Aquí de novo para transmitir algumas pinceladas do vivido neste espaço virtual que é o
ENCONTRO CAPITULAR da PROVINCIA.
Podemos diferenciar dois momentos:
1. A través das diferentes MEMÓRIAS visibiliza-se o caminho percorrido nestes três anos.
Neste momento TODA A FAMILIA ADORADORA se faz PRESENTE, é o centro de
tudo…muita vida vivida e entregue.
Com a apresentação da Memória Provincial evidencia-se toda a riqueza que SÃO e que
TÊM: Irmãs, comunidades com as particularidades de diferentes tipos, Irmãs em
primeiras etapas de formação, abertura e fecho de comunidades ou de projectos, etc.
Tudo com uma única finalidade: Revitalizar a Vida e Missão das 41 comunidades,
presentes em dois continentes, oito países e com cinco idiomas diferentes.
As Memórias das diferentes Áreas de trabalho – Pastoral Vocacional, Formação
Contínua e Primeiras etapas, Ação Libertadora, Colégios e Missão Compartida- põe em
evidência a vida destes âmbitos. Outras equipas transversais – Economia, Secretaria e
Comunicação, partilham o trabalho com os seus logros e dificuldades. Posteriormente,
a Fundação de Solidariedade Amaranta partilha o processo vivido ao longo destes três
anos. A partir desta realidade Provincial todas as Irmãs dedicam um tempo de reflexão
pessoal, trabalho de grupos e Assembleia.
2. Desde que se convocou o Capítulo até à sua celebração, as Irmãs das diferentes
comunidades reflexionaram sobre o documento da VIII Conferência Geral. Este trabalho
foi recolhido pelo Governo Provincial para a sua unificação e entrega às Irmãs
capitulares. A Ir. Elisa sublinha que todas as comunidades aportaram as suas reflexões
com corresponsabilidade e interesse.
Realiza-se o trabalho por grupos, num total de 8, com as aportações das comunidades
para fazer propostas concretas aos seguintes desafios:
✓
✓
✓
✓

Estilo de Liderança
Missão Adoratriz e ação apostólica
Laicado Adoratriz e missão compartida
Outras propostas que surgem das reflexões sobre as Memórias do triénio
passado.

Uma vez trabalhado nos grupos, as Irmãs capitulares reúnem-se em Assembleia para
debater, concretizar, matizar e chegar a um consenso para a elaboração do documento
capitular. Depois, uma equipa será a encarregada de elaborar a redação final, que
novamente passará à Assembleia para a sua aprovação definitiva.
Ao começar e finalizar as sessões, a equipa de liturgia convida as Irmãs capitulares a
colocarem-se na presença de Deus e agradecer o trabalho realizado.
Pode-se recolher tudo o vivido e compartido no lema do Capitulo...”JUNTAS EM
CAMINHO CRIANDO COMUNHÃO” abertas para acolher a nova equipa Provincial.

