
29° Capitolo Generale 

“CHIAMATE e INVIATE per ‘annunciare parole di vita’ 

Cf At 5,20.” 

PTV 

TITULO EXPLICAÇÃO MOTIVAÇÃO ORIGEM COMUNIDADE 

Retomar o chamado 

pessoal e 

congregacional a 

sermos FSCJ 

- Organizar um Projeto de Formação 

Continuada, em nível de Congregação, que 

tenha como prospectiva sustentar, ao longo 

do sexênio, as convicções expressas no 

aprofundamento do tema do 29° CG, 

gerando ações concretas conforme 

critérios propostos pelos Fundadores e pela 

Igreja e VRC hoje. 

- Assumir, como Congregação, um 

programa de reflexões, retiros e 

celebrações de jubileus de VR que, ao 

longo do sexênio, contribuam para que 

cada uma e todas as Irmãs retomem e 

fortaleçam as motivações de sua 

consagração como FSCJ. 

 - Trata-se de elementos essenciais e 

fundantes de nossa vida de FSCJ que 

precisam ser constantemente relidos e 

assumidos para discernimento, revisão de 

vida e programação de ações.  

- É uma forma de valorizar e de concretizar o 

que, nestas duas fases de preparação ao CG, 

tem-se mostrado muito concreto para nos 

animar na perseverança como FSCJ hoje, 

mesmo diante de limites. 

PROVINCIA 

SANTA 

TERESA 

VERZERI 

Comunidade S. 

Coração de Jesus 

– FEITOSA 

 

Irs. Odete de 

Moura, Veronica 

Ribeiro, 

Teresinha Righi 

 

Revitalizar a dimensão 

missionária 

- Retomar em profundidade escritos dos 

fundadores sobre esse aspecto que dá 

sentido à nossa opção vocacional 

- Considerar elementos de nossa história 

congregacional para avaliar e 

redimensionar nossa prática, assumindo a 

inerência na missão   

- Ter como critério, na missão, os apelos 

de um Igreja “em saída”, o “ir lá onde 

ninguém vai”, conforme as maiores 

- A missão dá sentido à nossa opção 

vocacional 

- A dimensão missionária ajuda a confrontar-

nos com o modo de viver a missão de Jesus, 

das primeiras comunidades cristãs e das 

primeiras missionárias em cada um dos 

Organismos da Congregação. 

 

  



necessidades da realidade atual e em uma 

pastoral de conjunto e/ou 

Intercongregacional 

- Desde o início do processo formativo, 

considerar os dons e aspectos da atração 

vocacional de cada uma, para os 

encaminhamentos de capacitação e de 

transferências, tendo como critério as 

palavras-chave do 29º CG. 

Vida comunitária - Organizar um programa válido para a 

Formação Continuada de toda a 

Congregação para retomada de textos dos 

Fundadores e Livro dos Deveres sobre 

caridade, amor ao próximo, vida 

comunitária, bem como momentos 

celebrativos ou de revisão de vida 

sistemáticos a partir das Constituições e do 

Diretório sobre a prática dos votos 

religiosos. 

- Incentivar e propor formas concretas de 

releitura sobre vida comunitária a partir de 

publicações atualizadas sobre o tema, com 

base em estudo de autores atuais sobre 

liberdade, identidade, comunidade 

(Zygmunt Bauman, por exemplo), bem 

como de estudos da USMI, CRB e cursos 

de Formadoras.  

 

- Resgatar e atualizar convicções e práticas 

que caracterizam nosso estilo de vida 

proposto pelos Fundadores, percebendo o que 

absorvemos de teorias sociológicas, 

teológicas e psicológicas nem sempre 

próprias a opção de vida consagrada. 

- Retomar o gosto pela participação e partilha 

dos dons de cada uma 

- Fortalecer o aumento da vitalidade da 

Congregação e de vocações.   

