IRMÃS DO AMOR DE DEUS
XII CAPÍTULO PROVINCIAL - PROVÍNCIA PORTUGUESA

NOVA EQUIPA DE GOVERNO:
Ir. M.ª da Graça Alves Guedes (Sup. Prov. - ao centro)
Ir. Goreti Pedrosa Domingues (Cons. Prov. - à esq.)
Ir. Ana Ribeirinha Dinis da Costa (Cons. Prov. - à dir.)

PARTILHA - AGRADECIMENTO
As Irmãs do Amor de Deus celebraram de 10 a 17 de
Abril, em Fátima, o seu XII Capítulo Provincial.
Sendo um Capítulo integrado no Jubileu dos 150
Anos de Fundação da Congregação, toda a atmosfera
capitular exalava o “bom odor” do Júbilo e da Gratidão.
A Fraternidade, a responsabilidade e a confiança no Espírito foram uma constante,
desde o primeiro ao último momento.
A meio do Capítulo, e tornando mais patente a Comunhão no Carisma, abrimos a
Assembleia Capitular aos Leigos Amor de Deus. O discernimento conjunto tornou mais
rica a reflexão e mais expressiva a complementaridade. SOMOS UMA GRANDE
FAMÍLIA!
Motivados pelos temas Jubilar e Capitular:
GRANDE É O AMOR DE DEUS!
RECEBESTES DE GRAÇA, DAI DE GRAÇA.
Fomos desafiados pelo Espírito a potenciar:
A CENTRALIDADE DE JESUS CRISTO À LUZ DO CARISMA
A PRIMAZIA DO ESPÍRITO
A COMUNIDADE AD INTRA E AD EXTRA
Obrigada a todos os que estiveram unidos e por nós oraram. Neste Capítulo, como
em nenhum outro, foi grande, muito grande, a comunhão experimentada. De perto e de
longe, de dentro e de fora da Congregação, nos foi cada dia garantida a oração
constante e a comunhão fraterna de Irmãs e Irmãos que se faziam presentes no seio da
Assembleia Capitular, com as suas mensagens e com os seus gestos.
O nosso agradecimento particular ao Frei Lopes Morgado, que orientou o Retiro Inicial;
ao Dr. João César das Neves, que nos apresentou a realidade social, cultural e religiosa
do nosso país e do mundo e, especialmente, ao Padre Jeremias Vechina, nosso Assessor
Capitular, que com a sua sabedoria e experiência tão excelentemente nos ajudou a
perceber por onde o Espírito nos ia conduzindo.
Para a nova Equipa de Governo pedimos a Luz do Espírito Santo e muita alegria no
serviço que o Senhor lhes confia.
A Equipa de Governo cessante.

