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PROVÍNCIA DE CANOAS REALIZA CAPÍTULO PROVINCIAL 2021 

 

A realização do décimo primeiro capitulo provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, ocorrido em Canoas, de 29 

a 31 de outubro de 2021, teve um sabor diferente. Foi um marco histórico para a província e oportunidade para as 

Irmãs viajarem e encontrarem-se presencialmente, o que por muito tempo não podiam fazê-lo devido à pandemia. 

Após quase dois anos de restrições de distanciamento social, por causa do covid-19, a casa provincial pode acolher 

Irmãs novamente. A emoção e a alegria na chegada das 45 Irmãs capitulares foram grandes. O clima de alegria 

perpassou todo o encontro. 

Nos dias do capítulo, o grupo foi convidado a dialogar com o passado, com o presente e com o futuro à luz do tema: 

“Renovar a face da terra... Cultivar a cultura do encontro e do cuidado!” Irmã Lucia Weiler, da Congregação da Divina 

Providência, foi a facilitadora dos trabalhos. Pessoa de espiritualidade profunda, com experiência e sabedoria, 

conduziu as capitulares nas atividades desenvolvidas. A Conselheira Geral, Irmã Maria Nonata, esteve presente e 

também auxiliou nos trabalhos do capítulo.  

Dom Jaime Spengler, O.F.M., arcebispo de Porto Alegre, na missa de abertura do Capítulo, motivou as capitulares 

dizendo: “Capítulo é uma oportunidade para recordar o passado, avaliar o presente e abrir-se ao futuro procurando 

responder aos apelos dos novos tempos. É tempo de levantar a poeira, pôr-se de pé e a caminho. É oportunidade de 

sacudir as Irmãs e mantê-las acordadas, vigilantes, dispostas e prontas.” 

Marcante também foi a presença do Padre Francisco Grasselli, pároco da Paróquia São Luís Gonzaga e Padre Luiz 

Osório na missas diárias.  

Irmã Vania Maria, superiora provincial, na missa de encerramento do capítulo, referindo-se às palavras de Dom Jaime, 

fez o seu agradecimento: “Obrigada, Irmãs porque nestes três dias de capítulo eu senti este desejo muito forte em 

nós. Obrigada pela maturidade e responsabilidade com que trabalhamos. Desejo que possamos colher alegres frutos 

deste capítulo e que eles sejam alimento a revigorar a nossa jornada e nossa vida em missão”. 

Uma surpresa foi preparada para as capitulares na conclusão dos trabalhos. Após a missa de encerramento, as Irmãs 

foram convidadas ao Salão de Atos Santa Júlia do Colégio Maria Auxiliadora, onde receberam homenagens e 

apresentações artísticas de alunos e professores.  


