
29° Capitolo Generale 

“CHIAMATE e INVIATE per ‘annunciare parole di vita’ Cf At 5,20.” 

 

  PROVINCIA NOSSA SENHORA APARECIDA PNSA 

TITULO ESPLICAÇÃO MOTIVAÇÃO ORIGEM  COMUNIDADE 

 

Relações Fraternas 

Humanizadoras/Evangélicas 

 

Não ter trabalhado na 

formação inicial, a 

dimensão humana se 

reflete hoje: nas 

dificuldades de relações, no 

aceitar-se a si mesma e aos 

outros, no exercício do 

poder (dentro das 

atribuições/atividades) e na 

convivência. 

 

 

 

 

Sente-se uma necessidade de 

revitalização da própria 

vocação, sentir-se filha 

amada, chamada e enviada, e 

com isso dar condições de 

melhorar as relações 

fraternas. 

Outro caminho que 

visualizamos seria, 

oportunizar para as 

comunidades um caminho 

sério, de retomada 

psicológica, humana e 

espiritual da própria 

vocação. 

PNSA  Colégio Sagrado Coração de 

Jesus- São Borja 

 

(Irmãs: Elisabete Bernardi, 

Ester Perinazzo, Fernanda 

Cerutti, Francisca Cuminik, 

Juceli Zaffari, Otelina 

Zaltron) 

Palavras de Vida 

 

Em comunhão com o Papa 

Francisco, propõe-se às 

comunidades das FSCJ, 

serem “casas de portas 

abertas”, alicerçadas nos 

A Palavra de Deus é viva, 

eficaz, dinâmica, suscita em 

cada uma de nós apelos de 

conversão e abertura ao 

novo.  

PNSA Colégio Sagrado Coração de 

Jesus- São Borja 

 

(Irmãs: Elisabete Bernardi, 

Ester Perinazzo, Fernanda 



pilares da Palavra e da 

Missão. 

 

 Cerutti, Francisca Cuminik, 

Juceli Zaffari, Otelina 

Zaltron) 

Irmãs que não conseguem 

viver em comunidade 

Temos em nossas 

comunidades alguns casos 

de irmãs que não 

conseguem viver em 

comunidade, geram 

conflitos, vivem uma vida 

isolada e centrada em si 

mesma, deixam de ser 

testemunho de filha para os 

leigos causando mal estar 

por onde vão. 

O que a Congregação 

poderia oferecer para 

ajudar a superar esses 

dificuldades que 

comprometem nosso 

testemunho? 

Proporcionar uma residência 

para essas irmãs viverem, 

sustentando-se com sua 

aposentaria. Evitando assim 

maiores sofrimentos para a 

pessoa e para a comunidade. 

PNSA Colégio Sagrado Coração de 

Jesus – São Borja 

 

(Ir. Elisabete Bernardi, Ir. 

Ester Perinazzo, Ir. Jucéli 

Zaffari) 

Sustentabilidade 

 

Fazer uma comissão para, 

junto com o Governo 

Geral pensar a 

sustentabilidade da Cúria 

Geral 

 

 

A dificuldade de sustentar o 

compromisso que temos em  

relação a desvalorização do 

real, os riscos do transporte 

e o cambio da  moeda no 

Brasil, pois estão exigindo a 

identificação da pessoa que 

faz a troca. 

PNSA  Conselho Provincial 

(Irmã Neusa, Irmã Rose, 

Irmã Celoni, Irmã Olinda, 

Irmã Vera)  

Retomada do Estilo de 

Governo 

 

As Conselheiras Gerais 

ficarem em cada uma das 

regiões geográficas da 

Congregação. 

 

Cada uma das Conselheiras 

Gerais acompanharia mais de 

perto a caminhada destas 

realidades  e periodicamente 

encontram-se 

PNSA Conselho Provincial 



presencialmente para 

partilhar. 

 

(Irmã Neusa, Irmã Rose, 

Irmã Celoni, Irmã Olinda, 

Irmã Vera) 

Palavra de Deus, alicerce do 

arco formativo 

A falta de aprofundamento 

bíblico e teológico 

dificulta, torna superficial a 

leitura orante, a oração 

pessoal, a consciência do 

projeto de vida; interfere na 

forma como entendemos o 

chamado e a missão 

recebidos. 

- PNSA Sagrado Coração de Jesus -

Canoas  

(Irmãs Neli Weber, Lenir 

Pedroso da Luz, Regina 

Kunzler, Elisa Ceolin, Maria 

Thereza  Thiele) 

Cultivo e acompanhamento 

comunitário 

Nas comunidades 

integradas por pessoas 

idosas as relações humanas 

tendem a tornarem-se 

difíceis, inclusive pela falta 

de ocupação diária. É 

preciso repensar o estilo de 

vida de tais comunidades 

que precisam tornar-se 

laboratórios de novas 

experiências de 

convivências. Hoje as 

comunidades são 

geriatrias. Daí a 

necessidade de 

acompanhamento e de 

cultivo próprio e 

específico. Animar uma 

comunidade geriátrica tem 

- PNSA Sagrado Coração de Jesus -

Canoas  

(Irmãs Neli Weber, Lenir 

Pedroso da Luz, Regina 

Kunzler, Elisa Ceolin, Maria 

Thereza  Thiele) 



suas exigências 

específicas. 

Congregação Internacional A internacionalidade do 

Instituto das FSCJ era uma 

das ‘mens’ dos 

Fundadores, quando 

vislumbravam sua 

expansão missionária. A 

missão espera pela 

inculturação do carisma e 

da espiritualidade. Isto não 

acontece num toque de 

mágica, e também não vem 

somente através de 

preparação teórica.  A 

missão é graça; é dom de 

Deus. 

A partir dos últimos 

capítulos gerais iniciamos a 

ocupar-nos com temas do 

gênero. Passado o CG, 

passa a preocupação. No 

entanto, entre a teoria e a 

prática. a distância tende a 

aumentar, sobretudo num 

mundo globalizado. Ainda 

não conseguimos fazer a 

diferença entre culturas. 

Observa-se isto em 

- PNSA  Sagrado Coração de Jesus- 

Canoas 

(Irmãs Neli Weber, Lenir 

Pedroso da Luz, Regina 

Kunzler, Elisa Ceolin, Maria 

Thereza  Thiele) 



comunidades integradas 

por diferentes substratos 

culturais que, se não 

respeitados, tendem a 

problematizarem-se, 

resultando em convivência 

desarmoniosa. 

Precisamos retomar e 

aplicar no concreto das 

comunidades as 

descobertas que fazemos 

em nível teórico. O mesmo 

se diga em relação à 

presença, organização e 

atuação dos Leigos/as. 

Igreja em Saída – 

Congregação em “Saída” 

 

 

Completar as comunidades 

missionárias com três ou 

mais irmãs em cada 

comunidade. Na falta de 

irmãs, incluir leigas 

voluntarias que colaborem 

na missão por um período 

de 1 a 2 anos. Porque as 

realidades de missão são 

muito abrangentes com 

novos desafios de 

evangelização, promoção 

humana que nascem das 

necessidades da 

humanidade sofredora de 

hoje.  