 

  

Testemunhas do amor e 

da misericórdia do 

Coração de Jesus 

 

Na da força do batismo, assim como a a 

consagração religiosa como Filha 

aprofundar a convicção de que somos 

acompanhadas e enviados por Jesus, para 

proclamar a Palavra de Deus sendo suas 

testemunhas. 

Releitura da nossa consagração como Filha 

partir dos escritos e espiritualidade dos nossos 

fundadores; 

 

Na força da Palavra, fazer uma experiência 

radical que dê forma ao nosso pensamento, 

 Antonia Grumelli 

– Caruaru 

 

Ir. Maria de 

Fátima da Silva 



 sentimentos, para sermos instrumento de 

esperança na vida fraterna, na apostólica, 

guiada pelo carisma. 

 

Ir. Herminia 

Frassetto 

Ir. Shyrley 

Carvalho Silva 

-Que o rosto da filha 

deve ser alegre feliz 

cheio de vida. 

-Atenta na missão e 

vigilantes em cuidar das 

relações como o 

Senhor... 

 

-Porque a alegria e o testemunho de vida 

torna o ambiente mais leve e responsável 

na missão e na vida da comunidade. 

-Porque a Oração nos torna corajosas e 

testemunha da Palavra que nós estamos 

anunciando. 

 

-Viver de olhos fixo em Jesus. Ver:  Que tipo 

de vinho sou na Comunidade? 

-Porque a palavra de Deus é credível e eficaz 

nela encontramos vida que nos ajuda a crescer 

nas relações comunitária e acolher os limites 

de nossa condição humana. 

 

 Sagrado Coração 

de Jesus- Manuas 

 

Ir. Elza Paulino da 

Cunha 

Ir. Rosane Danette 

“Chamadas e enviadas a 

anunciar a PALAVRA 

de VIDA” 

 

– Prever um Programa de 

aprofundamento e atualização Bíblico-

Teológico para todas as Irmãs.   

– Apropriar-se da Leitura Orante na 

comunidade e nas atividades missionárias. 

 

- Estamos sentindo necessidade de maior 

aprofundamento e atualização da Palavra de 

Deus para nossa vida e missão. 

- Esta prática vai nos ajudar a sustentar e 

revigorar a vocação cristã, religiosa e 

missionária. 

 

 

 Comunidade das 

FSCJ  – Recanto 

das Emas – 

Brasilia-DF 

 

Irmãs  

Edviges Batista,  

Jacinta 

(Dorvalina) Bin 

Anair Maria Burin 

- Somos chamadas a 

constante formação e 

informação para 

sabermos dialogar 

com os tempos de 

hoje.   

- Somos CHAMADAS 

e enviadas para Viver 

a ALEGRIA de 

sermos Filhas no 

Filho. 

 

Os sinais dos tempos nos apresenta 

vocações mais adultas, já preparadas em 

nível profissionalizante, amadurecidas não 

como Vida Religiosa Apostólica. A Mestra 

do Noviciado precisa estar inteirada e 

conhecedora do que este modelo de 

vocação se apresenta.  

 

Somos chamadas a ver um novo estilo de 

vida consagrada e de governo. A origem da 

nossa congregação foi de doação, de estar 

junto com os excluídos. A estrutura nos 

A Vida Religiosa sempre dava resposta as 

questões dos tempos. Necessidade de 

capacitação e formação para não ficarmos 

invisíveis diante da realidade que vivemos.  

 

Temos postura de desânimo com pouco 

testemunho de alegria, ardor, doação. Nos 

preocupa a situação de envelhecimento por 

isso necessitamos de reavivar o chamado. 

Precisamos renovar o nosso SIM cada dia, 

deixar nossas ideias e projetos pessoais que 

impedem a uma convivência e vivencia em 

 comunidade 

José Benaglio – 

Maceió 

 

Irmãs Delires 

Maria Brun, Alice 

Antonia Vilani, 

Esmeralda 

Carneiro Adorno, 

Julia Calegaro, 

Danuzia Tavaves 

dos Santos. 

