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SUPERIOR GERAL 

Roma, 31de Dezembro de 2022 

Prezados membros da Associação da Medalha Milagrosa,  

Que a graça e a paz de Jesus estejam sempre conosco!  

  Com esta carta, desejo informar a todos os membros da Associação da Medalha Milagrosa em 
todo o mundo que o Pe. Carl Pieber, CM, após nove anos de serviço muito dedicado e engajado como 
Subdiretor da AMM Internacional, trazendo encorajamento, apoio, e proximidade com seus 
membros, concluiu este ano seu serviço e, a partir de 1º de janeiro de 2023, será substituído pelo       
Pe. Rolando Limjoco, CM, da Província das Filipinas.  

Pessoalmente, e em nome de todos os membros da AMM em todo o mundo, gostaria de 
agradecer muito ao Pe. Carl Pieber, CM, por tudo que ele trouxe e deu à AMM para que a mensagem 
da Medalha Milagrosa fosse alcançar cada vez mais pessoas no maior número possível de países.  

O Pe. Carl, juntamente com o Conselho Internacional, os colaboradores do Secretariado 
Internacional e outros voluntários organizaram, em outubro de 2022, uma excelente Assembleia Geral 
virtual que, com certeza, será um grande apoio para continuar desenvolvendo e divulgando                      
a mensagem da Medalha Milagrosa no futuro. Da mesma forma, por este acontecimento tão 
importante na vida da Associação, gostaria de agradecer a todos os que, com tanto empenho pessoal, 
demonstraram o quanto amam Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e a sua total disponibilidade ao 
Seu Filho Jesus.  

Assim também gostaria de expressar minha gratidão pessoal ao Pe. Rolando Limjoco, CM, 
por sua generosa aceitação do serviço como o novo Subdiretor da AMM Internacional. O seu amor  
e proximidade a Maria; o seu entusiasmo e dedicação serão um dom para toda a Associação.  

Com os membros do Conselho Internacional, membros do Conselho Nacional, Conselheiros 
Espirituais Nacionais, colaboradores do Secretariado Internacional e todos os membros da AMM 
mundial, continuaremos a colocar toda a nossa energia e talentos, mas especialmente a oração, a fim 
de espalhar por todos os cantos da terra a mensagem da Medalha Milagrosa. 

Desejo-lhes abundantes bençãos para este tempo de Natal e o Ano Novo de 2023! 

O vosso irmão em São Vicente, 

 
Tomaž Mavrič, C.M. 

Diretor 


