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11 DE AGOSTO  
 

A festa de Santa Clara de Assis foi celebrada e vivida pelas 

Irmãs Capitulares que, após a Eucaristia, retomaram os 

trabalhos. 

 

12 DE AGOSTO - TOMADA DE POSSE DO GOVERNO GERAL 

No início da manhã, o novo Governo Geral da Congregação 

tomou posse. A Ir. Shirley Ninfa Fernandes recebeu das 

mãos da Ir. Maria Isilda Freitas, Presidente do Capítulo, a 

Lucerna como símbolo do serviço de Governo. Já nas suas 

mãos, a Ir. Shirley expressou o seu sentir: “Eu aceito este 

serviço e entrego cada uma das minhas Irmãs nas mãos de 

Deus”. 

 

 

 

 

“Vamos concluir, comprometendo-nos a ser pioneiras e 
promotoras de vida, em Menoridade, Hospitalidade e 

Fecundidade.” 
(Ir. Shirley Ninfa Fernandes, Superiora Geral) 

 

ENVIO 
 

Em Maria encontramos o carinho de 

uma Mãe. Ide e abri os vossos olhos, 

que ela está ao vosso lado, agora e 

sempre! 

 

Maria é um exemplo de verdadeira 

alegria. Ide e, mesmo que o coração 

chore, o sorriso desponte em vossos 

lábios! 

 

O «sim» de Maria a Deus fez surgir 

um tempo novo. Ide e abri os 

ouvidos a Deus, porque Ele espera 

pela vossa disponibilidade! 

 

Maria fez caminho ao andar, 

progredindo na fé. Ide e que os 

vossos passos caminhem pela vida 

ao ritmo do Evangelho. 

 

Junto à cruz, Maria aceita 

corajosamente o sofrimento. 

Ide e permanecei de pé, sempre que 

se trata de sofrer para dar a vida. 

 

Maria é estrela que brilha a indicar a 

meta para onde caminhamos. Ide e 

seja ela a indicar-vos que estais 

destinados à ressurreição. 

 

Ide! Maria vai convosco!  

 

(excerto da Consagração Mariana no 

Santuário de Fátima) 
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Após este ato de fé, todas as Irmãs Conselheiras eleitas receberam uma pequena lucerna e juntas 

rezaram o Credo da Nova Comunidade de Animação da Confhic. 

 

Logo após este momento, a Ir. Shirley dirigiu uma mensagem de encerramento a toda a 

Assembleia Capitular da qual salientamos um pequeno excerto: “… acreditemos que a Congregação 

está a ser chamada a responder, com maior generosidade e radicalismo, aos gritos dos 

necessitados. Emergências novas e sem precedentes deram origem a novas necessidades que ainda 

precisam de ser atendidas. Escutemos os que batem à nossa pota e respondamos com entusiasmo. 

Neste espírito e sob a orientação de Maria, a Imaculada Hospitaleira, com a bênção dos nossos 

queridos Fundadores, vamos concluir, comprometendo-nos a sermos pioneiras e promotoras de 

vida em Menoridade, Hospitalidade e Fecundidade.” 

No final da manhã, a Presidente do Capítulo deu por encerrado o XXVII Capítulo Geral das Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. 

 
 

 “Um olhar providencial de Deus vela sobre nós.” 
(Beata Maria Clara do Menino Jesus.) 

 

As Irmãs da Equipa da Comunicação Social do XXVII Capítulo Geral 

agradecem a todos os que, ao longo deste tempo, nos acompanharam. 


