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Conferência Geral SND 2020 

 

Tínhamos planejado realizar a Conferência Geral em preparação ao Capítulo Geral de 2022, na Índia, 

em outubro. Devido às restrições por causa da pandemia do coronavírus, não foi possível viajar e 

precisávamos encontrar uma solução. Assim como muitos eventos durante estes meses, também a 

Conferência Geral 2020, que incluiu a administração geral e todas as superioras maiores da Congregação, foi 

realizada via Zoom. Várias vezes, especialmente as irmãs que ainda não tiveram a oportunidade de visitar a 

Índia, lamentaram não poder visitar as irmãs indianas e seus apostolados e ver um pouco daquele belo país.  

A conferência correu muito bem. As fotos ajudam a visualizar a experiência. Como estávamos espalhadas 

pelo mundo em fusos horários diferentes, o horário das reuniões precisava ser limitado a algumas horas por 

dia. Por esse motivo, as participantes foram solicitadas a ler todos os relatórios e a visualizar as 

apresentações em powerpoint com antecedência. Todo o material da conferência, nos diferentes idiomas, 

foi postado no Google Drive. Cada sessão começou com uma breve oração preparada por um dos membros 

da administração geral. As três horas diárias online foram bem aproveitadas para discutir o que já havia sido 

lido e visto. Este processo foi muito produtivo e trouxe boas ideias para futuras conferências. 

O Zoom permite que os participantes sejam divididos em pequenos grupos para discussões. Possui o 

recurso da interpretação simultânea e também a função para realizar votação, apresentando os resultados 

imediatamente. Para algumas das participantes, esta foi a primeira vez a utilizar o Zoom. Assim, a 

conferência foi uma oportunidade para conhecer uma nova ferramenta neste tempo de coronavírus e de 

quarentena. 

Uma das tarefas mais importantes da Conferência Geral foi determinar o tema para o Capítulo Geral 

2022. Após discutir os relatórios das províncias e ouvir sobre acontecimentos na Igreja e na Congregação, 

bem como na sociedade, as participantes escolheram o tema: “Renovar a face da terra...”. Cultivar a cultura 

do encontro e do cuidado.  


