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Breve pausa 

"Estamos na hora da virada", ou seja: superamos a metade do tempo que temos à 

disposição para projetar, à luz de Deus e impulsionadas pelo Espírito, as diretrizes dos próximos 

seis anos de nossa Congregação. Hoje, porém nos concedemos uma breve pausa. Muitas entre 

nós, vindas do exterior, encontraram irmãs italianas missionárias de diferentes países, nas hoje 

retornaram por motivos de saúde ou de idade. Algumas comissões realizaram alguns trabalhos 

para o bem de todas, e outras se debruçaram sobre conteúdo, análises aprofundamentos, 

contribuições que ressoaram entre nós nestes últimos dias. 

Iniciamos o domingo com uma celebração eucarística de sabor indiano. As irmãs 

provenientes da Índia sublinharam alguns momentos com significativos gestos e músicas 

especiais. 

À tarde, caracterizou-se por dois momentos intensos: a apresentação do estudo, 

realizado por uma comissão específica, nomeada pelo Governo Geral, com o objetivo de 

elaborar um Diretório de Comunicação e a visita ao hospital Regina Apostolorum de Albano. 

O estudo para a elaboração de um Diretório de Comunicação foi realizado em resposta 

a uma específica moção do 10º Capítulo Geral. Os desafios que a comunicação apresenta ao 

nosso carisma e ao nosso atual estilo apostólico e comunitário – tornam-se para nós, Apóstolas 

de Jesus Cristo no mundo da comunicação - um apelo que o próprio Deus está nos fazendo e, 

como tal, não pode ser ignorado, banalizado ou desconsiderado. 

A Comissão apresentou à assembleia capitular a relação final do longo percurso  de 

pesquisa, estudo, envolvimento, realizado até este momento e as Orientações e Diretrizes que 

emergiram. 

Dulcis in fundo... O domingo terminou com a calorosa e fraterna acolhida das irmãs de 

Albano, durante nossa visita ao Hospital. Irmãs cuja presença, oração, trabalho transformam-se 

em cimento que solidifica todos os tijolos com os quais tentamos hoje consolidar "nossa Casa". 

Reencontramos-nos amanhã! #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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