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Temas Emergentes e Direção 

Os trabalhos do Capítulo Geral de 

quinta-feira, 6 de outubro, foram 

uma continuação de todos os 

relatórios das Unidades do dia 

anterior. Os membros do capítulo 

reuniram-se em grupos e 

trabalharam para trazer à tona 

temas comuns que emergiram dos 

relatórios. À noite, o grupo de 

Redação/Visão trabalhou com os 

temas levantados pelos grupos para 

criar uma direção inicial do Capítulo.   

Um fato interessante sobre o Capítulo de 

2022 é que 21 das 45 delegadas 

capitulares (quase 50%) são delegadas 

capitulares pela primeira vez. Delegadas 

de primeira vez – Ir. Michelle Marie Kelly 

(Chardon, EUA), Ir. Mary Anushila Xalxo 

(Patna, Índia) e Ir. Marie Philipa (Incheon, 

Coreia do Sul) – partilharam sobre a sua 

experiência do Capítulo até agora. Todas 

concordaram que a oportunidade de 

vivenciar a internacionalidade do 

Capítulo, com delegadas de 10 países, é 

uma bênção e cada uma expressou 

gratidão por esta experiência.  “Encontrar as Irmãs e ouvir sobre países e apostolados sobre os quais 

apenas lemos em boletins cria uma nova compreensão e energia”, disse Ir. Michelle Marie. 

Partilha das delegadas ao capítulo: 

Irmã Mary Margaret Mbuba (Nairobi, delegação da África Oriental) – “É 

evidente para mim que o Espírito está em ação entre as Irmãs.  Estou 

impressionada com o fato de estarmos partilhando uma missão comum, com 

muitas semelhanças, enquanto servimos em realidades culturais tão 

diferentes”.  A Irmã é membro do Conselho Provincial na África Oriental e 

também é a formadora das 41 Irmãs de votos temporários da África Oriental. 

Irmã Mary Chetana, Superiora 

Provincial da Província de 

Bangalore (Índia), está muito 

grata pela oportunidade de encontrar tantas Irmãs. “Sou 

muito grata pela oportunidade de nos reunir e compartilhar 

nossas experiências de vida. Somos tão ricas em diversidade 

enquanto compartilhamos o mesmo espírito.” 