 

São muitos os gritos, às 

vezes silenciosas que 

escutamos nas realidades 

onde estamos, e como vida 

consagrada somos chamadas 

a ser dom de esperança para 

as pessoas. E para nós FSCJ 

dar respostas a partir da 

riqueza de nosso carisma 

nessa realidade de hoje. Para 

isso precisamos seguir nos 

abrindo a missionariedade, 

com comunidades 

fortalecidas. 

PNSA Minero/ Bolivia 

(Ir. Deolinda Ivone Almeida 

Martins  

Ir. Rosane Maria Pinzon) 



Palavra de Deus sustenta, 

forma e envia em missão 

para ser luz... 

Oferecer estudos e 

aprofundamento Bíblico às 

Irmãs; 

Ainda no juniorado fazer  

um tempo significado de 

experiência de missão “AD 

GENTES” 

Chega-se ao AMOR-

AGAPE CARIDADE 

quando a escuta da Palavra 

de Deus gera paixão pelo 

Senhor e impulsiona a sair de 

si mesma para ANUNCIAR  

A BOA NOVA,  com 

coragem, criatividade, 

gratitude e misericórdia. A 

Experiência com Deus é eixo 

central da FILHA; 

 Crescer na consciência  que 

o Senhor  nos provoca viver 

e ser missão no mundo- 

missionariedade; 

Cuidar da formação em todos 

os níveis : humano espiritual, 

profissional para que o 

ANUNCIO seja capaz de 

levar à profecia e esperança. 

As primeiras Irmãs aqui no 

Brasil, eram jovens corajosas 

e OUSADAS. Incluir no 

juniorado tempo 

significativo de missão em 

realidades mais vulneráveis. 

 

PNSA Centro de Formação Teresa 

Verzeri – São Borja –RS 

 

(Ir. Adelaide Schiavo,Ir. 

Irene Centenaro, Ir. Rosa 

Olinda Telka) 

Deus Chama para ser Dom 

de Esperança e construir  

Comunidade 

 

QUERO e POSSO viver o 

DOM da vocação 

construindo relações 

fraternas de amor, de 

perdão, de esperança de 

comunhão, de leveza  e de  

Chamado é DOM para ser 

DOM para os irmãos/irmãs; 

Crescer na consciência que o 

ROSTO da FILHA é alegre, 

feliz cheio de vida, humilde, 

confiante, capaz de perdoar e 

de estar a serviço da missão 

PNSA  Centro de Formação Teresa 

Verzeri – São Borja –RS 

 

(Ir. Adelaide Schiavo, Ir. 

Irene Centenaro e Ir. Rosa 

Olinda Telka) 



misericórdia na 

comunidade e na missão 

semeando esperança e 

construindo comunhão. 

Superar sentimentos de 

frustrações, de dúvida, de 

desanimo e como FILHA 

reviver o 1º amor ancoradas 

na Palavra de Deus. 

A Filha no encontro 

cotidianos com Deus se 

humaniza e vive relações 

autênticas no âmbito 

comunitário e  na missão 

 

“Seduziste-me Senhor...e no 

meu coração existe como 

um fogo que arde.” Jer.20,7-

9 

 

Depois de cada 10 anos de 

Consagração definitiva, re-

avaliar nossa qualidade de 

Consagração como FSCJ. 

E que esta avaliação seja 

acompanhada pelo 

Conselho de cada 

organismo. (Que não seja 

feita somente até a 

consagração definitiva). 

Percebemos de modo geral, 

em todas as idades, um 

enfraquecimento da 

radicalidade vocacional, da 

pertença e da itinerância 

missionária. Uma certa perda 

do essencial. 

PNSA Hijas del Sagrado Corazón 

de Jesús- Portachuelo- 

Bolivia. 

 

(Ir.Therezinha Gazzolla -

Fscj 

Ir.Eugenia Krinski- Fscj) 

 

Revitalizar a Consagração 

para SER, no mundo uma 

presença mística- profética. 

Que as irmãs que fazem 

parte de comunidades fora 

do seu pais de origem, 

depois de 10 anos, possam 

retornar a sua província, 

para um tempo de 

revitalização, atualização, 

sendo substituídas por 

outras irmãs. Com 

possibilidade de retornar à 

missão mais fortalecidas 

humana e espiritualmente. 

Sentimos que depois de 

alguns anos, em uma missão 

mais desafiadora, fora do 

pais de origem, sente-se um 

desgaste e enfraquecimento 

das forças físicas, 

necessidade de revitalizar o 

Ser Consagradas e por 

avanço de idade. Ainda mais 

quando somos poucas. 
 

PNSA Hijas del Sagrado Corazón 

de Jesús- Portachuelo- 

Bolívia. 

 

(Ir.Therezinha Gazzolla -

Fscj 

Ir.Eugenia Krinski- Fscj) 

 



 

Somos uma Congregação 

internacional. 

Propomos que o Noviciado 

seja Internacional. 

Sugerimos como lugar 

Gromo- Bergamo. IT.  

 

Cremos que se deveria desde 

o Noviciado começar a 

experiência de 

Internacionalidade, 

fortalecendo assim um maior 

contato com as fontes, a 

pertença e a consciência de 

que somos uma Congregação 

Internacional, e esta por sua 

vez, formaria na pessoa uma 

atitude de disponibilidade à  

missão “ad gentes” nas 

seguintes etapas da vida 

consagrada. 
 

PNSA  Hijas del Sagrado Corazón 

de Jesús- Portachuelo- 

Bolívia. 

 

(Ir.Therezinha Gazzolla -

Fscj 

Ir.Eugenia Krinski- Fscj) 

 

Sustentabilidade da 

Congregação também em 

vista da missão. 

 

Pensar em novas formas de 

sustentabilidade, partindo 

da realidade sócio-

econômica mundial, para 

cada contexto. 

Sabendo que as pequenas 

comunidades se sustentam 

basicamente das 

aposentadorias, que 

começam a diminuir em 

números e em valores, 

além disso, as 

contribuições das 

paróquias estão reduzidas. 

 

Continuidade da visibilidade 

da missão e do carisma das 

FSCJ. 

Pensando no futuro das 

Irmãs idosas e das novas 

gerações 

PNSA Comunidade do Hospital 

Banco de Olhos de Porto 

Alegre 

 

(Ir. Clara Wildner; Ir. Helena 

Firmbach; Ir. Augusta 

Bozza; Ir. Inês Balzan; Ir. 

Lúcia Balzan; Ir. Julieta 

Viapiana; Ir. Albertina 

Santini; Ir. Sunta Giacomin; 

Ir. Rosenilde Policeno e Ir. 

Taline Steffen) 

Contribuição das Províncias 

para a Sede Geral. 

 

Cada Província contribua 

com os valores permitidos 

para transportar em 

No Brasil, está cada vez mais 

difícil o câmbio e cada vez 

maior o valor do Euro. 

PNSA Comunidade do Hospital 

Banco de Olhos de Porto 

Alegre 



viagens, pelo país de 

origem. 

Ter um negócio na Itália, 

que possa gerar resultados 

para o sustento da Cúria 

Geral. 

