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O trabalho das Irmãs Capitulares ao longo destes dias, tem 

sido de leitura, reflexão, partilha e propostas para o futuro 

da Congregação. 

 

04 DE AGOSTO  

A liturgia do dia foi orientada pelas Irmãs da Província da 

Imaculada Hospitaleira, Índia Sul. Teve como momento alto o 

rito do Aarti. Com a lâmpada acesa, uma Irmã fez homenagem 

ao Senhor Ressuscitado, no Sacrário, e em seguida colocou-se 

em frente ao altar. Cada Irmã Capitular estendeu as mãos em 

direção à luz e, posteriormente, colocou-as na sua testa, símbolo 

da iluminação de Cristo.     

 

 

 

“Trabalhando, amando e esperando, teremos 

correspondido à sublime vocação a que Deus nos 

chamou!” (Beata Maria Clara do Menino Jesus) 

 

 

 

AOS JOVENS E A TODO O 

POVO DE DEUS 

 

A Igreja (Congregação): 

é jovem quando é ela 

própria, quando recebe a 

força sempre nova da 

Palavra de Deus, da 

Eucaristia, da presença de 

Cristo e da força do seu 

Espírito em cada dia. É 

jovem quando é capaz de 

regressar uma e outra vez à 

sua fonte. (cf. Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal Christus 

Vivit, nº 35) 

 

 

 

 

 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS  

    HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

XXVII CAPÍTULO GERAL 

12 de Julho a 12 de Agosto 2019 



2 
 

 

05 DE AGOSTO  

Neste dia, as Irmãs da Província de Santa Cruz, Brasil Norte, proporcionaram-nos um momento 

bastante significativo, na oração da manhã, convidando cada Irmã a ir junto do altar receber a unção 

nas mãos e um pequeno ramo de flores com o imperativo: “Sê fecunda”.  

 

 

 

06 DE AGOSTO  

Festa da Transfiguração do Senhor. O dia teve início na Cripta, junto aos túmulos dos nossos 

Fundadores. A liturgia foi preparada pela Província do Sagrado Coração de Jesus, Brasil Sul. 

Durante a oração, cada Irmã recebeu uma vela e acendeu-a na lucerna, simbolizando o 

prolongamento da vida e obra da nossa Mãe Clara e do Pe. Beirão. 
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07 DE AGOSTO  

O dia começou com a interiorização do 

cântico “Porque Deus é amor”. De 

seguida, as Irmãs Capitulares 

continuaram o trabalho de 

aperfeiçoamento do documento 

capitular. À hora do almoço, as Irmãs 

foram presenteadas com um belo e 

saboroso bolo oferecido pelos 

colaboradores da Casa Mãe. Sinal de 

gratidão e acolhimento. Gratidão ao 

Governo Geral cessante e acolhimento 

ao Governo Geral a ser eleito.  

 

Durante a tarde, continuaram os trabalhos e à noite, em forma de agradecimento, foi preparado um 

momento de convívio, partilha e gratidão pela presença orante e colaborante do Cardeal D. Aquilino 

Bocos Merino, cmf, sempre presente, como um irmão e filho adotivo do Pe. Beirão e da Mãe Clara.  

 

 

 

08 DE AGOSTO  

O dia foi dedicado à oração, reflexão e discernimento. 

 

“Deus não falta; a Sua palavra permanece eternamente. Vede como Deus é nosso 

amigo.!” (Pe. Beirão) 


