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no sope do Monte de Santa Luzia, ao lado do Seminario das
Missoes e quase a beira-mar, para onde da a maior parte das
janelas da casa.
A primeira Prioresa foi a Rev. Madre Constancia Maria
dos Anjos, e a primeira Superiora local foi a Rev. Madre Ca
rolina do Sagrado Coragao de Jesus. Esta falecia em 22 de Novembro de 1934 e a 26 de Maio de 1936 a Rev. Madre Fundadora, Constancia dos Anjos.
Queira o Senhor suscitar, a este convento, muitas vocagoes viris, decididas, sobrenaturais, como a da Santa
Padroeira do Carmelo de Viana do Castelo...
Viana do Castelo, 6 de Agosto de 19397.
Pe. Antonio Brassio
4) 13° capitulo geral das espiritanas

Fundada em 1921, a Congregagao das Imas Missionarias
do Espirito Santo e um instituto religioso especificamente
missionario. Na abertura do 13° Capitulo Geral, contava 368
Irmas de 16 nacionalidades, que trabalhavam em 17 paises
da Africa, da America e da Europa. O Capitulo teve lugar, na
Torre da Aguilha, Portugal, de 2 a 25 de Agosto de 2007. A
assembleia capitular contava 39 membros, na sua maior
parte eleitos. A assembleia (cuja media de idades era de 56
anos) reuniu 13 Irmas originarias da Africa, 2 da America e
24 da Europa. Mais de um tergo participava pela primeira vez
num Capitulo Geral.
De um C apitulo ao outro...

Entre o Capitulo de 2001 e o de 2007, tiveram lugar
dois Conselhos Gerais Alargados (CGA): o primeiro em 2003
e o segundo em 2205. Um CGA reagrupa o Conselho Geral,
a responsavel dos distritos e as mestras de novigas. O seu ob
jective e fazer o balango do periodo que passou, avaliar o
que se vive na Congregagao em fungao das decisoes do Capi
tulo precedente e proceder a preparagao a distancia do Capi
tulo seguinte. (Constituigoes da Congregagao n° 128) Estas reunioes sao preparadas pelo conjunto da Congregagao por
meio de documentos de animagao: em cada comunidade, as
Irmas trabalham pessoalmente, relendo a sua vida a luz das

7In ROSAS DE SANTA TERESINH A - Outubro 1939.
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co n stitu tes e dos documentos do Capftulo precedente, depois partilham as suas reflexoes e as suas interroga9oes em
comunidade... A sfntese de todo este trabalho e apresentada
na assembleia que se segue: um CGA ou um Capftulo Geral.
A metodologia do Capftulo de 2007
As capitulantes tinham sido convidadas a tomar a
estrada de Emaus, materializada, gramas a um diaporama
muito sugestivo, realizado a partir das pinturas de Arcabas.
Tratava-se, portanto de entrar no misterio pascal, caminho de
morte e ressurrei^ao. Tinham sido propostas cinco etapas
principals:
1. Apropriar-se do que se viveu, positivo ou negativo,
de cada distrito: De que se trata?
2. Interpretar-qualificar: sonhos, decep^oes, desanimos:
Que e que isso quer dizer?
3. Deixar-se iluminar. escutar os testemunhos, reler as
Escrituras, as C o n stitu tes, os documentos da Igreja: Nao
sera que se descobrem exigencias de conversao pessoal e comunitaria?
4. Deixar-se interpelar-confrontar. Quais os desafios que
nos sao lan^ados hoje?
5. Programar decidir. Que decisoes a tomar para os
proximos anos? E o tempo de se lan^ar a obra, o tempo da
missao.
A transm issao do Capftulo

A transmissao do Capftulo foi vista em tres etapas:
1. As capitulantes deviam comunicar aos seus distritos
o que se vivia na Torre da Aguilha. Todas as semanas era enviada uma carta redigida em trances, portugues e ingles (as
tres lfnguas oficiais da Congrega^ao) e enviada por correio a
cada distrito. Assim, quase toda a Congrega^ao pode acompanhar muito rapidamente o desenvolvimento do Capftulo.
2. Na cerimonia de clausura, cada capitulante recebeu
a mensagem do Capftulo para cada uma das irmas do seu
distrito.
3. Enfim, no regresso, em cada distrito e segundo
modalidades diferentes, o Capftulo foi "levado” a todas as Ir
mas que hoje tern ja entre maos, o texto do Capftulo 2007,
chamado Orientagoes e decisoes.
Hoje o Capftulo esta a ser aprofundado e vivido no
quotidiano.
Cinco temas de trabalho