Formar uma equipe 

econômica, com encontros 

on-line, para 

continuamente refletir a 

realidade econômica da 

Congregação.  

 

Outra preocupação é o risco 

de viajar com um valor acima 

do permitido pela lei do país. 

 

(Ir. Clara Wildner; Ir. Helena 

Firmbach; Ir. Augusta 

Bozza; Ir. Inês Balzan; Ir. 

Lúcia Balzan; Ir. Julieta 

Viapiana; Ir. Albertina 

Santini; Ir. Sunta Giacomin; 

Ir. Rosenilde Policeno e Ir. 

Taline Steffen) 

 

Investimento para 

qualificação dos serviços 

oferecidos pelas Instituições 

da Congregação. 

 

Autonomia responsável 

para as Províncias na 

tomada de decisão quanto 

aos possíveis 

investimentos que geram 

rentabilidade. 

Para facilitar e agilizar o 

processo de autorização 

dos investimentos por parte 

do Governo Geral. As 

Províncias devem 

encaminhar, junto com o 

pedido, um Plano de 

retorno financeiro desde 

investimento, com 

comprovações técnicas. 

 

A necessidade de 

qualificação das tecnologias 

(especialmente 

equipamentos hospitalares) 

nas Instituições, visando 

melhores resultados para 

assim cumprir a missão, 

particularmente. A diferença 

de realidades 

socioeconômicas das 

Províncias. 

 

PNSA  Comunidade do Hospital 

Banco de Olhos de Porto 

Alegre 

 

(Ir. Clara Wildner; Ir. Helena 

Firmbach; Ir. Augusta 

Bozza; Ir. Inês Balzan; Ir. 

Lúcia Balzan; Ir. Julieta 

Viapiana; Ir. Albertina 

Santini; Ir. Sunta Giacomin; 

Ir. Rosenilde Policeno e Ir. 

Taline Steffen) 

Revitalizar o chamado a ser 

FSCJ. 

 

Ir aonde ninguém foi 

Porque revitalizando o  

nosso chamado, com  as  

seguintes  estratégias  de  

aprofundamento: Leitura 

Quanto maior a vivencia do 

Carisma de FSCJ, maior a 

evidencia na vida fraterna e 

missão. 

PNSA Nossa Senhora do Guadalupe 

– Joao Monlevade- MG 



 orante  da Palavra; 

Formação constante; 

Releitura da  nossa 

Consagração  como FSCJ e  

votos,  retomar  os aspectos  

do carisma  fortaleceremos  

o nosso  senso  de pertença  

a  Congregação e os laços  

de compromisso  e  

disponibilidade. 

Para sermos presença 

Carismática e Profética, a 

serviço da humanização e  

Evangelização onde  a  vida  

está  mais  machucada  e 

necessitada  de  cuidado. 

 

Assumir a profecia da 

Fundadora e responder aos 

apelos e necessidades do 

nosso tempo, sendo Igreja 

em  saída. 

(Ir. Oltenira Carneiro, 

iracema Pirolli, Carmen 

Maria De Conti) 

 

- Integrar as dimensões 

humana e espiritual em um 

itinerário de fé que integre a 

vida em todas as fases. 

 

- Continuar a expansão 

missionária também através 

de constituição de 

comunidades 

intercongregacionais, como 

testemunho de profecia e de 

comunhão, conforme 28° 

Capitulo Geral. 

 

- Cultivar o espírito 

missionário em todas as 

etapas de formação, 

- Fortalecer os encontros 

formativos nas diferentes 

fases da vida. 

 

- Promover encontros das 

Irmãs que trabalham nas 

pequenas comunidade    e 

das que atuam em meios 

populares. 

 

- Na expansão missionária 

pensar em formação de 

comunidades  

intercongregacionais. 

 

- Oportunizar experiências 

missionárias de inserção 

Diante da atual realidade de 

congregação, pensamos ser 

importante        um olhar  

sobre as  diferentes fases da 

vida . 

 

  Diminuição de vocações; 

 

 Redução do número de 

Irmãs, 

 

 Superação do 

individualismo e 

comodismo. 

 

PNSA Irmãs Filhas Do Sagrado 

Coração De Jesus – Itabira / 

MG 

 

(Irma   Rosa Ternes, Irma  

Silvia Batista, Irma Marinez 

Missio) 

 

 



conforme 28° Capitulo 

Geral. 

para as Irmãs das diversas 

fases da vida. 

 

Voltar as fontes da 

especificidade da 

Espiritualidade e Carisma 

das FSCJ 

Recuperar as orações 

próprias do instituto com a 

centralidade no Coração de 

Jesus; 

 

Manter viva a história e as 

tradições positivas para as 

novas gerações. 

Invocações e orações que 

não expressam nossa 

identidade; 

Devoções populares, 

pessoais e pouca expressão 

da Espiritualidade do 

Coração de Jesus e dos 

fundadores; 

Que as novas gerações 

conheçam e amem a história 

e as tradições da 

Congregação e não percam o 

espírito do instituto. 

 

PNSA Colégio Medianeira  

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 

Continuar crescendo para 

uma “Cultura vocacional e 

missionária”.  

 

Aprimorar o Serviço de 

Animação Vocacional, 

oportunizando aos jovens 

conhecer as diversas 

vocações, assessorá-lo na 

construção do seu projeto 

de vida e acompanhá-lo no 

discernimento da própria 

vocação. 

 

Urgência missionária; 

Sustentabilidade da 

Espiritualidade e do 

Carisma; 

Idade avançada da maioria 

das Irmãs; Continuidade da 

Congregação. 

 

PNSA Colégio Medianeira 

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 

Leigos atuando com as Irmãs 

na missão. 

 

Continuar a abertura para a 

participação dos leigos na 

missão local ou “ad 

gentes”. 

 

Alegria de compartilhar com 

os leigos a Espiritualidade e 

o Carisma também na vida 

apostólica, além do cultivo 

pessoal e comunitário; 

PNSA Colégio  Medianeira  

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 



Urgência missionária e o 

desejo de leigos abertos para 

a experiência missionária; 

Não é mão de obra, mas 

partilha do carisma e da 

missão, sentido da vida. 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 

Investimento na formação 

profissional das Irmãs 

Preparar Irmãs técnica e 

cientificamente para 

atuarem como gestoras e 

administradoras FSCJ; 

Que a Irmã atue na área que 

foi preparada. 

Falta de Irmãs preparadas 

para atuar de forma também 

profissional; 

Irmãs que não atuam na sua 

área de formação; 

Irmãs que se queixam de 

assumir uma missão que 

exige profissionalidade e não 

se sentem preparadas; 

Formação para poder atuar 

com os leigos, não para fazer, 

mas para manter viva a 

identidade carismática.  

 

PNSA Colégio Medianeira 

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 

Saúde integral das Irmãs, de 

modo especial as mais idosas 

Desde a formação investir 

no conhecimento da Irmã, 

sua saúde integral, física, 

espiritual e mental.  

