
 

 

 

 

 

 

 

05 de julho de 2019, 09h00 

Sua Excia, Mons. Emidio Cipolloni, 

Arcebispo da diocese de Lanciano-

Ortona, orientador espiritual do grupo, 

“Mestras e Leigos Juntos pelo Evange-

lho” apresentou o tema “Leigos e Vida 

Consagrada na Igreja hoje e em 

perspectiva futura”. 

A sua colocação articulou-se em 3 pontos:  

1. Os Leigos na Igreja Comunhão - 

2. As Associações Laicais -  

3. Os leigos partilhando com os religiosos - 

A esta categoria pertencem os dois grupos que se formaram em nosso Instituto: 

Lu&Gi (Lúcia & Jovens) e “Mestras e Leigos Juntos pelo Evangelho”. 

No debate que houve após a 

exposição, emergiram alguns 

sinais de esperança: nos torna-

mos mais conscientes de que se a 

obra é de Deus, Deus mesmo a 

manterá, como afirmou a nossa 

Lúcia. 

À tarde, alguns leigos que 

emitiram o Ato de Compromisso 

em nosso Instituto, apresentaram  

suas experiências realizadas durante os 25 anos de caminhada. 

                Capítulo Geral  de 2019         01 a 23 de julho 

 
      “Nele vivemos,  

     nos movemos e existimos”.      
                             (Atos 17,28) 
        A caminho, na Igreja,    

      com gratidão…paixão…esperança… 

 

 

 

    con gratitudine…passione…speranza… 



Eles afirmaram que viveram uma experiência de formação muito eficaz tanto como 

pessoas, como cristãos e como leigos comprometidos. Esta caminhada mudou 

profundamente suas vidas pessoais e o relacionamento com os outros; deu-lhes 

coragem e os “requisitos” para testemunhar Cristo no contexto de suas vidas: família, 

sociedade, paróquia e ambiente de trabalho. 

 

 

06 de julho de 2019,  09h00 

Sua Excia, Mons. José Rodriguez 

Carballo, OFM, secretário da 

CIVSVA (Congregação para os Reli-

giosos) apresentou: “Os Desafios da 

Vida Consagrada hoje” e afirmou: 

“A vida consagrada encontra-se num 

momento delicadíssimo, no qual é 

preciso exercer o sagrado ministério da 

profecia. A Igreja nos convida a 

acolher com alegria e responsabilidade 

o futuro, em contínuo discernimento 

pessoal e comunitário…” 

Aponta 3 tentações para a Vida Consagrada hoje: 

1. Autoreferencialidade.  

2. Luta pela sobrevivência.  

3. Pretensão de colocar vinho novo em odres velhos. O bom vinho é o carisma... 

poderia perder-se se não forem renovados os odres da autoridade, da formação 

e da vida fraterna. 

Sugeriu enfim, três caminhos a serem perseguidos para abrir-nos ao futuro com 

esperança: 

1. Revisitar a própria identidade. 

2. Buscar o essencial. 

3. Refundar as estruturas para que respondam às exigências do carisma. 

 

 



07 de julho de 2019, 07h30 

As Capitulares foram em “peregrinação” para a cidade de Aquila: agradeceram ao 

Senhor ao verem, quase concluída, a reconstrução do edifício, destruído por um 

terremoto, que abrange a escola, a residência das estudantes universitárias e a das 

Mestras. Elas visitaram com interesse a obra, cuja reestruturação, foi possível graças 

ao empenho de notáveis recursos econômicos, concedidos pela Administração Pública 

e pelo Instituto. 

 

 

 Na entrada, as Capitulares reencontram a imagem de Sta. 

Lúcia que resistiu ao terremoto, à qual a comunidade 

local quiz trazer de volta, em primeiro lugar. A primeira 

informação que a Madre Geral recebeu sobre este assunto 

proveio do Brasil. 

 

(nas fotos: a estátua da Santa Fundadora e a fachada 

externa do prédio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


