGO DO CENTENÁRIO DA CONGREGAÇÃO PDDM 
 

A Logomarca para a comemoração do Centenário é simples e constituída por quatro elementos 
principais: Jesus Mestre, Discípulas, Caminho-linhas aos pés, o número 100. 

A figura de Jesus Mestre é a figura principal; Ele é o centro e o objetivo de nossa vocação e missão. 
O discipulado é aprendizado de cada dia. Exige caminhar, seguir o Mestre, pois é na sua Palavra, 
nos seus ensinamentos que se aprende a ser discípulas. «Atraídas pelo amor de Jesus Cristo 
aderimos a Ele de modo livre e pessoal. Entramos no Caminho novo e vivo que nos guia ao Pai, na 
Verdade que nos torna livres e na Vida que nos preenche de alegria» (RV13). Ele fez, faz e continua 
fazendo história com cada uma das discípulas que o seguiu, segue e seguirá. 

Além do caminho há o texto: “Sulle orme di Gesù come donne del Vangelo”,  tema proposto para o 
Centenário. O texto está ao redor da mandala, cujo simbolo indica o mistério de Cristo na sua 
natureza divina e humana e a contínua renovação da vida em Cristo, o renascer a cada dia, seja de 
cada cristão como também da vida coletiva, comunitária. 

«A graça da conformação à Cristo é realizada pela ação do Espírito Santo, para a glória do Pai que 
nos conduz rumo a eternidade» (Introdução PGF). Embora não esteja presente um símbolo do 
Espírito há o dinamismo da roupa, como se houvesse vento, impulso. Esse Espírito conduz cada 
uma e a congregação, lhe confere ânimo, coragem para prosseguir apesar dos impasses de sua 
historia. 

Com uma das mãos o Cristo Mestre abençoa, podendo ver neste gesto toda benção, todas as graças 
que nos foram dispensadas no decorrer desses 100 anos. «Tudo é de Deus, tudo nos leva ao 
Magnificat» (RV11). A mão da frente aponta o caminho, convida a seguir, confiar Nele: “Nolite 
timere, ego vobiscum sum!” ( RV12). 

As imagens femininas são silhuetas que não identificam pessoas específicas, mas toda e qualquer 
discípula, de todos os continentes e etnias. Estão na cor preta para sobressair, mas também para 
simbolizar que, realisticamente,  somos pálidas sombras daquilo que somos chamadas a ser. 

As três linhas que compõem o caminho aludem ao dinamismo de seguir Jesus casto, pobre e 
obediente, à missão que brota da Páscoa: ao serviço da Eucaristia, do sacerdócio e da liturgia. 

São três linhas, uma das quais dá origem a uma quarta linha, para nos lembrar que a fidelidade 
criativa ao carisma recebido de Pe. Alberione é vivida em seu desenvolvimento constante, em 
harmonia com o corpo sempre crescente de Cristo (cf MR 11).  

 

 


