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EUCARISTIA DE ABERTURA DO XXVII CAPÍTULO GE-

RAL 

No dia 12 de julho, as quarenta e sete Irmãs capitulares, com 

o Sr. Cardeal D. Aquilino Bocos Merino, assessor do Capí-

tulo, e o Pe. Juan Francisco Martínez Saéz, vd, dirigiram-se 

da portaria principal da Casa-Mãe para o Santuário da Ima-

culada Hospitaleira, para celebrarem a Eucaristia, invocando 

a presença do Espírito Santo. 

 

Na homilia, D. Aquilino referiu que as leituras proclamadas 

“são dois grandes faróis de luz que iluminam a realidade da 

Congregação e que despertam, naqueles que as meditam e 

acolhem com fé, atitudes de abertura, de ‘assombro’, de re-

conhecimento, de bênção, de serviço profético e de espe-

rança.” 

Salientou, ainda, que as “capitulares podem descobrir na 

Igreja de Antioquia o que significa estar sempre sob a sur-

preendente ação do Espírito Santo e como ampliar o olhar 

e o coração para o diferente e para o novo que emerge no 

EXPLICAÇÃO DO LOGOTIPO 

 

Os círculos concêntricos e excên-

tricos do logotipo mostram o di-

namismo e a interligação das nos-

sas vidas com Deus e com os ou-

tros. Simbolizam, também, que é 

n’Ele que a nossa vida se realiza 

plenamente e n’Ele se mantém em 

processo de renovação contínua. 

Jesus a lavar os pés dos seus dis-

cípulos desafia-nos a praticar a 

hospitalidade, sendo suas mãos 

que aliviam e curam a dor e o so-

frimento da humanidade, através 

do nosso serviço generoso, especi-

almente aos mais pobres dos po-

bres. A menoridade franciscana, 

representada pelo símbolo do 

Tau, chama-nos a ser Irmãs me-

nores, humildes e simples, a 

exemplo de São Francisco e dos 

nossos Fundadores.  

O segredo de uma vida FHIC mais 

fecunda está na contemplação 

ativa da maternidade de Maria 

Imaculada Hospitaleira, deixando 

Cristo crescer em nós e refletindo 

a ternura e a misericórdia de Deus 

neste mundo. É o movimento do 

Espírito, fonte de água viva a en-

volver a terra, que vibra profunda-

mente em nós, levando a nossa 

vida em missão à plenitude da fe-

cundidade. 
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nosso mundo, hoje. É que o Espírito encoraja-nos a cruzar 

as fronteiras hospitaleiras, a expandir a Tenda da Hospita-

lidade e a estender as mãos aos mais necessitados. Isso nos 

estimula, de facto, a prosseguir em missão profética, que 

transmite compreensão, ternura e misericórdia.” 

No fim da homilia, D. Aquilino sublinhou a importância da 

unidade salientando: 

 
 

 “Hoje, a Casa Mãe abre os braços e abraça a todas as Irmãs: as aqui 

presentes e as que estão espalhadas nos diferentes continentes.” 

 

 

SESSÃO DE ABERTURA DO XXVII CAPÍTULO GERAL 

Na sessão de abertura, a Ir. Maria da Conceição Galvão Ribeiro, Superiora Geral e Presidente do 

Capítulo, na mensagem que dirigiu às Irmãs capitulares, afirmou o seguinte: “Cremos que o Espírito 
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presidirá a este Capítulo. Entremos nesta Tenda, para escutá-lo e responder aos seus desafios, 

como Comunidade Franciscana Hospitaleira da Imaculada Conceição, na busca de encarnar o 

nosso Carisma, como Menoridade, Hospitalidade e Fecundidade…. Ânimo e coragem, minhas Ir-

mãs! É o Espírito, Senhor da vida e da história, que alarga o nosso olhar para horizontes mais 

amplos e nos conduz, amorosamente, pelos caminhos da nova criação!” 

 

 

No fim da mensagem de abertura, 

a Ir. Maria da Conceição Galvão 

Ribeiro comunicou às Irmãs Capi-

tulares a sua decisão de nomear a 

Ir. Maria Isilda Freitas como Pre-

sidente do XXVII Capítulo Geral.  

 

 

 

 

13 DE JULHO – RETIRO  

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA DO PADRE RAIMUNDO DOS ANJOS BEIRÃO 

No primeiro dia de retiro, fomos convidadas pelo D. Aquilino Bocos a agradecer a vocação, a Con-

gregação, a vida das Irmãs, o serviço das Irmãs que nos têm governado e das que com elas colabo-

raram, os pobres que nos ajudam a seguir Jesus e a realização deste Capítulo. 

Foi com muita alegria que celebramos 

mais um aniversário da Páscoa do 

nosso Fundador, Padre Raimundo dos 

Anjos Beirão. Com ele e por ele, 

louvamos e agradecemos a Deus o 

dom que ele foi para a Igreja e para a 

nossa Congregação. A seu exemplo, 

somos chamadas a ser apóstolas da 

sua misericórdia. 

  

 

“Dá-nos, Senhor, um coração novo e agradecido.” 
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14 DE JULHO - RETIRO 

A reflexão do segundo dia de retiro foi um convite a reconciliarmo-nos com Deus, com a 

Congregação e umas com as outras, sublinhando que “Acreditar na Congregação é algo mais que 

interessar-se por ela; é sentir amor profundo e apaixonado, solicitude e preocupação, viver com 

esperança e entregar-se por ela.” (D. Aquilino Bocos)  

 

 “Conversão e reconciliação” 

 

 

Escreveu João Paulo II: São tantas as pobrezas de hoje! À luz da parábola do Bom Samaritano, fomos 

motivadas a refletir sobre quem é o próximo ou de quem nos fazemos próximas. 

 


