
Pegada Capitular  

   

Sob a temática "Eu vos escolhi e vos destinei a ir e a dar fruto” (cf João,15-16) demos 
inicio ao XVIII Capítulo Provincial da Província de Santa Maria, na capela, com a invocação 
ao Espírito Santo. Em procissão, dirigimo-nos para a Sala Capitular, onde escutamos a Men-
sagem de Abertura da nossa Superiora Geral, Ir. Shirley Ninfa Fernandes. 

À noite, o Padre Zeferino Policarpo, SCJ, introduziu o retiro do dia seguinte em tom 
vocacional. Fomos convidadas a rezar a oração de Santo Agostinho, da qual salientamos 
“Não merecíamos ser escolhidos e somente pela graça de quem nos escolheu é que nos tor-
námos aceites por Ele (…) A graça não pressupõe méritos, mas é origem de méritos”. 
 No dia seguinte, com a ajuda do conferente, refletimos na primeira parte do tema “Eu 
vos escolhi”. Alertadas para os perigos que envolvem a nossa vocação, foram-nos sugeridas 
atitudes para os combater: revisitar o primeiro chamamento; recuperar a nossa identidade; 
perseverar e pautar caminhos de fidelidade.  

A segunda conferência incidiu sobre a restante parte do tema “ vos destinei a ir e a 
dar fruto”. A missão pede-nos que sejamos homens e mulheres de fronteira. Somos chama-
dos a sair, a viver na fronteira e a ser audazes. A Vida Consagrada é chamada a ir ao encon-
tro das necessidades do mundo. 

No momento final do dia, houve espaço para aspetos mais formais: aprovação do Re-
gulamento Capitular e eleição das Irmãs para o exercício dos diversos serviços: Secretária, 
Subsecretárias, Moderadores e Secretariado de Imprensa. Antes do descanso confiamos as 
nossas vidas a Maria, Discípula e Mãe.   

“Apelo-vos, queridas Irmãs, para que, durante estes seis dias, faleis entre vós, sobre a vida e a mis-
são vividas na Província; o que foi bom e o que não foi tão bom. Conversemos, também, umas com as ou-
tras sobre as presentes necessidades da sociedade, da Igreja e da Província e, juntas, perspetivemos o futu-
ro.” (Da Mensagem de Abertura ao XVIII Capitulo Provincial da Ir. Shirley Ninfa Fernandes, Superiora Geral da Confhic) 