 

Irmãs que sofrem com 

dificuldades na sua saúde 

física, mental e muitas vezes 

fazem sofrer também a 

comunidade, que não 

consegue cuidar de forma 

mais adequada, e na maioria 

das vezes, essas Irmãs, não 

aceitam tratamento; 

Muitas não querem ir para os 

lugares destinados pela 

província para o seu 

tratamento; 

PNSA Colégio Medianeira 

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 



O olhar negativo de algumas, 

para as casas de acolhida e 

tratamento das Irmãs com 

maior necessidade; 

Ver formas de tratamento 

para as Irmãs com maiores 

dificuldades. 

Redimensionamento das 

comunidades religiosas 

Redimensionar as 

comunidades religiosas 

para um maior testemunho 

de vida apostólica;  

 

Fortalecer o serviço da 

animadora da comunidade;  

 

Fortalecer os laços de 

vínculo e de pertença a 

comunidade, província e 

congregação; 

Perdeu-se o respeito pela 

animadora da comunitária; 

 

Individualismo; 

 

 

Dificuldade de integração de 

algumas Irmãs que moram 

numa instituição e atuam em 

outras atividades.  

PNSA Colegio Medianeira  

(Elisa Gazolla, Adelaide 

Deponti, Angelina Barro, 

Lucila Faggionatto e Marcia 

R. de Oliveira) 

Temos necessidade de uma 

releitura sistemática da nossa 

consagração como FSCJ e 

dos votos religiosos a partir 

dos escritos dos nossos 

fundadores. 

Realizar aprofundamento: 

do estudo e dos 

conhecimentos da história 

da Congregação e dos 

Fundadores, de modo a 

realizar uma releitura da 

nossa vocação com base 

neste aprofundamento. 

 

Conhecer mais para amar 

mais; 

Reabastecer-nos e fortalecer-

nos com elementos da 

história a fim de atualizar a 

prática na realidade. 

PNSA Centro de Formação Verzeri 

– Postulantado 

(Ir. Lurdes Giacometti, Ir. 

Maria Riva, Ir. Patrícia 

Maria de Jesus, Ir. Cristina 

de Almeida Cruz) 

Oração pelas vocações Continuar a oração diária 

pelas vocações; recordar 

que rezar pelas vocações é 

rezar para as famílias, 

ministérios ordenados, vida 

Pela continuidade da 

Congregação: 

Pela nossa perseverança e 

para reavivar o dom de Deus 

PNSA Centro de Formação Verzeri 

– Postulantado 

(Ir. Lurdes Giacometti, Ir. 

Maria Riva, Ir. Patrícia 



religiosa consagrada e 

cristãos leigos 

comprometidos 

em nós para vivermos a 

profecia no mundo; 

-Pela comunhão com o 

serviço à e da Igreja. 

 

Maria de Jesus, Ir. Cristina 

de Almeida Cruz) 

Ser mulher consagrada 

vivendo os sentimentos de 

Jesus Cristo, semeadora de 

fé, esperança e amor  

 

Ser consciente da missão 

de aprofundar e projetar a  

esperança profética ao 

povo sofredor, empenhada 

em testemunhar Jesus 

Cristo com paixão, 

misericórdia, coragem e 

gratidade. Sempre sendo 

alimentada pela Eucaristia, 

oração, formação e vida 

comunitária. 

 

A raiz está   na opção pela 

vida religiosa consagrada 

comprometida com a 

vivência e  anúncio do Reino 

revelado por Jesus Cristo, 

despertando novas vocações 

para dar continuidade ao 

carisma na missão. 

 

PNSA Comunidade Santa 

Margarida Maria  

Vila Farrapos- Porto Alegre 

(Irmã Elaine Corneli, 

Ir.Sanda Zucatto, Ir.Cláudia 

Corteze) 

Enviadas, pela força do 

batismo e consagração,  

conscientes do dom 

recebido, para colaborar na 

melhora do mundo. 

 

Revitalizar a vida 

consagrada   vendo o rosto 

do necessitado e escutar o 

grito de sua voz suplicante. 

Proclamar e Palavra viva 

do Evangelho com 

consciência, clareza, 

disponibilidade e 

itinerância.... inculturação 

Jesus Cristo é o provocador, 

o povo clama.... 

PNSA Comunidade Santa 

Margarida Maria  

Vila Farrapos- Porto Alegre 

(Irmã Elaine Corneli, 

Ir.Sanda Zucatto, Ir.Cláudia 

Corteze) 

Vida religiosa, integrada na 

vida da Igreja, com a 

convicção de ser agente 

anunciadora, renovada pelo 

cristocentrismo  

 

Jesus Cristo é o mistério de 

Deus revelado e encarnado 

na vida do mundo. 

Anuncio da esperança, 

expressando a profecia na 

inculturação, construindo a 

“Igreja em saída” e  

Convicção de pertença a uma 

Congregação integrada na 

Igreja de todos os tempos e 

todos os lugares, abrangendo 

todas as dimensões da vida. 

 

PNSA  Comunidade Santa 

Margarida Maria  

Vila Farrapos- Porto Alegre 

(Irmã Elaine Corneli, 

Ir.Sanda Zucatto, Ir.Cláudia 

Corteze) 



favorecendo a encarnação 

de Jesus Cristo, com 

aprofundamento e 

adaptação, deixando-se 

guiar pelo Espírito Santo 

Palavra, geradora de vida 

Divina no terreno humano 

Centralização na Bíblia 

confrontando a ação com a 

Palavra de Vida 

Lectio Divina: fé na 

encarnação –inculturação – 

da PALAVRA . 

Somos portadoras do 

Divino que se encontra 

com o Divino que mora no 

irmão. 

Acreditar na formação 

permanente e atualizada - 

inculturada ... 

Encontro pessoal com 

Deus diário: oração, 

misericórdia, compaixão, 

perdão. 

Ações concretas de 

solidariedade e 

comunicação da palavra 

O Mistério de Deus vai se 

revelando, na medida que a 

humanidade busca o 

crescimento integral rumo à 

plenitude. A eternidade 

inicia “aqui e agora”. 

 

PNSA Comunidade Santa 

Margarida Maria  

Vila Farrapos-Porto Alegre 

(Irmã Elaine Corneli, 

Ir.Sanda Zucatto, Ir.Cláudia 

Corteze) 

Cultura Vocacional, 

oportunidade de 

continuidade da 

Congregação 

Incentivar todas as 

comunidades da 

Congregação a assumirem 

juntas a proposta de uma 

cultura vocacional, através 

da oração e do testemunho. 

Realizar oração diária com 

uma dezena do rosário, 

Fortalecer a Cultura 

Vocacional. 

Necessidade de ingresso de 

jovens para a continuidade 

da Congregação. 

Compromisso de todas as 

comunidades da 

PNSA Colégio Sagrado Coração de 

Jesus – Ijuí 

 

(Ir. Gessy Antunes, Ir.  

Celoni Callegaro, Ir. Irene 

Pittas, Ir. Margarida 

Spenassatto, Ir. Maristela 

Ganassini, Ir. Maria 



oração vocacional e oração 

ao Menino Jesus de Praga. 

Aproveitar os Meios de 

Comunicação Social para 

divulgar depoimentos 

vocacionais, testemunhos e 

a vida dos fundadores. 

