Religious of the Sacred Heart of Mary
Religiosas do Sagrado Coração de Maria

Called to Con nue
the Mission of Jesus Christ…

General Chapter
Document
2019

Chamadas a Con nuar
a Missão de Jesus Cristo…

Documento do
Capítulo Geral
2019

Belo Horizonte, 9-31 July, 2019
Belo Horizonte, 9-31 Julho, 2019

ORAÇÃO PELO
CAPÍTULO GERAL
Deus de bondade,
queremos conﬁar que Tu
estás conosco no limiar do
nosso futuro como RSCM.

ORAÇÃO PELO
CAPÍTULO GERAL
Deus de bondade,
queremos conﬁar que Tu
estás conosco no limiar do
nosso futuro como RSCM.

ORAÇÃO PELO
CAPÍTULO GERAL
Deus de bondade,
queremos conﬁar que Tu
estás conosco no limiar do
nosso futuro como RSCM.

ORAÇÃO PELO
CAPÍTULO GERAL
Deus de bondade,
queremos conﬁar que Tu
estás conosco no limiar do
nosso futuro como RSCM.

ORAÇÃO PELO
CAPÍTULO GERAL
Deus de bondade,
queremos conﬁar que Tu
estás conosco no limiar do
nosso futuro como RSCM.

Tu esperas por nós e nos
acompanhas no caminho
para o Capítulo Geral,
comprometendo-nos
sempre mais
profundamente na missão
de Jesus Cristo.

Tu esperas por nós e nos
acompanhas no caminho
para o Capítulo Geral,
comprometendo-nos
sempre mais
profundamente na missão
de Jesus Cristo.

Tu esperas por nós e nos
acompanhas no caminho
para o Capítulo Geral,
comprometendo-nos
sempre mais
profundamente na missão
de Jesus Cristo.

Tu esperas por nós e nos
acompanhas no caminho
para o Capítulo Geral,
comprometendo-nos
sempre mais
profundamente na missão
de Jesus Cristo.

Tu esperas por nós e nos
acompanhas no caminho
para o Capítulo Geral,
comprometendo-nos
sempre mais
profundamente na missão
de Jesus Cristo.

Mantem-nos ﬁrmes na fé
que sustentou os nossos
fundadores, vibrantes na
esperança que ultrapassa
barreiras, enraizadas no
Teu amor incondicional, e
unidas a serviço da
plenitude da vida e
integridade da criação.

Mantem-nos ﬁrmes na fé
que sustentou os nossos
fundadores, vibrantes na
esperança que ultrapassa
barreiras, enraizadas no
Teu amor incondicional, e
unidas a serviço da
plenitude da vida e
integridade da criação.

Mantem-nos ﬁrmes na fé
que sustentou os nossos
fundadores, vibrantes na
esperança que ultrapassa
barreiras, enraizadas no
Teu amor incondicional, e
unidas a serviço da
plenitude da vida e
integridade da criação.

Mantem-nos ﬁrmes na fé
que sustentou os nossos
fundadores, vibrantes na
esperança que ultrapassa
barreiras, enraizadas no
Teu amor incondicional, e
unidas a serviço da
plenitude da vida e
integridade da criação.

Mantem-nos ﬁrmes na fé
que sustentou os nossos
fundadores, vibrantes na
esperança que ultrapassa
barreiras, enraizadas no
Teu amor incondicional, e
unidas a serviço da
plenitude da vida e
integridade da criação.

Pelo poder que opera em
nós, Tu realizas muito mais
do que poderíamos pedir
ou imaginar. Pela Tua
ternura e misericórdia, o
Teu amor nos faça chegar à
plenitude à qual nos
chamas. AMEN.

Pelo poder que opera em
nós, Tu realizas muito mais
do que poderíamos pedir
ou imaginar. Pela Tua
ternura e misericórdia, o
Teu amor nos faça chegar à
plenitude à qual nos
chamas. AMEN.

Pelo poder que opera em
nós, Tu realizas muito mais
do que poderíamos pedir
ou imaginar. Pela Tua
ternura e misericórdia, o
Teu amor nos faça chegar à
plenitude à qual nos
chamas. AMEN.

Pelo poder que opera em
nós, Tu realizas muito mais
do que poderíamos pedir
ou imaginar. Pela Tua
ternura e misericórdia, o
Teu amor nos faça chegar à
plenitude à qual nos
chamas. AMEN.

Pelo poder que opera em
nós, Tu realizas muito mais
do que poderíamos pedir
ou imaginar. Pela Tua
ternura e misericórdia, o
Teu amor nos faça chegar à
plenitude à qual nos
chamas. AMEN.

