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Unificação das Províncias Brasileiras 
 

 

 Há vários anos as Irmãs das duas Províncias Brasileiras vinham falando na premência de iniciar um 

processo de Unificação das Províncias. Porém, o sonho ficou adormecido até que numa reunião 

interprovincial, em dezembro de 2020, decidiu-se, em conjunto, dar forma ao projeto e iniciar etapas de 

ação. Um dos objetivos era “Unir forças humanas, garantir a missão em um processo consciente e congregar 

as Irmãs para que abracem o processo com tranquilidade e confiança”.  

 A partir desta decisão, após uma reunião com todas as irmãs de ambas as Províncias, constituiu-se 

uma equipe central e, esta, organizou equipes de trabalho para iniciar o processo, com o acompanhamento 

de uma assessora externa. Atualmente, as Irmãs já falam com mais naturalidade sobre a Unificação e, seu 

envolvimento e atuação nos diversos grupos de trabalho, é bem visível.  

 O lema escolhido para o processo de Unificação e que dá a orientação para a caminhada conjunta 

foi: “Qualquer que seja o ponto a que chegamos, caminhemos na mesma direção” (Fil 3,16) e o desafio 

“Comprometidas com a missão comum, caminhamos juntas na esperança” (Seminário de Planejamento, 

1978). Através de reuniões online, os grupos de trabalho partilham o andamento do seu trabalho com todas 

as irmãs interessadas, uma prática muito valorizada. Hoje, a conversa sobre a Unificação se desenvolve com 

mais confiança e tranquilidade.  

 Além dos grupos de trabalho que abordam áreas específicas, as Irmãs continuam participando de 

atividades para uma maior integração entre as Irmãs das duas Províncias, como: retiros, encontros, 

celebrações, formação dos leigos, encontro das administrações de cada unidade, oração comum e 

correspondências.  

 As Irmãs do Brasil estão, sim, a caminho, mas ainda longe de concretizar o sonho da Unificação. Ainda 

há questões menores que diferenciam as duas Províncias as quais precisam do consenso e da concordância 

de ambas as partes. 


