
Roma UISG   19 de May de 2016 snd1.org 

Tecendo Solidariedade Global para a Vida:  

Assembleia Plenária, UISG, Roma, Itália 
A União Internacional das Superioras 

Gerais (UISG) realiza uma assembleia plenária 

em Roma, uma vez a cada três anos. Esta 

assembleia dá a oportunidade às Superioras 

Gerais de compartilharem assuntos 

relevantes à vida religiosa e à missão, em 

todo o mundo e construírem redes. 

 

A reunião trianual deste ano aconteceu de 9 a 

13 de maio. Este evento também marcou o 

encerramento do cinquentenário da UISG, 

como organização. Aproximadamente 900 

Superioras Gerais se reuniram, uma semana 

para concentrar-se sobre o tema "Tecendo 

Solidariedade Global para a Vida". De nossa 

Congregação participaram a Imã Mary Kristin 

e a Irmã Mary Sujita. Abordando o tema 

"Solidariedade pela Vida na periferia," a Irmã 

Mary Sujita foi uma das principais oradoras. A 

apresentação da irmã está disponível no 

website da UISG 

(http://www.internationalunionsuperiorsgen

eral.org/meetings/assembly ) em várias 

línguas – junto com outras apresentações e 

muitas fotos. Nos intervalos das palestras 

tinha tempo de partilha, nas mesas.  

Cada mesa tinha de 8 a 10 irmãs, de 

diferentes países, que conseguiam 

comunicar-se numa única língua. Para as 

sessões plenárias tinha tradução simultânea 

em 11 línguas.  

Durante a reunião foi aprovado o novo plano 

estratégico e foram assumidos compromissos 

para caminhar juntas, no futuro, enfatizando 

o carisma comum da vida religiosa e, ao 

mesmo tempo, respeitar e testemunhar os 

nossos carismas únicos. O ponto alto do 

encontro foi a audiência com o Santo Padre 

que nos encorajou a ser a face feminina da 

Igreja e encontrar formas de exercer a 

liderança na Igreja. O Cardeal João Braz de 

Aviz, prefeito da Congregação para os 

Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades 

de Vida Apostólica, celebrou a liturgia de 

encerramento. Algumas irmãs da Casa Mãe 

participaram do coral dessa santa missa. 

A esperança desta assembleia é que nos 
próximos anos avamcemos juntas, em 
solidariedade, para a transformação do 
mundo. 
 

Enquanto a maioria das participantes da 
assembleia retornaram para suas casas, após 
a assembleia, os membros do Conselho de 
Delegadas da UISG, permaneceu em Roma, 
para uma reunião, de 16 a 17 de maio. Este 
Conselho de Delegadas é composto pelos 
membros do Conselho de Administração e as 
delegadas eleitas pelas representantes das 
diferentes regiões. 
 

Uma das principais tarefas do Conselho de 
Delegadas é para eleger a presidente e os 
membros do Conselho de Administração para 
o mandato 2016-2019. No dia 17 de maio, foi 
anunciado que as delegadas da UISG 
confirmaram a Irmã Carmen Sammut, MSOLA, 
como presidente UISG! Mais informações 
podem ser encontradas no site da uisg.org.  
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