Foram retidos cinco temas de estudo pelas capitulantes,
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a partir dos documentos preparatories do Capitulo, a saber:
missao e carisma, comunidade espiritana, forma^ao continua, economia e solidariedade, partilha com os leigos. Cada
tema foi aprofundado por uma equipa de trabalho e debatido em assembleia ate se chegar a um discernimento do
caminho a seguir pela Congrega^ao durante os proximos seis
anos. Para cada um dos temas, tomou-se um compromisso:
1. Missao e carisma: Para concretizar a nossa preocupa^ao em favor dos direitos do homem, da mulher e da crian^a, queremos comprometermo-nos mais na justiga e paz.
2. Comunidade espiritana: "Crescer juntas num espirito
de familia”.
3. Formagao continua: Retemos para todas a necessidade de uma conversao profunda, pessoal e comunitaria e a
importancia de nos enraizarmos na nossa propria espiritualidade.
4. Economia e solidariedade: "Pelo nosso voto de pobreza, escolhemos viver, dia a dia, o nosso compromisso, de
uma maneira firme e radical”.
5. Partilhar com os leigos: "Ousamos ir mais longe na
nossa caminhada com os leigos”.
A leitura do conjunto do documento capitular permite, no entanto, destacar uma linha de forga transversal a
todos os temas: justiga e paz.
A m issao da Congregagao

"Jesus Cristo envia-nos como Ele foi enviado: a nossa
missao e a sua” (Libermann, Ecrits Spirituels, p. 374). Jesus
inaugura o Reino de Deus, reino de justiga e de paz. A mis
sao espiritana enraiza-se na missao de Jesus; ela deve percorrer os caminhos dos pobres, lutando pelo respeito das pessoas, abrindo-se a justiga, a paz e a integridade da cria^ao.
"Fazendo nossa a tradi^ao biblica, evitamos todo o compro
misso com a injusti^a social. Denunciamos corajosamente o
escandalo da miseria. "Tornamo-nos os advogados, os
apoiantes e os defensores dos fracos e dos pequenos contra
todos aqueles que os primem”. (NVS, n.° 50). Esta op^ao pelos pobres e o criterio maior, que sem cessar, ajuda a verificar, a discernir, para que a nossa missao seja na verdade a
de Jesus Cristo. Trata-se de uma op<;ao afectiva e efectiva pelos pobres e pelos exclufdos que fara nascer um conjunto de
gestos de que dependera a nossa credibilidade.
Desafios m issionaries para o nosso tempo

Reflexoes feitas a partir do tempo e da sociedade que
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nos envolve, sublinharam alguns desafios missionaries para
o nosso tempo: os migrantes e refugiados, as pessoas exploradas e as criangas da rua... mas tambem as metropoles e as
periferias, as fracturas sociais e as situ ates de conflito, o lugar da mulher na sociedade e na Igreja, a degradagao do ambiente, o comercio desigual... Muitos desafios e muitos apelos que as capitulantes tiveram que ter em consideragao.
Exigencias da conversao