PREÂMBULO
Nós, Religiosas do Sagrado Coração de Maria, mulheres centradas
em Jesus Cristo, somos enviadas como discípulas em missão, firmes
na fé, vibrantes na esperança, enraizadas no amor, e unidas no
serviço.
Neste momento da nossa caminhada na fé, fomos convidadas a uma
reflexão contemplativa sobre a Samaritana, o Bom Samaritano,
Maria Madalena junto ao túmulo de Jesus, a Visitação e as Bodas de
Caná. Imagens de bilhas de água, sementes e pontes cativaram a
nossa imaginação, ao caminharmos juntas no “espaço intermédio”
da vida religiosa, que está a atravessar o limiar para um futuro
desconhecido, com esperança profética.
Com a Samaritana, fomos revitalizadas pela água viva que nos
liberta para proclamar a presença de Deus entre nós. Com o Bom
Samaritano, fomos desafiadas a escutar o pulsar do coração de Jesus
naqueles que são deixados à beira do caminho meio mortos –
migrantes, refugiados e a própria Terra. Com Maria Madalena,
vimos uma mulher de paixão e compaixão, cujo encontro com Jesus
ferido e ressuscitado a impeliu a proclamar a Boa Nova de que a vida
vence a morte. Com Maria e Isabel, alegramo-nos na partilha
intergeracional da nossa vivência capitular – mais velhas e mais
novas juntas para transmitir vida abundante.
Com Maria nas Bodas de Caná, procuramos
estar atentas e responder aos sinais dos
tempos e às necessidades daqueles que, hoje,
“não têm vinho”.
A Samaritana - João 4, 4-42
O Bom Samaritano Lucas 10, 25-37
Maria Magdalena junto ao túmulo de Jesus - João 20, 11-18
A Visitação - Lucas 1, 39-56
As Bodas de Caná - João 2, 1-12
Samaritana - Tumbir
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Maria Madalena e Jesus - M.I. Rupnik

“Coragem... ‘Caminhai no meu amor e dareis frutos e os
vossos frutos serão eternos.’ ” (GS/11/X/85/A)
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DECLARAÇÃO DA VISÃO
Somos chamadas a escutar o pulsar do coração de Jesus Cristo
que encontramos, pessoalmente e como comunidade, nas várias
dimensões da nossa vida, e a ser mulheres de paixão e
compaixão, comunidades “em saída”, para proclamar a Boa
Nova.
Desejamos ardentemente viver o nosso carisma com resiliência
onde quer que estejamos, nos tempos críticos da Igreja e do
mundo hoje, e discernir o nosso caminho para o futuro,
conscientes dos desafios emergentes, da realidade do nosso
Instituto e da diversidade de culturas e dons.
Estamos prontas a arriscar o novo e o desconhecido. Conscientes
da interconexão de toda a criação, proclamamos “a abundância
de vida para todos”, através da integridade das nossas vidas, das
nossas relações umas com as outras, com todos os povos e com
o nosso planeta.
Queremos revelar a ternura de Deus ao procurarmos responder
aos gritos dos marginalizados e da Terra.
Colaboramos com outros, caminhando juntas – mulheres de
esperança profética que proclamam que todos têm lugar na
nossa “casa comum”.
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PRIORIDADES
ESTRUTURAS
Implementar as propostas aprovadas:
Decisão sobre Estruturas do Instituto
Recomendação: Regiões de Moçambique e Zambeze

JPIC/ONG na ONU
Continuar o nosso compromisso com as prioridades da JPIC e ONG
na ONU como referidas no seu plano de 2017. Intensificar, em
particular, o trabalho na transformação de estruturas injustas,
envolvendo outros na defesa dos direitos humanos a todos os níveis,
abordando questões de desigualdades globais, migração e cuidado
da Terra. Comunicar este envolvimento através da nossa rede.

FORMAÇÃO
Continuar o trabalho da Comissão de Formação do Instituto,
acompanhando as Irmãs em todas as etapas da formação,
desenvolvendo programas para todas.
Rever a nível de Instituto, de maneira apropriada, o funcionamento,
processo, experiências e efetividade dos programas de Formação
Inicial.
Intensificar uma cultura vocacional e promover iniciativas para que
as/os jovens descubram a sua opção de vida em resposta ao
chamamento de Deus.

COMUNIDADE
Explorar como podemos revitalizar o nosso chamamento a ser
comunidade como RSCM em missão no mundo de hoje.
4

CASA MÃE
Que o Conselho de Liderança do Instituto continue o processo de
transição da Casa Mãe como foi apresentado no Capítulo Geral.

HERANÇA E ESPIRITUALIDADE
Revitalizar a nossa herança, unindo as nossas prioridades atuais com
o nosso carisma, espiritualidade e história.
Continuar a formação dos nossos colaboradores e Família Alargada
SCM segundo o nosso carisma, espiritualidade e missão.

