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Roma, 6 de janeiro de 2018 

 

 

Às superioras de circunscrição  

e das casas dependentes  

A todas as irmãs 

 

 

Objeto: Início da preparação ao 11º Capítulo geral 

 

 

Caríssimas irmãs, 

celebramos hoje a solenidade da Epifania, a “festa da luz e do caminho”. A viagem dos 

Magos, guiada pela luz de Cristo, tem uma primeira etapa em Jerusalém, onde esses sábios, 

que buscam Aquele que é a Verdade do mundo, se confrontam não mais com os dados 

astronômicos, mas com a história de um povo, com a promessa feita a um povo.  

E é com esse espírito – na memória agradecida da fidelidade do Senhor à promessa feita 

ao pe. Alberione e na consciência de dever procurar na nossa história a orientação da Estrela – 

que lhes enviamos a primeira comunicação oficial relativa à preparação ao 11º Capítulo geral. 

Esse evento se situa em um tempo nada fácil para a humanidade, mas também rico de bem e 

de novas oportunidades para a missão.  

Somos desafiadas pelo Evangelho e pelos repetidos convites do Papa Francisco, a 

experimentar novamente a força e a graça da aliança e reencontrar a nossa profecia para 

acompanhar o crescimento de Deus no mundo, para dar vida ao mundo.  

Nessa procura, somos encorajadas pelos apelos que a Igreja está fazendo à cristandade e à 

vida consagrada, sobretudo através dos documentos magisteriais Evangelii gaudium e Laudato 

si’; o Sínodo sobre Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, tema muito importante para o 

apostolado paulino; o subsídio Para vinho novo, odres novos, editado pela Congregação para os 

institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, que segue na linha de um  

exercício de discernimento evangélico em vista de empreender  novas mudanças, a fim de que 

os ideais e a doutrina se tornem vida. 

É um tempo de graça, portanto, este em que temos o dom de preparar o nosso Capítulo 

geral. O Capítulo –  recordamos – é a autoridade máxima da Congregação, exercida de modo 

colegiado e temporâneo, segundo as Constituições. Tem a função de aprofundar o carisma do 

Instituto, de verificar o caminho da Congregação, tratar dos problemas gerais e oferecer linhas 

operativas para o futuro. Tem o dever de eleger a Superiora geral e as suas Conselheiras (cf. 

Const. 165). 

O Governo geral, depois de ter consultado também as Superioras de circunscrição durante 

o Intercapítulo de 2017, assumiu algumas orientações para a celebração desse evento. 

 

Data, sede 

O 11° Capítulo geral terá início em Ariccia, no dia 5 de setembro de 2019. 
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Comissão preparatória 

A Comissão preparatória do Capítulo, designada pelo Governo geral, está assim formada: 

Ir. Anna Caiazza   Conselheira geral  

Ir. Shalimar Rubia   Conselheira geral  

Ir. Paola Fosson   Província da Itália 

Ir. Anna Muindi Nduku Delegação África Oriental - Gana - Nigéria – Sudão 

do Sul -Zâmbia 

Ir. Anne Plathara   Província da India 

Ir. M. Leonora Wilson  Província dos USA-EsC 
 

Facilitador 

A Comissão preparatória será acompanhada nos seus trabalhos pelo  pe. José Cristo Rey 

García Paredes, claretiano, expert em vida consagrada, professor e escritor, com longa 

experiência de acompanhamento de Capítulos gerais. Padre Paredes estará com o governo 

geral nos dias 23-24 de janeiro. Confrontaremos com ele as nossas reflexões sobre o tema do 

Capítulo, brotadas de nossa experiência, das expectativas expressas pelas irmãs encontradas 

sobretudo nas visitas fraternas e pelas sugestões das Superioras de circunscrição. 

 

Metodologia 

Certamente a metodologia será “sinodal” e prevê o total envolvimento da congregação em 

vista da elaboração do Instrumento de trabalho para o Capítulo geral. Indicações mais 

precisas serão fornecidas pela Comissão preparatória, que se reunirá em Roma de 1° a 25 de 

fevereiro próximo. 

Tenho certeza de que haverá colaboração das superioras para que os vários 

questionamentos da Comissão sejam acolhidos com atenção, e as respostas sejam dadas 

prontamente. 

 

Convocação dos Capítulos provinciais e dos Encontros de delegação 

No mês de junho de 2018 haverá a Convocação oficial dos Capítulos provinciais e dos 

Encontros de delegação. Cada circunscrição será convidada a estabelecer a data do próprio 

Capítulo ou Encontro no período compreendido entre outubro de 2018 e início de fevereiro de 

2019. A seu tempo enviaremos as indicações para a convocação de tais eventos. 

 

Convocação oficial para o 11° Capítulo geral 

No mês de fevereiro de 2019, haverá a Convocação oficial para o 11° Capítulo geral, na 

qual todas as irmãs conhecerão o elenco das Capitulares e as orientações para a preparação 

imediata ao próprio Capítulo. 

 

Caríssimas irmãs, iniciamos este novo trecho de nossa história iluminadas pela certeza de 

que o Senhor não nos deixará faltar a presença de seu Espírito, para percebermos o seu desígnio 

sobre a congregação e percebermos os caminhos que ele abre à comunicação do Evangelho. 

Com afeto, 

 

 

Ir. Anna Maria Parenzan 
superiora geral 


