
 

 

 

 

 

 

 

 

1º de julho de 2019, às 16h00 –  

Com a Celebração da Palavra e a invo- 

cação ao Espírito Santo, inicia-se o 

evento capitular; a Madre Geral, Ir. 

Nicolina Bandiera, declara aberto o 

CG de 2019. 

Cada Capitular é chamada pelo nome 

e, com a lâmpada acesa, responde o seu 

“Eis-me aqui!”, através do qual aceita 

viver o mandato na disponibilidade à 

ação do Espírito Santo, a serviço da 

Igreja.  

 

02 de julho de 2019, às 09h00 – 

 

 

Após a invocação ao Espírito Santo, que será 

repetida em cada encontro, foram realizados os 

“trabalhos preliminares” a fim de distribuir as 

competências para a realização dos trabalhos da 

Assembleia Capitular.     

 

 

 

 

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… 



 

Dom Antonio Panfili, Vigário Episcopal 

para a Vida Consagrada, na Diocese de 

Roma, presidiu a Liturgia Eucarística e 

durante a homilia, convidou as presentes 

a serem pessoas de fé, a viver com 

gratidão, paixão e esperança, a caminhar 

com o Senhor, na certeza da sua presença 

constante; desejou que cada Capitular 

vivesse este momento especial da vida do 

Instituto, com senso de responsabilidade 

e de abertura profética ao Espírito.   

 

 

 

03 de julho de 2019, às 16h00 - 

O Padre Airton Jimenez, CMF, oficial 

da CIVCSVA (Congregação dos 

Institutos de Vida Consagrada e das 

Sociedades de Vida Apostólica), 

apresenta o tema: “O Capítulo Geral: 

participação e corres-ponsabilidade”. 

Ele destaca que o Capítulo é um tempo de 

escuta recíproca e de abertura ao que o 

Senhor nos comunica através das coirmãs, 

tempo de confronto sereno e sem pré-

julgamentos.  

Recorda principalmente, os compromiss-

os fundamentais de um Capítulo: 

 

 Tutelar o patrimônio do Instituto: carisma, espiritualidade, natureza e fim; 

 Promover uma renovação que, ao retornarmos às próprias raízes, reavivaremos 

a nossa identidade; 

 Eleger a Superiora Geral e o seu Conselho… 

 

… a fim de que até os confins do mundo possa chegar o anúncio de Cristo, com o mesmo 

entusiasmo dos Santos Fundadores. 

 

 

 



04 de julho de 2019, às 09h00 - 

A Professora Cecília Costa, docente universitária, Consulente no Sínodo dos Jovens 

apresenta o tema: “Jovens e Vocações”. 

“…Os jovens não são uma categoria homogênea. Cada jovem possui uma história... Não 

se pode falar de ‘jovens e vocações’ sem se referir ao momento atual, particularmente 

problemático..., todavia se percebe nas 

novas gerações uma grande nostalgia 

de projetos futuros e de escolhas 

decisivas, uma inquietante nostalgia de 

Deus que os jovens vivem de maneira 

confusa... Aos educadores cabe a 

missão de guiar e amparar esta busca. 

Os próprios jovens querem ser 

ajudados a reencontrar os 

questionamentos ‘perdidos’... e 

esperam encontrar alguém que lhes 

interpelem:” “O que vocês 

procuram?”, e também alguém que lhes proponham: “Vinde e vejam” … 

 

À tarde, Giulia, Antonio, Angela e Luca do grupo Lu&Gi (Lúcia e os Jovens), 

coordenados pela Irmã Anna Maria Egidi, apresentaram suas experiências e apontaram 

os itinerários de formação por eles 

vividos.  

Gratos ao Instituto que os ampara e os 

orienta com a amor, do nascimento ao 

crescimento do grupo. Fizeram 

também algumas propostas.   

A Assembleia acolheu com alegria e 

entusiasmo as ideias e experiências 

dos jovens.  

Foi um momento de festa que 

favoreceu um clima de esperança para o futuro. 

 