Aproximar-se da juventude 

para escutá-los e auxilia-

los na construção do 

Projeto Pessoal de Vida 

Congregação rezarem 

diariamente pelas vocações. 

 

Giacobo, Ir. Neli Burin, Ir. 

Therezinha Guerra) 

 

Comunidades organizadas 

para a comunhão de vida e 

missão 

Constituição de 

comunidades menores 

constituídas por irmãs com 

o foco na missão 

específica, com interesses 

comuns e formação 

condizente favorecendo a 

partilha e comunhão de 

vida. 

As comunidades muito 

numerosas e formadas 

predominantemente por 

idosas dificulta para a missão 

e para elas que não se 

percebem inseridas e sofrem. 

Criação de um ambiente de 

vida e missão mais adequado 

às jovens que vêm vindo. 

PNSA  Colégio Teresa Verzeri- 

Santo Angelo 

(Ir. Clarisse Copetti, Ir. 

Germana Wildner, Ir. Helena 

Mary Jaques Martins, Ir. 

Iracy Pizzutti, Ir. Maria 

Batistella, Ir. Maria Roberti, 

Ir. Sônia Grass) 

 

Identidade da FSCJ: 

chamada e enviada 

Realização de eventos que 

evidenciem o que é 

essencial para nós Filhas 

que favoreçam uma maior 

assimilação da nossa 

identidade e nos ajudem 

coerência de nossa prática. 

Oportunidades de 

revitalização do chamado e 

motivação para o envio. 

Encontros a nível de 

Organismos (seminários), 

encontros regionais 

PNSA Colégio Teresa Verzeri-  

Santo Angelo 

(Ir. Clarisse Copetti, Ir. 

Germana Wildner, Ir. Helena 

Mary Jaques Martins, Ir. 

Iracy Pizzutti, Ir. Maria 

Batistella, Ir. Maria Roberti, 

Ir. Sônia Grass, Tarcila 

Ceretta) 

 



Criação de espaços mais 

adequados para acolher 

irmãs que já deram sua 

contribuição na missão e que, 

hoje, necessitam de cuidados 

especiais e de ambientes 

mais humanizados. 

Espaços atuais 

insuficientes; aumento 

significativos de irmãs 

idosas que requerem 

cuidado especiais e 

atendimentos 

especializados: 

fisioterapia, recreação... 

Espaço para acolhida de 

amigos e familiares; e 

hospedagem destes, 

eventualmente. 

Gratidão às irmãs que deram 

muito de si para a missão. 

 

 

PNSA Colegio Teresa Verzeri  

Santo Angelo 

(Ir. Clarisse Copetti, Ir. 

Germana Wildner, Ir. Helena 

Mary Jaques Martins, Ir. 

Iracy Pizzutti, Ir. Maria 

Batistella, Ir. Maria Roberti, 

Ir. Sônia Grass, Ir. Tarcila 

Ceretta) 

 

Organização de comunidade 

itinerante, ouvindo o grito 

migrantes, imigrantes, 

excluídos. 

 

Atendendo as necessidades 

da Igreja, formar 

comunidade itinerante, 

atendendo às solicitações 

da Igreja. 

 

Fechar algumas 

comunidades onde já existem 

lideranças para assumir a 

missão. Constituir 

comunidade itinerante, essas 

ajudarão na expansão do 

carisma. 

PNSA Comunidade Dom Hermeto 

 

(Irmãs: Maria Vilani, 

Adelaide Roberto, Mernarda 

Mashio, Romlda Fronza, 

Etelvina Decarli, Angela 

Albarelo, Eugênia Batista, 

Flora Basso, Anair Segala, 

Mercedes Halles) 

 

Concretizar o caminho 

possível Juventudes e 

Vocações, em todos os 

Organismos da 

Congregação. 

 

Inserir Juventudes e 

Vocações e Aspirantado no 

Diretório das FSCJ 

 

Incentivar a criação de 

grupos da Juventude 

Verzeriana onde as irmãs 

estão inseridas; 

 

Tornar formal e 

documentada a etapa de 

acompanhamento e 

ingresso das jovens. 

De acordo com nossos 

documentos capitulares, 

concretizar os caminhos 

possíveis, por meio disto, 

despertar na juventude o 

discernimento Vocacional 

A etapa do acompanhamento 

Vocacional e Aspirantado 

são a porta de entrada para 

PNSA  Equipe Juventudes e 

Vocacoes  

(Ir. Taline Steffen, Ir. 

Patricia de Jesus, Ir. Delmira 

Dall´Alba, Ir. Juceli Zaffari, 

Ir. Elisa Gazolla, Ir. Helda 

Giacomini, Ir. Anair Segalla, 

Postulante Izadora do 



 termos continuidade da 

Congregação. 

Rosario Morais Silva, 

Postulante Samara Alves do 

Vale, Ir. Vera Richter, Leiga 

Rosa Centeno, Leiga 

Jucelma Scheneid, Leiga 

Ana Cristina Daudt, Ir. Sonia 

Grass, Ir. Joana Cuminiki, Ir. 

Therezinha Guerra, Ir. Salete 

Bianchin, Ir. Rosa Olinda 

Telka, Ir. Marlene Terezinha 

Viapiana, Ir. Maristela 

Ganassini) 

O Amor, a Fé e a esperança 

em Deus nos faz viver... 

 

Partilhar palavras belas, 

compreensivas como quem 

fez a experiência de escutar 

Deus, a fim de testemunhar 

e transmitir aos irmãos e 

irmãs. 

Manter uma vida de oração, 

de cultivo, de escuta e 

vivencia da Palavra na 

fidelidade ao dom recebido; 

 

PNSA Sagrado Coração de Jesus - 

São Cristóvão do Sul –SC 

 

Ir. Zenaide  Perinazzo 

Somos chamadas a construir 

comunhão 

 

Qualificar as relações 

interpessoais deste a 

formação inicial a 

permanente de uma forma 

leve, respeitosa, sóbria, 

consciente e responsável. 

Vivenciar a gratidão a Deus e 

as irmãs, sendo de fato Filha 

e irmã responsável pela 

fidelidade uma da outra no 

amor e no serviço da vida 

PNSA Sagrado Coração de Jesus - 

São Cristóvão do Sul –SC 

 

Ir,  Zenaide Perinazzo 

É o Senhor que nos chama e 

envia a anunciar Palavras de 

vida 

Ser profeta da justiça e da 

paz vivendo em continuo 

discernimento da própria 

realidade onde se inserida, 

para de fato e 

concretamente ver os 

novos rostos da pobreza 

Cultivar o sonho de um 

futuro melhor onde cada uma 

possa dar o melhor de si, 

afim de que os olhos e o 

coração estejam sempre 

afinados com Jesus: 

 

PNSA Sagrado Coração de Jesus - 

São Cristóvão do Sul –SC 

 

Ir. Zenaide  Perinazzo 



material, cultural e 

espiritual e como Jesus 

assumir, ter atitudes de 

compaixão que os ajude 

para uma libertação 

integral da pessoa. 

Ter compaixão, ser sinal de 

esperança e amor a vida nova 

que nasce de um debruçar-se 

na dor da humanidade (na 

dor da pessoa). 