 



impede a uma maior leveza de nossa 

consagração e na nossa missionariedade.  

Precisamos reavivar o DOM DO 

CHAMADO e a nossa forma de 

testemunhar a nossa consagração. O Rosto 

da Filha CHAMADA é alegre, feliz, cheio 

de vida. 

 

comunidade e de consagração. Quando 

vivemos a alegria, somos profetas e 

presença...   

Ecologia integral 

 

Abrir-nos e somar com todos os que 

buscam salvaguardar a obra do Criador, 

defendendo toda forma de vida e cuidando 

da harmonia da casa comum. 

- Não podemos ficar surdas ao clamor do 

Planeta; 

- É necessário contribuir para mudar o 

modelo de desenvolvimento global de 

produção, de consumo e de descarte; 

- É uma resposta ao apelo da Igreja, hoje, 

através do Papa Francisco. 

 

 Recanto Coração 

de Jesus-Maceió 

 

Ir. Aparecida, Ir 

Julieta, Ir Josane, 

Ir Jelda 

Presença que gera vida 

 

Na experiência de sermos Filhas, 

possamos nos empenhar pela dignidade 

humana de tantos irmãos e irmãs que 

sempre mais se encontram excluídos de 

uma vida digna de filhos e filhas de Deus. 

 

Fidelidade ao seguimento de Jesus e das 

origens de nossa Congregação que nasceu 

para dar resposta à necessidade do tempo. 

 

  

Vocacional 

 

 

Estarmos atentas às possibilidades 

diversas de Animação Vocacional e 

empenhar-nos na vivência coerente de 

nossa vocação, para que as jovens aos 

chegar se sintam confirmadas pelo nosso 

testemunho. 

 

- O tema do Capitulo em sua primeira 

palavra nos motivou a essa proposta; 

- Desejo da continuidade do Carisma na 

história; 

- A diminuição do número das 

vocações. 

  

  

Formação 

 

Oportunizar desde a formação inicial e na 

continuada, ao lado da dimensão humana e 

da forte experiência de Deus, conforme o 

Dom recebido, elementos para a formação 

da consciência crítica e preparação 

Necessidade de que sejamos mulheres 

integradas e contentes com sua vida; Irmãs 

que irradiem os sentimentos do Coração de 

Jesus e sejamos uma presença qualificada, 

  



acadêmica que ajude a compreender, 

acolher e atuar na sociedade atual.  

 

 

capazes de responder aos desafios da 

humanidade de hoje. 

 

 

Comunidades 

Internacionais 

 

No mundo plural em que vivemos e por 

sermos uma Congregacional, incentivar e 

sistematizar comunidades internacionais 

nas diversas Províncias, para ressaltar que 

o que conta é o Carisma, capaz de unificar 

(não uniformizar!) as diferentes culturas.  

  

- No mundo em conflito, esse testemunho diz 

que é possível a convivência das diferenças 

quando se coloca no centro o essencial; 

- É consequência da abertura ao Espírito de 

Deus; 

- Que todas as Províncias possam viver a 

experiência da riqueza da troca de valores 

culturais.  

- Porque somos Congregação Intenacional. 

 

  

“O aspecto que me 

interessa é que vocês, 

nossas cooperadoras e 

associadas se 

disponham com 

entusiasmo e vigor para 

suprir, conforme o 

alcance de vocês, no 

espaço não alcançado 

pelas FSCJ.” (S. Teresa 

Verzeri 3/08/1841) 

- Faz-se necessário expandir a nossa 

identidade carismática através da nossa 

ação evangelizadora junto as juventudes e 

leigos/as.  

 

- “Favorecer um percurso mais orgânico e 

partilhado sobre o caminho de participação 

dos leigos no Carisma,” o que foi pensado 

pelos Fundadores desde o início da 

congregação.  