O empenho das Irmas Missionarias do Espirito Santo
no campo da justiga e da paz e um compromisso de sempre
que tern evoluido segundo as situ ates concretas vividas e
dos acontecimentos. Hoje, sentimos a necessidade deste. com
promisso atraves de todas as componentes da nossa vida que
se exprime de maneira mais "visivel” (estilo de vida) ao nivel
do Institute): (escolha da insergoes, pertenga activa em redes
constitufdas). Tudo isto passa evidentemente, por um certo
numero de conversoes:
1. O apelo a desenvolver o nosso espirito de familia por
um maior contacto com os nossos textos fundadores, uma
melhor apropriagao da nossa historia e da nossa espiritualidade.
2. O apelo a uma maior abertura o que supoe: confianga em si e no outro, respeito pela escuta mutua, humildade, paciencia, para discernir juntas a luz da Palavra de
Deus, as decisoes concretas a tomar que serao acolhidas na
fe.
3. Aceitar formar-se nos novos caminhos da missao: os
media, as novas tecnologias, a sociologia...
4. Ousar trabalhar em parceria: o apelo a ter a coragem
de se encontrar com o outro no servipo da mesma missao,
na ac^ao de gramas pela diversidade dos actores.
5. Avaliar anualmente as nossas insergoes: o apelo a
reler a nossa vida pessoal, comunitaria, apostolica sob o olhar
de Deus, no elan que da confian^a, no desprendimento que
o abandono da.
6. Aumentar mais as nossas oppoes (em particular ambientais e comerciais) orienta-las para o desenvolvimento
duravel e o comercio equitativo.
Justiga e Paz: decisoes

No dominio da Justi^a e da Paz foram tomadas as
seguintes decisoes:
1.
Privilegiar as insergoes junto dos pobres, em sinal
amor de Deus para com o seu povo e por solidariedade para
com eles. Partilhar na medida do possfvel as suas condigoes
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de vida, por vezes ate a inseguran^a, entrar nos seus sentimentos e com eles denunciar as injusti^as, procurar e pro
mover os caminhos da liberta^ao.
2. Trabalhar em rede em cada sector de actividade, no
seio da congrega<;ao (entre comunidades, entre distritos), em
Igreja (com os organismos diocesanos e com outras congrega9oes religiosas), na sociedade (com os organismos tanto
governamentais como nao governamentais). Esta maneira de
trabalhar bastante nova para nos, enraiza-se: na necessidade
de competencias pluridisciplinares e olhares diferentes para
abarcar uma questao; na necessidade de actuar em conjunto
para um resultado mais abrangente; a convic^ao que todo o
homem de boa vontade, no respeito do que ele e, pode colaborar na missao de Deus.
3. Duas pistas foram escolhidas para implementar esta
metodologia: por um lado, um trabalho de anima^ao interna
da Congrega^ao que e confiado ao Conselho Geral e por
outro uma forma^ao adequada e especifica para as Irmas.
Concretamente o Capitulo decidiu:
1. A adesao por um tempo ao VIVAT internacional,
adesao a avaliar no proximo CGA; assim como o nosso compromisso nas comissoes "Justi9a e Paz” dos bairros, das
paroquias e das dioceses em fun^ao das situ ates locais.
2. Comercio igualitario: analisar os circuitos de produ^ao e de comercializa^ao para favorecer as nossas praticas
comunitarias de emergencia de permutas comerciais mais
justas.
3. Promover a paz entre os crentes de diferentes religioes ou de diferentes confissoes cristas.
"Agora e tem po de agir, confianga!” (Eugenia Caps)

Na estrada de Emaus, os discipulos partilharam as suas
reaches aos acontecimentos de Jerusalem. Na Torre da
Aguilha, tambem nos partilhamos a vida do conjunto da
Congrega^ao acolhida no nosso cora^ao e o grito dos pobres,
dos exclufdos da cria^ao.
Em Emaus, os discipulos reconheceram Jesus na frac^ao
do pao. Na Torre da Aguilha, nos reconhecemos o Espirito
na comunhao vivida durante as tres semanas do Capftulo,
alimentada pela ora^ao pessoal e comunitaria, celebrada no
cora^ao das Eucaristias.
De Emaus, os discipulos partiram para Jerusalem, alegres, para contar o que se tinha passado aos outros discipu
los. Da Torre da Aguilha nos partimos para as nossas comu
nidades, para os nossos lugares de vida e de missao cheias de
alegria e de esperan^a, para nos juntarmos as nossas Irmas.
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Depois de lhes termos contado o que se passou, procuramos
juntas viver os compromissos tornados, as conversoes e decisoes na diversidade das situates; o novo Conselho Geral
eleito durante o Capftulo ficou encarregado, entre outras
tarefas de ajudar e velar pelo seu cumprimento.
Marthe Laisne
Agnes Simon-Pierret
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