Onde estamos nós mulheres? 

Quem somos? 

Em cada comunidade 

realizar projetos de ajuda as 

mulheres; sobretudo na 

consciência de ser criada na 

mesma dignidade do 

homem; 

Proporcionar debates neste 

sentido, seminários, 

estudos, formação... 

 

Em todas as partes do 

mundo, mulheres sofrem a 

discriminação; em todos os 

aspecto da vida (racial, 

social, eclesial, religiosa, 

cultural e econômica); 

sabemos que esta realidade 

está presente desde o AT; ex: 

12 tribo de Israel que na 

verdade deveriam ser 13; 

porque Jacó teve 12 filhos e 

1 filha que se chama Diná; 

assim como Maria Madalena 

“apóstola dos apóstolos”... e 

tantas outras figura de 

mulheres bíblicas e atuais da 

nossa história que merecem 

serem vistas e consideradas 

como profetas da justiça e 

ficam na sombra pelo fato de 

vivermos em um mundo 

onde o poder está nas mãos 

dos homens... 

*tantas linguagens que 

continuamente utilizamos 

que são de confirmação deste 

PNSA Sagrado Coração de Jesus - 

São Cristóvão do Sul –SC 

 

(Ir. Genoveva Sinhori, Ir. 

Joana Cunimiki, Ir. Zenaide 

Perinazzo) 

 



poder dominador do 

homem... 

 

Releitura sistemática da 

nossa Consagração como 

FSCJ a partir do Evangelho e 

dos escritos de nossos 

fundadores, com um olhar na 

nossa história, para sermos 

sinais visíveis do amor do 

Coração de Jesus no mundo. 

Estudo, aprofundamento e 

oração para encontrar 

impulso, esperança e 

vitalidade identitária e 

missionária; 

Confronto de nossa riqueza 

carismática com a nossa 

vida, adequada às 

exigências do mundo de 

hoje. 

 

Para viver nosso chamado e 

envio como FSCJ. 

 

PNSA  Equipe Carisma e 

Espiritualidade 

(Ir. Carla Dias, Ir. Cristina 

Cruz, Ir. Denise Miranda, Ir. 

Elisabete Bernardi,  Ir. 

Helena Mary Martins, Ir. 

Sônia Grass) 

Solicitações à Santa Sé para 

revisão do limite de crédito 

das Unidades 

Temos instituições de 

referências Estaduais e 

Municipais em diversas 

áreas da Saúde;  

- No ano de 2019 a receita 

operacional das Unidades 

de Saúde e Educação 

atingiram o montante R$ 

73.788.674,18 (Setenta e 

três milhões, setecentos e 

oitenta e oito mil, 

seiscentos e setenta e 

quatro reais e dezoito 

centavos) € 12.968.132,54 

- A prerrogativa que as 

Unidades poderão buscar 

crédito de apenas R$ 

700.000,00 (setecentos mil 

reais) € 123.022,85 

representa somente 0,009% 

Pelo irrisório valor 

autorizado pela Santa Sé, à 

nossa Congregação e pela 

necessidade de explicitar os 

graves e grandes desafios 

que nossa Instituição 

enfrenta pela imensa 

demanda de casos de 

deficiências físicas de alta e 

baixa complexidade, saúde 

da mulher, baixa e alta visão.                                                               

-Há uma insuficiência de 

recursos destinados às nossas 

instituições, sendo que a 

principal fonte de 

arrecadação das filantrópicas 

são as doações da 

comunidade e auxílio 

parlamentar;   

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

Ir. Delmira Terezinha 

Dall’Alba 



de toda a receita 

operacional dos serviços, 

não atende as práticas 

estabelecidas no mercado 

para capitalização; 

- Dividido pelas 8 unidades 

(escolas mais hospitais) o 

valor máximo de busca de 

crédito seria de apenas R$ 

87.500,00 (oitenta e sete 

mil e quinhentos reais) € 

15.377,86 sendo que os 

equipamentos na área da 

saúde possuem média de 

valor acima de R$ 

1.000.000,00 (Hum milhão 

de reais) € 175.746,92 

- A abrangência de nossa 

missão hospitalar precisa 

captar recursos para manter 

suas atividades, mas pouco 

percebemos que nossos 

esforços geram resultados 

sempre insuficientes; 

- Ano após ano, nossas 

Instituição aumentam as 

demandas, precisamos 

crescer e ampliar as metas, 

mas parece que estamos 

sempre correndo muito e 

que nunca chegamos lá; 

 - Precisamos captar 

recursos para manter 

nossas atividades de 

-Os recursos do governo 

representam uma parcela 

pouco expressiva e a 

morosidade da liberação das 

verbas. 

 



referência , mas 

percebemos que nossos  

esforços geram resultados 

sempre insuficientes sem 

dizer das ameaças dos 

concorrentes e pela 

instabilidade financeira. 

Necessidade de preparação 

técnica de gestão para nossas 

obras e economato  

Preparar Irmas com 

competências  necessárias  

para administrar e 

gerenciar nossas obras e 

economato. 

Diante dos desafios de hoje, 

não estamos preparadas a 

nível de províncias e  

Congregação para enfrentar 

as exigências  de gestão, 

correndo o risco pela falta de 

conhecimento de falimento 

PNSA Equipe Administrativa 

(Irmãs: Assunta Roberti, 

Anair Segala, Elisa Gazola, 

Rosa Olinda Telca, Denise 

Miranda, Neusa Falcade, 

Rozangela Donini) 

Noviciado Internacional   

 

Que o noviciado seja a 

nível de Congregação no 

Gromo 

 

Integração das culturas; 

Unificar a Formação; 

Fortalecer os vínculos de  

grupo e o sentido de  pertença  

PNSA Equipe de Formação 

 

(Irmãs: Neusa Falcade, 

Maristela Ganassini, Cristina 

Cruz, Rosa Telca, Anair 

Segala, Marlene Viapiana, 

Assunta Roberti, Rozangela 

Donini) 

 

Àrea economica/ 

Administrativa  

Incluir em todas as etapas  

do projeto de formação  

itens relacionados  a 

questões econômicas/ 

administrativas  

Despertar o interesse das 

jovens pelo conhecimento 

(básico) nessa área, 

colaborando no 

discernimento de qual 

caminho profissional  seguir, 

necessidade de 

conhecimento prévio na área 

administrativa  para as  

PNSA  Grupo do Juniorado  

 

(Irmãs: Taline Steffen, Carla 

Dias, Rozangela Donini) 



diversas realidades de 

missão.  

A FSCJ, fiel ao Carisma e a 

Igreja é Chamada e Enviada 

ao mundo onde perscruta os 

clamores do Espírito e se 

encarna na realidade, como a 

Palavra que se fez carne para 

ser Boa Notícia aos pobres. 

Movida pela ação do 

Espírito, a FSCJ é um sinal 

profético, que gera 

esperança, pelo testemunho 

coerente, humilde, alegre, 

apaixonado e acolhedor. 

Sempre pronta a escutar 

primeiro, para poder 

anunciar Palavras de Vida. 