 

 Noviciado Latino 

- americano de 

Feira de Santana 

Ir. Rauligletia de 

Sausa Silva 

Ir. Helena Jezus 

Machado 

Ir. Valquiria de 

Jesus Araujo 

Noviça Samanta 

Aparecida da 

Cunha Souza 

 “Abrem-se à 
universalidade e 
empenham-se na 
inculturação do 
Evangelho e do 
Carisma; vivem a 
interculturalidade e 

- Formação à internacionalidade da Filha: 

desde a formação inicial fortalecer a 

internacionalidade cultivando a abertura 

para a missão ad gentes. 

 

 - Os Fundadores tinham pensado em 

expandir a Congregação, conquistar o mundo 

para o Coração de Jesus. 

  



dispõem-se à missão “ad 
gentes”. (Const. 35) 

 

“Em cada ação, interna 

ou externa deveis ter o 

amor por princípio; a 

vontade divina por 

norma; e a gloria de 

Deus por meta”. S. 

Teresa Verzeri 

- Abertura a reflexão sobre a Unificação 

das Províncias do Brasil.  

 

- Possibilitar um diálogo de escuta e 

conhecimento das nossas realidades de 

missão, entreajuda, para possíveis 

experiências missionarias. 

  

REAVIVAR  O  DOM 

DE  DEUS 

 

Descrição da proposta: o ROSTO DA 

Filha que se sente CHAMADA é alegre, 

feliz, cheio de vida. Sem o testemunho de 

alegria, ardor, doação, a nossa vida revela 

esterilidade, apresenta-se como 

insignificante. “Não deixemos que nos 

roubem a força missionária! Sejamos 

realistas, mas sem perder a alegria, a 

audácia e a dedicação cheia de esperança. 

(cf EG nº109) As desistências da VR  

acontecem por falta de oração. Pouco 

cultivo espiritual. É o nosso modo de viver 

com esperança, alegria que ajuda a superar 

o desconforto pela diminuição das 

vocações. 

A alegria do Evangelho é tal que nada e 

ninguém no-la poderá tirar (cf Jo 16,22). 

 

Parece que estamos entrando na visão do 

mundo de que a VR não tem mais espaço.  

Os males do nosso mundo, as dificuldades da 

congregação, da igreja, não deveriam servir 

como desculpa para reduzir a nossa entrega e 

o o nosso ardor. Vejamo-´los como desafios 

para crescer.(cf EG nº 84)  

 

 

 FSCJ  Colônia  

Leopoldina 

 

Irmãs Ir. Anita  

Viapiana, Josefina 

Dezen, Raquel 

Carniel, Elaine 

Maria da Silva 

“No Coração de Jesus 

encontrarás tudo...” 

 

Retomar a oração profunda tendo com 

fundamento a palavra de Deus e a 

inspiração carismática que nos impele. 

 

È no Coração de Jesus que temos a fonte de 

nossa vida de Consagradas como FSC. Ele é 

a fonte que sacia nossa sede e que nos joga à 

missão. Quanto mais estivermos NELE, mais 

seremos DE FATO VERDADEIRAS FSCJ. 

 

 Comunidade: 

Coração de Jesus 

– Barro Duro 

 

Ir. Dênis Borin 



  Ir. Maria Maboni 

Ir.Sonia 

Terezinha Daudt 

 

“Somos chamadas a 

ajudar a fidelidade da 

irmã” 

 

Sermos testemunhas do amor do coração 

de Jesus na comunidade, vivendo um 

caminho de conversão e saída constante de 

nós mesmas. 

 

Nossas Comunidades estão bastantes 

quebradas.... Por vezes o pecado do egoísmo, 

da competição e do orgulho não nos deixa 

viver uma autêntica fraternidade. 

Necessitamos uma verdadeira saída de nós 

mesmas. 

 

  

“Somos consagradas e 

enviadas à missão” 

 

Viver a missão, em todas as fazes da vida, 

como entrega de amor, cooperando com o 

Senhor na construção do reino.  