MOÇAMBIQUE E ZAMBEZE
Explorar modos de apoiar e desenvolver a nossa missão em
Moçambique e Zambeze, procurando colaborar mais efetivamente
com a Igreja, outras congregações e outros.
Que o Conselho de Liderança do Instituto, consultando o Conselho
de Liderança Ampliado, continue a explorar com a Diocese de
Chinhoyi, Zimbabué, a proposta de criar uma escola
intercongregacional diocesana e tome a decisão por uma ajuda
financeira e /ou de recursos humanos, ou não participar no projeto.

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS
À luz da nossa realidade do Instituto apontada nas projeções e nossa
reestruturação, continuar um processo de reflexão para considerar a
melhor maneira de utilizar nossos recursos humanos e materiais
para promover a missão, e identificar as implicações de nos
tornarmos uma única unidade de governo.

COMUNICAÇÕES
Explorar o uso mais efetivo dos meios de comunicação a todos os
níveis do Instituto.
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DECISÃO SOBRE AS ESTRUTURAS DO INSTITUTO
O Capítulo reconhece que:


Como Religiosas do Sagrado Coração de Maria, somos um
Instituto apostólico internacional, numa caminhada conjunta
de fé, seguindo os passos de Jean Gailhac e Mère St Jean.



Neste momento da vida do Instituto, todas as Províncias e
Regiões estão em processo de transição, em resposta aos
sinais dos tempos e da sua própria realidade.



As nossas estruturas de governo do Instituto estão evoluindo
para responder à missão do Instituto, tendo em conta os
nossos recursos e necessidades.



Ao fazermos mudanças nas nossas estruturas internas de
governo, fazemo-lo de modo a manter a unidade do
Instituto. As estruturas legais civis existentes e obrigações
podem permanecer intactas sem a necessidade de mudar
registos existentes, títulos ou terminologia.

DECISÃO E MANDATO: REESTRUTURAR O INSTITUTO
Considerando a mudança dos dados demográficos do Instituto e a
necessidade de adaptar estruturas administrativas internas, o
Capítulo Geral 2019 decidiu suspender a atual estrutura de
Províncias e Regiões (aprovação pendente da Santa Sé), por um
período de experiência até ao Capítulo Geral de 2025.
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Neste tempo interino, a autoridade atualmente exercida pelas
Provinciais e Regionais será delegada às Coordenadoras de Área pela
Líder do Instituto e Conselho, como apropriado.
Exceções, se consideradas necessárias, serão decididas pela Líder do
Instituto com o consentimento do Conselho.
Por esta razão, o Capítulo Geral confere à Líder do Instituto e
Conselho o mandato para:
1. Iniciar, o mais cedo possível, o trabalho preparatório para o
desenvolvimento de um processo de reestruturação em vista
do Instituto ter uma unidade de governo, além do nível local.
2.

Fazer isso de tal modo que cada Área do Instituto participe
no processo, com flexibilidade e de acordo com as suas
capacidades e possibilidades.

A aprovação da Líder do Instituto e Conselho é requerida antes
que, passos concretos, ou interinamente (por um período de
experiência) ou definitivos, sejam dados. Planos, atualizações e
avaliações serão partilhados em cada reunião do Conselho de
Liderança Ampliado, e no fim de três anos, um relatório do
progresso será preparado e comunicado ao Instituto.
Não é necessário que todas as Áreas procedam ao mesmo ritmo,
nem que adotem interinamente a mesma forma de governo,
desde que antes do Capítulo Geral 2025, tenham sido aprovadas
disposições e se tenha providenciado qualquer estrutura de
governo nova.
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Serão feitas disposições apropriadas em cada Área para
providenciar consulta às irmãs, e para a sua participação nos
desenvolvimentos e decisões. Onde for oportuno, poderá
procurar-se a assistência profissional apropriada.
A Líder do Instituto e Conselho farão as diligências apropriadas
para rever a secção do Governo das Constituições na preparação
para o Capítulo Geral 2025.

Bodas de Caná - Vitral
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RECOMENDAÇÃO: REGIÕES DE MOÇAMBIQUE E ZAMBEZE
1.

O Capítulo reconhece a vitalidade do carisma em
Moçambique e Zambeze e, ao mesmo tempo, o desejo do
Instituto de fortalecer e desenvolver a missão e providenciar
apoio contínuo e capacitação das irmãs, de acordo com as
necessidades.

2.

Portanto, o Capítulo recomenda que a Liderança do Instituto,
depois de consulta apropriada às irmãs de Moçambique e
Zambeze, às Coordenadoras das Áreas e à/s irmã/s que estão
sendo consideradas, nomeie uma Delegada, com a
responsabilidade de acompanhar as Áreas de Moçambique e
Zambeze.

