
II Capitulo Provincial da provincia Europa-África 

 

O II Capitulo Provincial da provincia Europa-África começou no dia de hoje, 8 de Março de 2021, dia da 

Mulher, como mulheres  as diferentes Irmãs foram convocadas para seguir “caminhando juntas”. 

Os Capítulos não começam no dia que se establecem e propõr, senão muito antes, auando são 

convocados, e, durante este tempo, todas as Irmãs se vão preparando com o coração e dispondo acolher  

aquilo que o Espiritu lhes irá oferecer. 

Nesta ocasião, e como não podia ser de outro modo, além dos preparativos própios, realizou-se uma 

alfabetização nas novas tecnologías, dado que o Capítulo, nesta ocasião está sendo virtual, por meios 

telemáticos.   

O Capitulo começou com uma breve oração invocando o Espiritu Santo. Seguidamente a Irmã Provincial, 

Elisa Altadill pronunciou umas palavras de agradecimento por este tempo de serviço,  fazendo fincapié no 

caminho percorrido como Provincia e todas unidas. Sublinha a importancia de caminhar juntas para criar 

comunhão desde a simplicidade e a humildade.  O problema não é ser poucas e idosas, mas é não ser 

significativas, não ser sal e luz. Hoje, mais do que nunca, é fundamental ser fermento onde vivemos, ser 

sinais do Reino de Deus. 

A Irmã  Teresa Valenzuela, Superiora Geral, convida as Irmãs capitulares a dar graças pelo trienio vivido, 

e faz um forte chamamento a projectar o futuro, olhando o conjunto, olhando o “nós”. Anima a ser 

Adoradoras amando a vocação, e, a partir daí, fazer caminho juntas.  

Ao longo da mañana,  acompanha Elisa Estévez López, STJ, Doutora em Teología pela Universidade de 

Deusto (Bilbao) e Licenciada em Ciências Bíblicas pelo Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 

As suas palavras ayudaram a entrar no Capítulo em chave de mulher, dia que hoje a nível internacional se 

celebra. Aproxima à experiência de algumas mulheres bíblicas que são ícones para viver a vocação nos 

contextos actuais: 

María de Magdala, é uma mulher discípula, testemunha,  receptora de uma aparição e apóstola que 

segue inspirando na actualidade prácticas e crenças a mulheres e homens na igreja e na Sociedade. 

Sara, juntamente com Abraão, abre-se a uma experiência de ITINERANCIA. Neste paradoxo, Deus mostra 

o seu rosto. Começa um caminho que a levará a experimentar a profundidad de Deus, que só se capta no 

vazio, na ausencia, na debilidade… Três movimentos básicos no caminho para SAIR de esquemas – 

ATRAVESSAR - ENTRAR dizendo “olá” a novas experiências. Trata-se de romper fronteiras étnicas, sociais, 

geracionais…e abrir-se a outras culturas, realidades, modos de ser… 

Judit, a mulher contemplativa e comprometida. Na “habitação, na açoteia da sua casa” cultiva o silêncio, 

entra no seu santuario interior, ao mesmo tempo que permanece atenta ao que vive o seu povo. Condições  

para a escuta: Silêncio e Vigilância. 



Desmesura a mulher pecadora (Mc 14, 3-9). Como la viúva pobre que deitou duas moeditas na arca do 

tesouro do templo, deita tudo quanto possui para viver, não do que lhe sobra… 

Estas são algumas das “luzes” que iluminam para entrar neste Encontro Capitular com o coração cheio de 

luz. 

A mañana continúa com a exposição das Memórias do Goberno Provincial e de algumas áreas, que serão 

finalizadas no segundo dia do Capítulo. Um pouco mais tarde da hora prevista,  com uma oração encerra-

se a sessão do dia.  

 


