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 Doc_02 

Trabalho preparatório ao capítulo 

  Roma, 09 de dezembro de 2022 

 

“O sino da sinodalidade soa forte  

e nos convoca a um  

novo Tempo de “agir autrement” 
 

Queridas Irmãs e Leigos 

Desde algum tempo, o som do sino anunciando nosso 44º Capítulo Geral chegou até 
nós. É o sino da sinodalidade que convoca todos e cada um e ninguém deve se sentir 
excluído. Neste caminho sinodal iniciado com a reunião Zoom de 17 de setembro, 
pudemos observar o quanto nos sentimos implicadas neste evento da Família Azul. 
Esta é uma oportunidade para nós, como equipe, de expressar nossa gratidão pela boa 
participação.  Hoje chegamos até vocês com um novo som de sino: o do ícone, das 
orientações e do trabalho preparatório. 

 Ícone e Lema: neste tempo de sinodalidade, juntamente com a equipe pré-capítulo, 
surgiu imediatamente a ideia de acolher o sino como símbolo para o nosso próximo 
capítulo. Ícone, muito querido e sugestivo para todas nós, porque nos faz pensar 
no Refúgio onde Emilie, ao tocar o sino, ia receber as novas moças que chegavam à 
casa.   

Na Paróquia Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve, de Castres, por ocasião da 
Canonização, um sino chamado Emilie foi encomendado. Hoje ele é o 34º som do 
carrilhão da Igreja de Notre Dame de La Platé. Além disso, para o Capitulo de 2018, 
a Equipe Geral sugeriu que o sino do Refúgio fosse transferido para a Casa Mãe, 
para manter vivo o convite para responder apressadamente aos apelos urgentes 
das necessidades de nossos irmãos e irmãs. 

O sino é um apelo à escuta, ao longo dos tempos temos escutado muitos sinos, 
alguns nos comoveram e nos entristeceram, outros nos alegraram e nos 
convocaram à celebração, outros nos exortaram a ir "onde a voz dos pobres nos 
chama", outros talvez nos tenham amedrontado e intimidadas, nós os deixamos 
sem respostas. 
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Este 44º Capítulo Geral nos convida a estar atentas aos sons que nos chegam de 
dentro e de fora, a fim de dar respostas conforme as necessidades de hoje em 
sintonia com a igreja em sinodalidade.  

     ORIENTAÇÕES PRÁTICAS  

 Datas de chegada e partida: Para facilitar a organização da Casa Mãe, propomos às 
províncias, na medida do possível, a concentrarem as chegadas a Castres entre os 
dias 14 e 15 de abril.  Solicitamos que enviem o bilhete e o seguro de viagem à irmã 
Ivete Bernardes, o mais tardar, até 15 de março. Segue seu endereço de e-mail: 
etevi@hotmail.fr .  
 
NB: Os que necessitam de uma carta convite, deverão enviar a Ivete a 
documentação seguinte: 

1. Os dados do passaporte; 
2. Para as irmãs: a data da primeira profissão.  
3. Escolher o tipo de visa que necessita: VISA de curta estadia (estadia de 3 

meses  somente em França ou VISA de circulação ( de 3 meses com 
possibilidade de visitar outros países).  

 
Tempo de participação dos leigos: Estamos convidando os leigos a participar da 
Assembleia Capitular Geral de 17 até o dia 29 de abril. Nos dias 19 e 20 pela manhã, 
enquanto as irmãs trabalharão temas internos de congregação, os leigos terão seu 
espaço próprio.    

 Orientadores: Partindo da riqueza que continuamos descobrindo em nossos 
Horizontes Inspiradores e neste tempo sinodal, convidamos o Pe. Cristo Rey García 
Paredes que nos respondeu positivamente. Ele nos acompanhou no capítulo 
anterior e compartilhou conosco por zoom, em setembro, a síntese do trabalho 
sobre a sinodalidade realizada pela vida consagrada.  Ele orientará a elaboração do 
projeto e uns dias de retiro e o discernimento antes das eleições.  

Para o acompanhamento diário, nossa irmã Marie Philomène Diouf aceitou assumir 
o serviço de facilitadora durante o capítulo.  

