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A TODAS AS IRMÃS DA CONGREGAÇÃO 
 
 

Venha o Teu Reino! 
 
 
 

ANÚNCIO DO XI CAPÍTULO GERAL 
 
 
 

Queridas Irmãs, 

 na festa litúrgica de hoje, tão querida pelas nossas fundadoras e particularmente pela M. 
Igilda, contemplamos o Senhor Jesus, que Maria e José levam no templo ‘para apresentá-lo ao 
Senhor’ (Lc 2,22). A Apresentação de Jesus no templo é uma imagem eloquente do dom total 
de si na Igreja e no mundo, através dos conselhos evangélicos. A Igreja, optando por celebrar 
neste dia a Jornada Mundial de Oração pela Vida Consagrada, sublinha o significado de uma 
vida dedicada ao Senhor através dos diversos serviços oferecidos à humanidade.  

   Com sentimentos de profunda gratidão ao Senhor que continua a nos fazer experimentar 
a sua presença amorosa na história da nossa Família Missionária, e confiando em sua ajuda 
constante no caminho que nos está adiante,  

 

ANUNCIO OFICIALMENTE 

O XI CAPÍTULO GERAL  

DAS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA   

 

O Capítulo será realizado de 5 a 29 de setembro de 2018, no Centro Ad Gentes, dos 
Missionários Verbitas, em Nemi, distante cerca de meia hora de carro da nossa casa geral de 
Via di Torre Gaia. 

Escolhemos este centro considerando o número maior das participantes ao Capítulo, mas 
também a atmosfera silenciosa e bonita ao redor.  

O tema do Capítulo será: 

 
COMUNIDADES PROFÉTICAS QUE ANUNCIAM O EVANGELHO NAS 

PERIFERIAS DO MUNDO 

Percorramos com coragem apostólica as estradas sempre novas da missão  
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Escolhemos este tema considerando as sugestões surgidas durante a Assembleia Inter-
capitular as quais se inspiraram na caminhada da Congregação, nos sinais dos tempos que 
emergem na vida da Igreja e na presente situação mundial. Os vários aspectos do tema serão 
posteriormente desenvolvidos com a ajuda e a contribuição de todos os membros, baseando-se 
nas ‘novidades’ presentes no texto revisado das Constituições que questionam a nossa vida e as 
nossas escolhas apostólicas. A contribuição das Irmãs será o ponto de partida para a preparação 
dos Lineamenta que conterão orientações para as reflexões, para a avaliação da situação geral 
da Congregação e a programação dos seis anos sucessivos (ref. C 145). 

O Capítulo geral é de fato expressão da participação de todos os membros à vida da 
Congregação. Ele é sinal de unidade e tem o dever de considerar aspectos importantes de sua 
vida e apostolado, para que permaneça fiel ao Evangelho e ao espírito das origens (ref. C 144). 

É um evento de grande importância e de grande responsabilidade porque cada Capítulo propõe 
linhas orientadoras e toma decisões que influenciam o futuro da Congregação e a sua fidelidade 
ao carisma das origens. É uma “obra de Deus” e faz bem recordar as palavras de S. Paulo na 
Primeira Carta aos Coríntios: 

“Mas cada um veja como constrói! Ninguém pode colocar um alicerce 
diferente daquele que já foi posto: Jesus Cristo” (ref. 1Cor 3,10-11). 

        Trata-se de um momento de graça para a Congregação inteira e não somente durante as 
três semanas nas quais as delegadas estarão reunidas na sala capitular. É um processo que o 
Espírito Santo inicia no coração de cada membro, despertando responsabilidades e capacidades. 
Deste processo surgem intuições e reflexões para formular o projeto do período dos 6 anos 
sucessivos. Procuremos dar o melhor de nós mesmas a nível de reflexão e de trabalho para o 
Capítulo. Certamente nossas Fundadoras e as Irmãs que nos precederam estão conosco e nos 
acompanham com sua intercessão. 

        Desejo também recordar alguns dos valores e atitudes que nos podem ajudar para viver 
melhor o Capítulo:   

        O Capítulo é um acontecimento espiritual e por esta razão deve ser vivido numa 
atmosfera de oração a partir do tempo da preparação, assim como a comunidade dos Apóstolos 
que esperavam na oração, e juntamente com Maria, a vinda do Espírito, (cfr. At 1,12-14; 2,1-
4). 