3.

A consulta incluirá explorar a função e as responsabilidades
da Delegada, assim como fazer o levantamento de nomes a
serem considerados.

4.

A Delegada irá assegurar a comunicação regular nos dois
sentidos entre a Liderança do Instituto e as irmãs. Ela
trabalhará também com as Coordenadoras das Áreas e as
irmãs para desenvolver o diálogo, levando a uma maior
colaboração entre Moçambique e Zambeze.
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Visitação - A. M. Smiddy

Capítulo Geral 2019
Representação para o
Capítulo Geral 2025
Reconhecendo que vamos entrar no processo de mudança
de estruturas, este capítulo autoriza o Conselho de
Liderança do lnstituto, em consulta com o Conselho de
Liderança Ampliado, a determinar o número de delegadas
para o próximo Capítulo Geral e a maneira de escolhê-las,
dentro dos princípios estabelecidos pelas Constituições 55.
31 de Julho, 2019
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Roma, Itália - 6 de Agosto, 2019
Queridas Irmãs,
Todas as que nos reunimos para este Capítulo Geral envolvemo-nos numa
caminhada de fé muito intensa. Na sua abertura, partilhei das nossas
Constituições: “Deus chama-nos a uma caminhada na fé, a uma vida de
relação cada vez mais íntima com Ele. Chama-nos a viver o Evangelho de
um modo autêntico, a continuar a missão de Jesus Cristo que veio para
que todos tenham vida.” (# 1). No Capítulo cada irmã entrou na
profundidade deste compromisso.
Durante um Capítulo Geral refletimos sobre a nossa missão e depois
prevemos e planificamos o que acreditamos ser o chamamento de Deus
para nós, no futuro. Regozijamo-nos, como Instituto, por termos realizado
a nossa tarefa e no Espírito Santo que nos guiou em cada passo e cada
palavra durante esta caminhada.
Formamos comunidade, rezamos, refletimos, partilhamos e trabalhamos
arduamente para criar um documento inspirador e autêntico que nos
levará a atravessar o limiar para um futuro repleto de esperança profética
e dinamismo.
As imagens de bilhas de água, sementes, pontes e o limiar cativaram a
nossa imaginação e revitalizaram o nosso espírito, impelindo-nos a entrar
num futuro desconhecido, com uma forte convicção para viver e agir com
esperança profética.
Atingimos maior clareza na articulação das nossas prioridades e
comprometemo-nos a implementar estas várias dimensões da nossa vida
no Instituto.
A decisão tomada sobre a reestruturação é muito significativa, ao criarmos
juntas um novo futuro que leve por diante a nossa missão. É também
importante a Recomendação para apoiar e capacitar o crescimento da
nossa missão em Moçambique e Zambeze.
O Espírito Santo inspirou-nos e agradecemos particularmente à Task Force
das Estruturas e à Comissão de Redatoras, neste Capítulo, por todo o seu
trabalho.
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Os nossos corações foram tocados por vários relatos do Evangelho citados
no Preâmbulo deste documento. Quando considero a experiência do
nosso Capítulo, a palavra mais profundamente significativa para mim é
“encontro”. Estes textos da Escritura baseiam-se num encontro pessoal,
com Jesus ou outra pessoa. Quando reflito na nossa comunidade durante
este Capítulo, o encontro pessoal foi essencial para a nossa experiência.
Encontramo-nos umas às outras e crescemos nas nossas relações.
Procuremos fielmente encontrar Cristo nas Escrituras e nos outros
aprofundando assim todos os nossos relacionamentos. Convido-as a rezar
com estes textos. E que todas as delegadas continuem a refletir sobre a
sua experiência e aprofundar a sua consciência e gratidão por este evento
de graça. Partilhemos as nossas histórias, experiências e encontros com
outros.
Pedimos a cada irmã do Instituto que viva o que foi escrito. Proclamemos
todas, pelas nossas palavras e ações, que somos mulheres de paixão e
compaixão, comprometidas em viver com esperança profética e encorajar
outros a viver com esperança, a que Deus deseja tão ardentemente para
todas as pessoas.
Com profunda gratidão e alegria, afirmamos o desejo de nos apoiarmos
umas às outras na vivência da nossa missão como discípulas de Jesus
Cristo: firmes na fé, vibrantes na esperança, enraizadas no amor, e um no
serviço.
Unimo-nos em gratidão e orações pela Margaret Fielding, M. Aparecida
Moreira, Ana Luísa Pinto e Sipiwe Phiri, ao fazerem a transição para o
nosso novo Conselho de Liderança do Instituto, dia 21 de Novembro 2019.
Com gratidão,

Rosamond Blanchet, RSCM
Superiora Geral
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