Formação inicial, 

permanente e abrangente, 

que contemple todas as 

dimensões do ser humano, 

inserido num contexto 

histórico atual, onde a Filha 

é chamada a ser sinal 

profecia, presença 

misericordiosa; 

 

Que a maior e primeira 

animação vocacional, seja 

voltada para o SER, 

presença, significativa, 

misericordiosa em 

comunhão, com as irmãs da 

comunidade, com a 

congregação, com a Igreja, 

buscando em conjunto dar 

uma resposta coerente e 

credível as necessidades 

mais urgentes, priorizando 

o mundo dos excluídos, 

tendo conhecimento e 

consciência dos 

mecanismos injustos que 

geram exclusões 

Somos seguidoras da 

PALAVRA QUE SE 

ENCARNOU na história 

para revelar o rosto 

misericordioso do Pai. 

Só vamos atrair Jovens para 

a missão, pelo nosso 

testemunho, coerente, 

simples, alegre, apaixonado. 

Doar a vida pelo Reino, amar 

e servir as irmãs e irmãos, ir 

ao encontro, dos mais 

necessitados, conviver 

fraternalmente, jamais deve 

ser um peso, mas sim um 

prazer, o que se faz com 

alegria, simplicidade, leveza 

e gratidão. 

PNSA Irmãs FSCJ - Salto do Jacuí 

 

(Ir. Cecília Fronza.  

Ir. Élida Braga dos Santos 

Ir. Maria Dolores Gelain) 

- Fortificar e nutrir  a 

leitura orante como 

fundamento do nosso 

estar juntas na fé 

Preparar uma brochura 

com roteiros de Lectio 

Divina (um roteiro para 

cada mês do ano) para 

serem rezados por todos os 

Todos as Filhas rezando, a 

mesma proposta, vai criando 

comunhão e  

comprometimento. 

 

PNSA Casa Provincial 

 

(Assunta Dallemole, Irmã 

Assunta Roberti, Irmã Carla 

Dias, Irmã Maria Celima 



- Reavivar o Dom de 

Deus com uma 

experiencia mais 

radical e aprofundada 

do Evangelho 

 

Organismos em um mesmo 

dia  (por exemplo: dia 27 de 

cada mês). Esses roteiros 

podem contemplar a  

Palavra de Deus, 

Documentos da Igreja,  

Escritos dos 

fundadores,....Ao final dos 

12 roteiros propostos as 

comunidades ter como 

compromisso apresentar o 

fruto desta caminhada de 

cultivo e oração. 

 

Klein, Irmã Maria Elvira 

Morais de Oliveira, Irmã 

Neiva Sponchiado, Irmã 

Rozangela Donini e Irmã 

Vera Richter) 

Um itinerário de fé que 

integre as dimensões humana 

e espiritual em todas as fases. 

Cf. Anexo 01 – (síntese do 

aprofundamento das 

Palavras –chave sobre o tema 

– primeira fase) 

 

Um itinerário que, 

seguindo os passos da 

Lectio Divina, com o texto 

do Evangelho de Jo 16, 29-

33, ajude a rezar, acolher, 

avaliar os sucessivos 

passos do processo e 

celebrá-lo. 

. 

Um itinerário ajuda no 

processo de vivência, na 

avaliação dos passos, 

permite ser rezado e sempre 

retomado.  O assunto é vital. 

 

PNSA Casa Provincial 

Irmã Maria Elvira Morais de 

Oliveira 

Revitalizar nosso chamado 

do SER Filha do Sagrado 

Coração de Jesus  

Esta é a primeira proposta 

precisamos sair de nossa 

mediocridade espiritual 

carismática. 

Somos contemplativas na 

ação. 

 NB: Compreensão erronia 

do que é ser contemplativa. 

Eis uma solução 

maravilhosa  

 Como Jesus   a nossa oração 

deve expressar, antes de tudo 

no concreto da vida, a paixão 

da vida da oração da Cruz, do 

ser discípula e filha. A Cruz 

de tocar o coração para 

tornar-me como Jesus. 

Tornar-me como Jesus a meu 

modo, sabendo que não 

PNSA Hospital Banco de Olhos de 

Porto Alegre  

Ir.  Helena Firback 



Acolher, Refletir e 

Contemplar a preciosa e 

insubstituível que nossa, 

Ex. Superior Geral Ir. 

Luciana Welponer enviou 

para todas as províncias e 

distritos da Congregação 

com o Itinerário da Oração 

e o Itinerário da paixão de 

Jesus. As Filhas do 

Sagrado Coração de Jesus 

devem Viver- Ser e Agir – 

Evangelizar e amar como 

Jesus. 

posso jamais tornar-me 

totalmente como Ele. . 

 O Itinerário da Oração e o 

Itinerário da paixão de Jesus, 

são para as Filhas, como foi 

para Jesus o lugar 

insubstituível , para  

Aprender, a Ser Filha  e a 

conhecer o Pai . 

 (Ex Sup. Generale sr. 

Luciana Welponer). 

 

Evangelização da Filha do 

Sagrado Coração de Jesus na 

realidade mundial de Hoje 

 

A Congregação das Filhas 

do Sagrado Coração de 

Jesus nasceu  

Apostolica e nao Ad 

gentes.  

A mistura e confusão no 

processo formativo, no 

Brasil percebe-se uma pressa 

inconsciente no produto. 

O Direito Canônico 

especifica a diversidade   das 

duas origens e critérios 

formativos.  

PNSA Hospital Banco de Olhos de 

Porto Alegre  

Ir.  Helena Firback 

Chamadas a ser profecia e, 

como Filhas, fazer nossos os 

sentimentos que foram de 

Jesus: a caridade, a 

compaixão, a misericórdia, a 

acolhida. A nossa vida deve 

ser um testemunho 

diferenciada de mulheres 

Consagradas, o cuidado da 

humildade, semeiam 

palavras e gestos de ternura, 

alegremente conscientes de 

As necessidades concretas 

de conversão, busca, 

libertação, convivencia, 

oportunidade da nossa 

comunidade em viver a 

Fraternidade com leveza; 

 

Nossas relações sempre 

mais fraternas, 

evangélicas, acolhedoras, 

solidárias; 

Palavra de Deus centrada no 

Cristo; 

Oração transformadora; 

Alegria gera vida e 

testemunho. 

 

PNSA Comunidade das Irmãs de 

Sarandi. 

 



que fomos escolhidas para 

expressar a comunhão e o 

amor de Deus no mundo. 

 

 

Crescer e melhorar as 

nossas relações 

comunitárias, crescer na 

paciência e na estima de 

cada Irmã, testemunho 

evangélico no nosso 

tempo. 

 

Santa Teresa Verzeri, 

doutora da Igreja 

 

Ser reconhecida doutora da 

Igreja por seus inúmeros 

escritos, pela fé inabalável, 

pela sua história de 

santidade, pelo seu saber 

notório 

Considerando a riqueza e 

preciosidade de seus escritos 

e ela sendo declarada uma 

Santa para o Mundo, mais do 

que nunca, precisamos torná-

la conhecida. 