Isso é particularmente importante durante a celebração do Capítulo Geral, mas também durante 
as Assembleias Pré-Capitulares assim como no que diz respeito à preparação em nível 
comunitário e pessoal. Somente abrindo-nos ao Espírito de Deus, poderemos enfrentar questões 
difíceis, esclarecendo e reforçando a nossa identidade carismática. Por esta razão, devemos 
acompanhar toda a caminhada do Capítulo com a oração pessoal e comunitária envolvendo 
também os nossos Leigos/as MdI e as pessoas com as quais colaboramos no nosso apostolado.  

        O Capítulo nos convida à conversão, que requer que os conteúdos propostos para a 
preparação do Capítulo sejam aprofundados através de uma leitura acompanhada pela reflexão 
e meditação que estimulem acima de tudo uma transformação do coração e da mente, entrando 
assim na dinâmica de um caminho formativo que leva a uma profunda conversão pessoal.  

        Durante este tempo de preparação ao Capítulo, empenhemo-nos em valorizar mais os 
meios que já temos à nossa disposição: a meditação cotidiana, o exame de consciência, a 
celebração do sacramento da Reconciliação, etc., que são meios eficazes e concretos para 
libertar-nos dos padrões de julgamento superficiais e humanos que ameaçam determinar as 
nossas escolhas.  
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        Como indicado pelo X Capítulo Geral (ver Atos nos. 68 e 73), a Direção Geral refletiu 
com a ajuda de peritos sobre a possível composição do XI Capítulo Geral. O resultado de tal 
reflexão foi apresentado durante a VII Assembleia Inter-Capitular para uma subsequente 
avaliação e discernimento. Com base nas proporções fixadas, o número de participantes será de 
48 e poderia aumentar pelo esforço de garantir uma riqueza de internacionalidade, de 
diversidade geracional e de variedade de experiências apostólicas.  

        Considerando as propostas das participantes ao X Capítulo Geral e das superioras 
provinciais e delegadas, decidimos convidar, também desta vez, uma facilitadora para 
acompanhar os trabalhos capitulares. A escolha recaiu ainda sobre a Ir. Micheline Tremblay, 
C.S.C., que facilitará tanto a fase preparatória quanto o desenvolvimento da Assembleia 
Capitular.  

        A Comissão Pré-Capitular foi constituída e é formada pelos seguintes membros: Ir. 
Antonella Tovaglieri, Ir. Marinei Pessanha Alves, Ir. Laura Cantoni, Ir. Blanche D’Mello 
e Ir. Bridgit Suwakeen. Ir. Antonella Tovaglieri coordenará a comissão que iniciará seus 
trabalhos no dia 11 de abril, em vista da preparação dos Lineamenta, baseados nas respostas de 
todas as Irmãs à pergunta n. 5 sobre o texto revisado das Constituições.  

Convido-as a viver este tempo de preparação e de celebração do Capítulo como um tempo 
de graça, assim como, num clima de oração e de discernimento, para que o mesmo possa 
promover a vitalidade espiritual e apostólica da Congregação, na fidelidade ao seu carisma e 
possa estimulá-la a uma renovação e atualização contínuas (ref. C 144). 

Confiemos o próximo Capítulo Geral à Maria Imaculada, Rainha dos Apóstolos, para que 
possamos cooperar de maneira eficaz na difusão do Reino de Deus sobre a terra, abertas aos 
sinais dos tempos e numa fidelidade criativa.  

 

Com afeto e unida na oração, 

  
 

Roma, 2 de fevereiro 2017 
Festa da Apresentação de Jesus no Templo 

 

Ir. Rosilla Velamparambil 
Superiora Geral 

 
                  
           Sr. Antonella Tovaglieri  Sr. Marinei Pessanha Alves 
                Vicária Geral          Conselheira Geral 
  
 
           
  
            Sr. Sundari Nagothu         Sr. Lorella Pecorini             
             Conselheira Geral         Conselheira Geral 