 Antenas do Capítulo: De acordo com a equipe pré-capitular, e para honrar a 
perspectiva sinodal, será constituída uma “equipe antena” cuja missão será a de 
recolher as principais orientações que surgirão de nossas diversas conversas, antes 
e durante o capítulo. Estas orientações serão as balizas que contribuirão na 
elaboração do documento capitular.    

mailto:etevi@hotmail.fr
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 Equipes de trabalho: Agradecemos a disponibilidade das irmãs que aceitaram de 
assegurar o serviço de secretaria: María Gloria Castillo e Jeanne Hermine Coly, de 
tradução: Inez Lovera e Georgette Ndour e de comunicação: Laure Deymier.   
 

 Cuidado do planeta: Na medida do possível queremos evitar o uso de papéis; por 
isso, solicitamos que cada participante capitular traga um computador para que 
compartilhemos os documentos que vamos trabalhar durante o capítulo. 
 

 Propostas para o Capítulo: Cada Irmã, Delegação ou Província, conforme C. 2004 
Nº104 d, pode apresentar ao capítulo um assunto importante para a vida da 
Congregação, que necessita ser estudado e votado pelas capitulares. Solicitamos 
que sejam enviados à secretaria geral o mais tardar, no início de março de 2023. 

 Liturgia: No desejo de que a oração da manhã e a eucaristia estejam em sintonia 
com o tema de cada dia, propomos que seja preparada durante o capítulo, pelas 
delegadas de cada província, com a coordenação da irmã Eliane Claire Kenguele.  

 Saídas: Ao longo destes dias que estaremos reunidas, privilegiamos percorrer os 
passos de Emilie em Castres, Hauterive e Gaix; visitaremos também nossas irmãs 
em Massac.  Iremos ver os “Tapetes de D. Robert à Sorèze”. 

 Dia cultural: Em nossos encontros apreciamos e valorizamos muito as nossas 
diferentes riquezas culturais, assim como a degustação de especialidades de cada 
país. Para isso, propomos 1 dia para que cada continente compartilhe suas riquezas. 

 Gesto solidário: Considerando o momento de crise mundial no qual vivemos e 
conhecendo tantas necessidades ao nosso redor, queremos fazer um gesto 
solidário para a comunidade de haitianos que estão em Mato Grosso, 
acompanhados por nossas irmãs. Desejamos que, em vez de comprar presentes 
para trocar entre nós, que cada província contribua com um valor solidário que 
reuniremos para um projeto em favor deles. Mais adiante lhes compartilharemos o 
projeto. 

 Oração para o Capítulo: Em nossa carta de convocação ao capítulo já lhes enviamos 
uma oração que nos dispõe a viver este tempo capitular que implica a todas/os; 
esta oração nos ajudará a nos prepararmos e estar em comunhão. 

NB: No cronograma que enviaremos mais adiante constarão as datas da liturgia e 
noite cultural respectivas a cada província e continente. 
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TRABALHO PREPARATÓRIO 

 Em diálogo também com a equipe pre-capitular, vimos que a apresentação dos 
informes de cada província e equipe de missão poderiam ser apresentados antes 
do capítulo. Este espaço de apresentação que previmos por zoom, como membros 
de uma mesma família carismática, permitir-nos-á de: 

✓ Escutar-nos umas às outras; 
✓ De tomar consciência e de acolher os passos que foram dados por umas e 

outras a partir de nossos Horizontes Inspiradores; 
✓ De nos interrogarmos, para continuar a dar sentido a nossa presença no 

mundo e a nossa missão; 

 

Para isso, propomos encontrar-nos por zoom, nos 4 sábados do mês de março, 
das 14h às 17h de Roma. Vamos desde já reservando este espaço nas nossas 
agendas.  

 

 Informes de províncias: Para preparar estes informes, propomos utilizar a 
metodologia sinodal, que nos oferece a possibilidade de continuarmos mantendo 
conversas significativas a partir de diferentes pontos nossos HI. Antes de interrogar-
nos sobre as quatro orientações da sinodalidade, seria bom que tomássemos antes 
um tempo para uma releitura de nossos HI, particularmente: nossas diakonias, 
outra comunidade é possível, outra formação, Vocação, sonho e dom de Deus, 
economia solidária de comunhão...  

