XII CAPÍTULO PROVINCIAL
DA PROVINCIA PORTUGUESA DAS IRMÃS DO AMOR DE DEUS
Queridos Irmãos e Amigos,
Na certeza da Comunhão e da Fé que nos une, vimos
comunicar-vos que a Província Portuguesa das Irmãs do
Amor de Deus, iniciará o seu XII Capítulo Provincial no
próximo dia dez do presente mês de Abril, prolongando-se o
mesmo até ao dia dezassete.
O Capítulo decorrerá na Casa Provincial da Província
Portuguesa das Irmãs do Amor de Deus, em Fátima, e dele
farão parte as representantes dos três países que integram a Província: Portugal, Cabo Verde
e Brasil.
Este Capítulo reveste-se dum significado especial, pois se integra no Ano Jubilar da
Celebração dos 150 Anos da Fundação da Congregação. Neste âmbito e como preparação
para o Capítulo todas as Comunidades trabalharam os temas:
A História Congregacional como História de Salvação
Jesus Cristo Humanidade Nova
O Espírito Santo nos dá vida
A partir destes temas foram lançadas questões interpelativas, cujas respostas, reunidas em
sínteses, servirão de ajuda ao Capítulo na tomada de consciência dos dons de Deus e na
busca de respostas, em fidelidade, ao Seu querer para nós e para a Missão que nos confia.
Com o tema de fundo, “Recebestes de Graça, dai de graça”, o XII Capítulo Provincial
pretende ser, à luz do Espírito Santo, tempo de balanço, de olhar de fé sobre a realidade do
mundo a que o Senhor nos envia, e de acolhimento dos desafios que o Espírito Santo
entender por bem sugerir-nos, a fim de continuarmos a ser, na Igreja, manifestação do Amor
Gratuito de Deus aos homens e mulheres do nosso tempo.
Neste Capítulo será também eleito o Governo Provincial para o próximo triénio, assim como
as Delegadas ao Capítulo Geral, que terá lugar no próximo mês de Julho, em Espanha.
Confiadas na força da oração, a todos pedimos que entreguem ao Senhor os nossos
trabalhos, para que, como Maria sejamos dóceis ao projeto de Deus e, como Jerónimo Usera,
nosso Fundador, não receemos percorrer os novos caminhos que o Espírito nos indicar.
Fátima, 06 de Abril de 2014.
AS IRMÃS DO AMOR DE DEUS

