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das Missionárias da EscolaSoube com agrado que o Senado Académico da Pontifícia Universidade de São Tomás, a

pedido do Conselho da Faculdade de Teologia, deliberou conceder-lhe, na ocasião do Simpósio europeu sobre Santa

Catarina de Sena, a Medalha de Honra do Angelicum pelos méritos adquiridos por Vossa Excelência no decurso da sua

longa existência, gasta em grande parte a estudar e difundir o pensamento da Santa de Sena, Patrona da

Europa.Devota filha espiritual de Santa Catarina, honrou a sua riqueza doutrinal, graças também à ajuda da

Congregação das Missionárias da Escola, fundada pela Serva de Deus Madre Luísa Tincani. Como membro activo

desta Família religiosa, investiu as suas energias intelectuais e espirituais para a glória do Senhor, trabalhando

generosamente pela causa da evangelização, na qualidade de Directora do Centro Nacional de Estudos de Santa

Catarina.A incansável actividade cultural e científica, por Si aprofundada, ultrapassou os confins da Itália, suscitando um

eco grandioso e um crescente apreço em vários Países, onde é reconhecida como perita de fama internacional sobre

Santa Catarina.Uno-me de boa vontade a quantos lhe estão gratos e, de modo especial, tomo parte com alegria na

iniciativa da Pontifícia Universidade de São Tomás ao honrar uma insigne estudiosa, que se empenhou sem

desfalecimento em fazer amar e imitar Santa Catarina, insigne Doutora da Igreja.Enquanto peço a Maria, Rainha do

Santo Rosário, que continue a guiá-la no seu empenho de estudo e de vida espiritual, obtendo-lhe a graça de ser

corroborada na alegria e na paz, do coração lhe envio uma especial Bênção Apostólica, extensiva aos participantes na

celebração, assim como à Comunidade religiosa e a todas as pessoas que lhe são caras.Vaticano, 26 de Abril de 2003. 
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