Após impregnar-nos novamente de nossos Horizontes, podemos então, numa 
dinâmica sinodal seguir esta metodologia que lhes propomos. 

 

 Metodologia: 
 

1. Evocar/narrar histórias e relatos de vida de nossas comunidades, província, 
missão... lembrando da Palavra bíblica: Escuta, Israel. É tempo de nos 
escutarmos, escutar as histórias de nossa experiência cotidiana, pois nelas Deus 
se comunica a nós.      
         

 Que passos concretos demos como província com relação a nossos HI?  
 

2. Destas histórias e narração, descobrir as sementes de vida já presentes e a 
cizânia, as ervas más que ameaçam a vida da semente. 
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 Que aprendizagens nos deixaram? E que desafios mais importantes se 
apresentam a nós como província? 
 

3. Sonhar o sonho de Deus, de sinodalidade para as comunidades, província, 
missão, congregação...  
 

 A partir das histórias que recordamos e dos desafios a assumir, que 
novos sonhos temos? 
 

4. Desenhar e comprometer-se – implicações para a nossa vida e a missão.  
 

 Que propostas de ação concreta para nossa vida e missão?  
 

NB: Ao final da apresentação de cada província e de cada equipe de missão, 
haverá um retorno, em forma de resumo. Esta ressonância, um eco da vida que 
anima nossa Congregação hoje, nos permitirá continuar a nos questionar sobre 
"os desígnios amorosos de Deus" em e com nossa Congregação. 

 

 Tempo: Cada sábado faremos 2 ou 3 apresentações de províncias e uma das 
equipes de missão. A duração da exposição será de 20’ seguida de um tempo para 
ressonâncias. Solicitamos que as apresentações sejam feitas em textos simples, 
ppoint ou pdf e evitemos os vídeos que são pesados para reproduzir.  

 

 Abaixo segue o calendário com as datas em que cada província e equipe se 
apresentará. 
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NB: 

Enviamos em anexo alguns documentos que pode servir para esclarecer sobre a 

metodologia ou servir-se deles como referência para o trabalho e a folha para as 

propostas:  

1. A síntese congregacional do trabalho sobre a sinodalidade,  

2. A síntese da contribuição da UISG/USG sobre a sinodalidade,  

3. O link da conferência do Pe. José Cristo Rey García Paredes por ocasião do 
zoom no dia 17 de setembro: 
 https://prezi.com/view/guaUvzHcR9ConzeO5eIv/ 

4. Esquema para propostas 
 
Recebam um abraço carinhoso de suas irmãs da Equipe de Animação Geral. 
 

Calendário da apresentação das províncias e áreas de missão 
DIA PROVÍNCIA HORA 

Dia 4 de 
março 

Introdução - oração 
PAC 
AR/UY 
Intervalo 
Equipe Social 
Equipe de Comunicação 
Despedida 

14:00 
14:15 às 14:55 
15:00 à 15:40 
15:40 
15:50 às 16:25 
16:30 às 16:55 
5’ 

   

Dia 11 de 
março 

Boas-vindas - oração 
Europa 
Mato Grosso 
Intervalo 
México 
Equipe de Educação 
Despedida 

14:00  
14:10 a 14:50 
14:55 a 15:35 
15:35 
15:45 a 16:20 
16:25 a 16:55 
5’ 

   

Dia 18 de 
março 

Boas-vindas - oração 
PAO 
Filipinas  
Intervalo 
Benin 
Equipe de História 
Despedida 

14:00 
14:10 a 14: 50 
14: 55 a 15: 30 
15:30 
15:40 a 16: 15 
16:20 a 16: 55 
5’ 

   

Dia 25 de março 
 
 
 
 
 

Boas-vindas - oração 
São Paulo 
Paraguai 
Intervalo 
Equipe de Leigos 
Conclusão/avaliação – Mª Philomène 

14:00 
14:10 a 14:50 
14:55 a 15:35 
15:35  
15:45 a 16:20 
16:20    

https://prezi.com/view/guaUvzHcR9ConzeO5eIv/

