
08 de julho de 2019,  09h00

A Madre Geral, Ir. Nicolina 
Bandiera, apresenta a Relação 
Moral do Instituto, relativa ao 
sexênio de 2013-2019.

08 de julho de 2019,  16h00

A Ir. Teresa Tassoni, Ecônoma Geral, 
apresenta às Capitulares a Relação 
Financeira relativa ao sexênio de 2013-
2019.

            Capítulo Geral de 2019     01 a 23 de julho

                                Nº 03
      “Nele vivemos, 

 nos movemos e existimos”.     
                          (Atos 17,28)

A caminho, na Igreja, 
com gratidão…paixão…esperança…

con gratitudine…passione…speranza…



De 09 a 13 de julho de 2019  - JORNADAS DE ESTUDO – 

As Capitulares, distribuídas em grupos, partilham experiências das Entidades de 
proveniência, e as reflexões sugeridas no Instrumento de Trabalho: nele foram 
sintetizadas as respostas do Questionário, elaboradas nas comunidades locais e nos 
Capítulos Provinciais e Assembléias Vice-Provincial e Regionais.



13 de julho de 2019, 16h00

… REALIZA-SE UM DESEJO!  A assembléia capitular tem a feliz oportunidade de 
receber a delegação do Instituto diocesano de 
Montefiascone. A Superiora, Ir. M. Emanuela 
Vanich, em nome de todas as coirmãs, 
apresenta o pedido formal de “fusão” ao 
nosso Instituto Pontifício. 
A assembleia unânime, votou em favor da 
proposta da referida Irmã que, como explica o 
Padre Leonello Leidi, C.P., diretor da  
CIVCSVA, exigirá um certo período de 
tempo para a atuação. 
A alegria explodiu na sala capitular: fora, caía 
inesperadamente uma “abençoada” chuva, 
seguida de um arco-íris de esperança, 
prelúdio de um sol cheio de esplendor!

14 de julho de 2019,  07h30

PEREGRINAÇÃO PARA TARQUINIA …Recolhidas na 
Celebração da Eucaristia, no santuário de Maria SS.ma de 
Valverde, as Capitulares, como frequentemente fazia Lúcia, 
confiam (“`Aquela que indica o caminho em direção a Jesus”) o 
Instituto, a fim de que todas possamos retomar a caminhada do 
anúncio generoso da Palavra de Deus, com renovado vigor, 
entusiasmo e animadas pela confiança e esperança.

Em seguida se dirigem à casa natal da nossa Santa Fundadora: é 
sempre um “retorno à casa da Mãe”!