 

Todas somos, já pelo Batismo e mais pelo 

consagração religiosa, missionárias, 

chamadas a sair de nós mesmas. Quem não 

pode ir com as pernas, deve manter em si o 

empenho missionário pela oração, oferta, 

interesse e alegria pelo bem que é feito.  

Quem tem condições físicas anima as outras 

ajudando-as, pela partilha a manter vivo o 

entusiasmo missionário. Nossa vida é para os 

outros e não podemos desistir de “ir”. 

 

  

“Somos Congregação” Somos congregação – não entramos para 

sermos dessa ou daquela província. Nossa 

proposta é de maior flexibilidade na troca 

de organismo.   

 

Outra forma é também, com alegria 

voltarmos, sermos presença carismática onde 

saímos...  

 

  

“... Faz-se flexível aos 

tempos e às 

circunstancias, para 

responder as urgências 

Fomos convidadas a refletir e a nos dispor 

para a missão em Moçambique e Timor 

Leste e também para as comunidades 

internacionais. Nosso coração nos aponta o 

caminho da intercongregacionalidade. 

Motivadas pelo estudo feito na primeira fase 

e vendo os desafios que a missão nos 

apresenta aqui na Amazônia, diante do pedido 

da Diocese de Roraima às Congregações 

Religiosas para contribuir de forma mais 

permanente na missão do Baixo Rio Branco 

 Nossa Senhora de 

Guadalupe 

Nova Colina – 

Roraima 

 



da caridade.” (cf. 

Constitições nº 46) 

Nossa Proposta é: ao invés de abrir novas 

frentes só nós Filhas do Sagrado Coração 

de Jesus, nos unamos aos organismos da 

Igreja no Brasil (CNBB) e da Vida 

Consagrada (CRB) que já estão com 

projetos de missão em Timor Leste e Haiti. 

E fortalecer as áreas de missão onde já 

estamos: Moçambique; Amazônia: 

ribeirinhos, migrantes e evangelização 

urbana. 

onde existem várias comunidades ribeirinhas 

que são visitadas duas ou três vezes ao ano, 

vemos como oportunidade de revitalizar 

nosso chamado e vivê-lo com coerência como 

testemunho de doação e serviço aos 

marginalizados e excluídos da sociedade, 

sendo presença significativa lá onde 

“ninguém quer estar”. 

E, tendo presente a reflexão que sempre 

fazemos de trabalhar em parcerias com outras 

entidades, organismos e Congregações, 

poderemos nos juntar à Conferência dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e da Vida Religiosa 

(CRB) para assumir a missão Adgentes. 

 

Ir. Cirila 

Francisca 

Zambom 

Ir. Joilma 

Carneiro 

Figueredo da 

Silva 

Ir. Salete Fiorin 

Todo Capitulo é uma 

oportunidade de reler o 

caminho feito, abrir 

novos horizontes, 

harmonizando os 

passos da Congregação 

com o caminho da 

história.  

“ESCUTAR O GRITO 

DA REALIDADE 

ATUAL E DAR UMA 

RESPOSTA 

CRIATIVA, COMO 

FILHAS” 

 

Unir forças. O Brasil poderia ser uma 

única Provincia com maior possibilidade 

de revezamento entre as irmãs, visando 

uma maior qualidade na vida fraterna e 

entusiasmo na missão entendido como 

escuta e resposta aos “gritos” da realidade 

local. 

 

Somos poucas e muito dispersas nos diversos 

organismos. Pouca ou nenhuma mobilidade 

entre os Organismos. Muitas estruturas para 

poucas Irmãs, em grande parte idosas. Se 

vive um tempo repetitivo, sem focos de 

criatividade em viver e atualizar o carisma. 

Talvez a inserção em lugares muito 

desafiadores poderia despertar novamente o 

entusiasmo missionário. 

 

 COMUNIDADE 

MARIA DO SIM 

– MARAGOGI 

 

Ir. Norberta 

Milanesi 

Ir. Miriam 

Zendron 

Ir. Maria do 

Perpetuo Socorro 

Rocha dos Santos 

 

 

 

 


