Capítulo Provincial 2015, Bangalore, India
“Transformadas pela Palavra envolver o Mundo”

Era época de descanso, renovação e revitalização para nós como um grupo respondendo ao chamado de
Deus. O Capítulo Provincial foi um tempo de virar as páginas do passado para descobrir áreas, situações e
vidas que precisam ser reconsideradas, renovadas ou transformadas. As participantes eleitas foram
encarregadas de todo o transcurso do Capítulo da preparação à realização. Os 4 dias, 28 a 31 de
dezembro de 2015, foram bem preparados e executados. Cada dia nos trouxe suas próprias bênçãos,
inspirações, luzes e conscientização. A facilitadora, Sr. Mary Sujita, em perfeita coordenação com nossa
Provincial, Sr. Sandhya, organizaram grupos e outros, para o grande sucesso. Deus estava no controle de
tudo; o espírito pairando sobre nós e o poder da oração de muitos unidos a nós, com o poder divino, agiram
em todas as partilhas e decisões tomadas. Cada dia, o Capítulo nos oportunizou pensar mais
profundamente, a viver melhor e amar mais ternamente nosso Deus. O convidado palestrante, Fr. Joe
Xavier SJ, abriu nossos olhos para percebermos a realidade do mundo e seus líderes. Muitas dessas ideias
capacitaram-nos a refletir melhor coletivamente para termos uma vida religiosa melhor. A bem planejada
liturgia diária, as orações e outras atividades canalizaram nossa atenção a caminhar na direção certa.
Cada uma foi rejuvenescida com esperança no futuro, paixão pelo presente e gratidão pelo passado.
Andamos juntas, observando as áreas necessitadas de um guia experiente ou de uma correção, à medida
em que nos renovamos para sermos membros mais responsáveis e focados em proclamar o amor de Deus.
O processo proposto foi de um tempo para reconstruirmos nosso futuro. A eleição das delegadas ao
Capítulo Geral foi um chamado a nos renovarmos para eleger aquelas que possam ajudar a ter em mente
o tema do Capítulo: “Transformadas pela Palavra envolver o Mundo.” As outras questões discutidas
também foram para construir e melhorar nossas vidas em comunidades.
Cada sessão foi passada em interiorização e contemplação para um futuro melhor. Somos gratas a Deus
pelas abundantes graças e bênçãos recebidas.
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