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Provinsi Canoas Gelar Kapitel Provinsi 2021   

 

Kapitel provinsi ke-11 dari Provinsi Our Lady Aparecida, yang berlangsung di Canoas, Brasil pada 29-31 Oktober 2021, 

memiliki cita rasa yang berbeda. Selain menjadi tonggak sejarah bagi provinsi itu juga menjadi kesempatan bagi para 

suster untuk melakukan perjalanan dan bertemu secara langsung, yang sudah lama tidak mungkin dilakukan karena 

pandemi virus corona. 

Setelah hampir dua tahun PPKM dan jaga jarak sosial karena Covid-19, pusat provinsi dapat menyambut para Suster 

kita lagi. Sukacita dan kegembiraan atas kedatangan 45 delegasi Kapitel provinsi sangat besar dan suasana 

kegembiraan ini menyelimuti seluruh pertemuan.  

Para peserta Kapitel diundang untuk berdialog dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan tema Kapitel: 

“Membarui Muka Bumi... Menumbuhkembangkan Budaya Keterlibatan dan Kepedulian!.” Fasilitator kapitel yaitu 

Suster Lucia Weiler, CDP, seorang wanita dengan spiritualitas mendalam, yang berpengalaman luar biasa, dan 

bijaksana. Hadir juga Suster Maria Nonata, anggota dewan umum, dan membantu tugas-tugas Kapitel.  

Misa pembukaan Kapitel dipimpin oleh Uskup Agung Porto Alegre, Jaime Spengler, OFM. Dalam homilinya, Uskup 

memotivasi para peserta Kapitel dengan mengatakan: “Kapitel merupakan kesempatan untuk mengingat masa lalu, 

mengevaluasi masa kini, dan membuka masa depan, dan berusaha menanggapi tuntutan zaman baru. Oleh karena 

itu, inilah saatnya untuk menghilangkan debu, bangkit dan pergi. Saat ini merupakan kesempatan untuk menggugah 

para Suster agar mereka tetap terjaga, waspada, antusias, dan siap sedia.”  

Untuk Misa harian, kami mengandalkan kehadiran istimewa dari Pastor Francisco Grasselli, pastor paroki dari Paroki 

São Luís Gonzaga dan Pastor Luiz Osório.  

Pada Misa Penutupan Kapitel, Suster Vania Maria, Pemimpin Provinsi kita, yang menggemakan kata-kata Uskup 

Agung, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berkata: “Terima kasih para suster, karena selama tiga hari 

Kapitel kita, saya merasakan aspirasi yang sangat kuat dari diri kita masing-masing. Terima kasih atas kedewasaan 

dan tanggung jawab yang kita lakukan bersama. Harapan saya adalah agar kita dapat menuai buah-buah sukacita 

dari Kapitel ini dan menjadi makanan untuk menghidupkan kembali perjalanan kita dan hidup kita dalam misi”.  

Setelah Misa penutup, telah disiapkan kejutan bagi para peserta yang diundang ke Santa Júlia Hall di Colégio Maria 

Auxiliadora, dimana para siswa dan guru mempresentasikan karya seni mereka dan menyampaikan apresiasi mereka 

kepada semua peserta Kapitel. 