 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

Proporcionar um 

revigoramento do SER a luz 

do tripé da vida religiosa 

consagrada (oração, vida 

fraterna e missão) 

Redimensionamento do 

nossa vivência, uma oração 

mais profunda e mais 

encarnada; 

Proporcionar uma vivência 

que facilite a compreensão 

do diferente, olhando como 

uma riqueza não como  

ameaça;  

Cuidar da formação da 

FSCJ, para que na vivência 

fraterna e no anúncio do 

Reino haja mais profecia e 

esperança;  

Desenvolver um espírito 

missionário que nos leve a 

sermos mais atentas as 

necessidades do mundo;  

Para que através do nosso 

testemunho, as pessoas 

possam sentir o amor de 

Deus, e ter esperança de um 

mundo melhor fazendo-se 

dom aos irmãos; 

A fim de que a Vida 

Religiosa visibilize ao 

mundo o Projeto de Jesus 

Cristo;  

 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon       

 

 



 

Fortalecer a missão 

apostólica, integrando um 

maior número de leigos na 

missão  

 

Investir na formação 

humana e teológica da 

FSCJ; 

Identificar leigos que 

simpatizam com o Carisma 

e Espiritualidade das FSCJ 

e capacitá-los para 

contribuir na missão;  

Envolver mais os leigos 

consagrados na nossa 

missão;  

 

Para que a FSCJ consiga 

fazer frente aos desafios da 

missão do mundo atual; 

Para que a Irmã e leigo 

consigam fortalecer as 

ações missionárias de 

acordo com o carisma e 

espiritualidade da FSCJ; 

 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas) 

 

Elaboração de um Projeto 

Comunitário a luz dos 

documentos da igreja, da 

congregação, na dimensão 

apostólica e políticas 

públicas.   

 

Vivência comunitária 

apostólica mais encarnada 

na realidade; 

Envolvimento na 

comunidade local nos 

diversos conselhos, para 

ajudar a fomentar na base 

as políticas sociais mais a 

serviço da vida e do 

desenvolvimento das 

pessoas;  

Caminhar com as 

comunidades povo de 

Deus, sendo presença de 

esperança, ajudando-as a se 

fortalecer na fé, acolhendo 

as situações com o olhar de 

Deus, ajudando todos a 

Para que a nossa vivência de 

Religiosas Consagradas, nos 

revigore para Ser um sinal 

mais visível da alegria e da 

profecia no mundo, sendo 

testemunho de comunhão, 

compaixão e ternura; 

 

Ajudar a resgatar a vida 

humana, defendendo-a na 

sua essência e dignidade; 

 

 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon                          ) 

 



crescerem em gestos de 

solidariedade; 

Estudo e especializações às 

Irmãs 

Proporcionar formação 

mais aprimorada às Irmãs, 

nas áreas das ciências 

humanas, sociais, etc.... 

para contribuir no avanço 

dos desafios atuais e 

adquirir saberes 

condizentes com as 

necessidades da missão da 

Congregação; 

 

Considerando as muitas 

frentes de missão das FSCJ 

na Igreja e no mundo, há a 

necessidade de discernir e 

propiciar formação 

universitária às irmãs 

observando o perfil e a 

atuação na área selecionada; 

-Lamentamos que muitas 

irmãs com preparo específico 

não atuam na área que foi 

dedicado muitos anos de 

estudos e investimento para 

possibilitar competência e 

segurança no ramo que lhe 

foi possibilitado optar; 

-Pela urgência que a 

Congregação tem de 

profissionalizar as irmãs 

segundo as áreas prioritárias 

que as Instituições e 

diversidades de pastorais 

seguidas desde a nossa 

origem fundacional ou 

elegidas no decorrer dos 

séculos, tendo em vista,às 

urgências da Igreja e do 

mundo, hoje. 

PNSA Hospital São José  Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon) 

 

FSCJ e Padres do Sagrado 

Coração de Bergamo 

 

Resgatar a História e 

conhecer o Projeto que 

Monsenhor Benaglio havia 

apresentado ao Bispo 

Cientes da riqueza dos 

Carismas e Espiritualidade 

de ambas as Congregações 

citadas, que tem uma história 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 



Morlachi que houvesse 

missão conjunta entre 

FSCJ e Padres do Sagrado 

Coração. Eles se ocupariam 

da formação dos jovens e 

as FSCJ das jovens. 

 

fundacional de parentesco 

com a Grumelli e por ser ela 

a mentora do Colégio 

Apostólico e nossa 

inspiradora na Fundação de 

nossa Congregação, 

consideramos nobres  as 

intenções dos primórdios da 

Fundação, para que 

tenhamos um grupo de 

Sacerdotes que possam 

integrar, com  as Filhas, um 

trabalho em projetos  

conjuntos, para maior e 

melhor resultados e possam  

dar maior assistência às 

Irmãs e à Congregação 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon) 

 

Conhecer a Biografia e os 

Escritos da Monja Maria 

Antônia Grumelli 

 

 

Considerando o privilégio 

que a Congregação teve por 

mais de cem anos no seu 

arquivo da casa geral, os 

escritos de Grumelli e mais 

do que justo saber quem foi 

esta monja; 

 

Pela importância que a 

Madre Grumelli tem, como 

mentora primeira da 

fundação de uma 

Congregação Religiosa 

Feminina na Igreja e que 

resultou na fundação da 

Congregação das Filhas do 

Sagrado Coração de Jesus 

juntamente com o Cônego 

José Benaglio, sugerimos um 

estudo aprofundado da Vida 

e Escritos dessa maravilhosa 

mulher. Ela é mentora do 

Colégio Apostólico e dos 

Conventinhos. 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon 

) 

 



Investir na formação 

continuada para cada FSCJ  

 

Criar um programa de 

atualização da FSCJ, a cada 

10 anos oportunizar uma 

revisão de vida;  

Oportunizar formação 

continuada tais como: 

cursos, retiros, formação 

humana e espiritual, 

simpósios, congressos, 

CERNE, experiência na 

terra berço da Congregação 

– Bergamo... etc; 

Oportunizar 

acompanhamento 

espiritual e psicológico 

para as situações 

emocionais necessárias 

para fortalecer a resposta a 

Deus 

Para que a FSCJ consiga 

responder a sua vocação e 

missão com mais consciência 

e testemunho da sua missão 

no mundo e na Igreja; 

Para que possa abrir-se mais 

a mensagem do amor de 

Deus; 

Para qualificar a vivência 

comunitária e fraterna; 

 

Para que possa passar da 

mente ao coração; 

 

Para ser uma presença de 

maior testemunho do amor 

de Deus na missão 

apostólica;  

 

PNSA Hospital São José de Giruá 

 

(Ir. Adriana Centenaro, Ir. 

Beatriz Lemainski, Ir. 

Ermelinda Maria Perinazzo, 

Ir. Leonilde Superti, Ir. 

Terezinha Panizzi, Ir. 

Delmira Dall’Alba, Ir. 

Lourdes de Ávila, Ir. Denise 

Cristina Miranda, Ir. Teresa 

Ruaro, Ir. Marcelina Ramos, 

Ir. Terezinha Domingas 

Deon      ) 

 

 


