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“Conclusão dos trabalhos”
Nesta semana as Capitulares continuaram os trabalhos relativos aos itens do
“Instrumento de trabalho”, discutindo e
votando as propostas apresentadas, bem
como as linhas de ação elaboradas no dia
anterior.
Num clima de abertura ao Espírito e de
atenção às necessidades e desafios do
nosso tempo, questionaram como o nosso Instituto poderá ainda responder de
maneira concreta ao Senhor que continua
a chamar-nos para atuarmos na história
da humanidade.
Quarta-feira, 17 de julho, as Capitulares
se uniram em adoração para preparar-se
para a eleição da Madre Geral.

Renovado dom de Deus:
a eleição da Madre Geral
Quinta-feira, 18 de julho, a jornada iniciou-se com a Celebração Eucarística,
durante a qual as Capitulares invocaram
o dom do Espírito Santo.
Reunidas na sala capitular, Monsenhor
Natalino Zagotto, representante do Cardeal Vigário de Roma, presidiu a eleição.
No início, antes de proceder à votação,
ele narrou a caminhada do Instituto nos
últimos decênios, ressaltando sua união
com a Igreja de Roma, na qualidade de
Pontifício. Evidenciou, outrossim, que as
consagradas são aquelas que mais manifestam na Igreja a maternidade de Deus.
Uma característica da feminilidade é a
“compaixão” que significa “sofrer junto”
com o irmão, possuir sua mesma enfermidade: o amor.
Depois da sua exortação começaram a
votação.

Com grande alegria e gratidão foi reeleita Ir. Nicolina Bandiera, a qual aceitou
como vontade de Deus esse segundo
mandato a ela confiado pelas Coirmãs.



A ela formulamos nossos votos
para que a graça de Deus a fortaleça em seu delicado serviço.
A nossa Santa Madre Fundadora que, em todos os instantes de
sua vida, confiou no imenso amor
providente do Pai, coloque sua
mão sobre seus ombros e lhe infunda coragem, esperança e serenidade para poder partilhar do
seu anseio apostólico, encarnando-o na situação histórica do
tempo atual.



Precedida por uma tarde de adoração e oração, na sexta-feira 19 de julho, pela manhã
foram eleitas as quatro Conselheiras Gerais:
Ir Frances Lauretti
Ir Antonietta D’Alessio
Ir Helen Sanchez
Ir Gabriella Quadrelli



Todo o Instituto deseja que os novos membros da administração geral possam ser sinal vivo da presença de Deus entre o seu povo.
Abertas ao Espírito,
elas saibam assumir a mesma
amplidão do olhar de Cristo.
A elas asseguramos
a nossa oração.

Esse amor e zelo tão fortes motivavam seu
anúncio do Evangelho, não só com palavras,
mas com a vida, e de maneira tão tocante que
conquistava e comovia o coração das pessoas.
Nossa caminhada rumo à santidade deverá
ser assim a fim de “sermos transparência de
Deus para a humanidade atual e proclamarmos com a vida o amor que Deus tem para
cada uma de nós e por cada ser humano.
... Exorto a cada uma de vocês a retornar para
as suas Comunidades com o desejo de ser
fermento a fim perceberam tudo aquilo que é
bom e de fazer o possível para amar tudo o
que é eterno (cf Santo Alberto Magno)”



Conclusão do Capítulo
A conclusão formal do Capítulo aconteceu na
manhã de sábado, 20 de julho.
Com palavras repletas de esperança e de fé, a
Madre Geral se dirigiu à Assembleia Capitular
sua mensagem.
“Reavivar a união pessoal com Deus, redescobrir e viver como Lúcia o zelo do amor que ardia em seu coração e do qual brotava seu desejo de consumar-se “como lâmpada acesa,
em seu amor”. Atraída pelo seu único Senhor,
desejava que “todos O conhecessem e fizessem Dele o Rei de seus corações e por essa
causa daria toda a sua força e a própria vida.



Agradeceu profundamente a Madre Geral e os membros da Administração que
concluíram, pelo serviço prestado, com
serenidade e competência.

No domingo, 21 de julho, a Nova Administração e as Capitulares foram a Montefiascone
visitar a urna da Santa Madre Fundadora e do
Venerável Marco Antonio Barbarigo, a fim de
impetrar deles muitas bênçãos e rezar pela
nova caminhada que se abre para o Instituto,
à luz das inspirações do Espírito Santo.

