Religiosas do Sagrado Coração de Maria
Província Brasileira

DECLARAÇÃO

Nós, Religiosas do Sagrado Coração de Maria, com o
coração vibrante e alegres na esperança, reunimo-nos
em Capitulo da Província Brasileira, em Belo Horizonte,
MG, nos dias 17 a 21 de novembro de 2018.
Iluminadas pela Palavra de Deus, ques onadas pela
realidade brasileira e do mundo, deixamo-nos
interpelar pelo tema “Chamadas a con nuar a missão
de Jesus Cristo, construindo pontes de Jus ça e
Solidariedade.”
Movid as p ela o ração e p elo d iscern imento,
experimentamos a ação do Espírito na Comunidade
Capitular, enriquecida pela presença signiﬁca va de
nossos colaboradores que atuam em diversos
ministérios.
O Carisma, dom evidente do Espírito concedido ao
Venerável Padre Jean Gailhac, nos congrega na Igreja
para a vida do mundo e nos desaﬁa a viver a missão
compar lhada com outros.
Reconhecemos a graça que é para a Igreja o ministério
do Papa Francisco, con nuamente nos convocando a
sermos 'Igreja em saída' e a dar respostas profé cas aos
clamores da terra e dos pobres, no nosso mundo ferido,
fragmentado e dividido.

Centradas em Jesus Cristo, o Bom Pastor, e numa
a tude de escuta a va, no diálogo, no acolhimento e
aproximação das diferenças que nos enriquecem,
assumimos:
1. Revitalizar o processo de Animação Vocacional.
2. Inves r na formação dos novos membros,
potencializando seus dons e habilidades para a
missão.
3. Fortalecer a formação de Irmãs e Colaboradores,
na par lha do Carisma, Espiritualidade, Missão
compar lhada e liderança.
4. Reaﬁrmar a nossa opção pelos empobrecidos,
especialmente crianças, juventudes e mulheres,
na promoção da Jus ça e construção da
Solidariedade.
5. Cuidar da nossa Casa Comum, num compromisso
com a Jus ça, Paz e Integridade da Criação.
6. Intensiﬁcar os gestos concretos de par lha de
recursos humanos, ﬁnanceiros e dos nossos bens
móveis e imóveis, com projetos comprome dos
com a vida ameaçada e com as ví mas de
injus ça.

Maria, nosso modelo de
discípula e de mulher
peregrina, que soube
construir pontes com sua
presença a va e solidária,
nos acompanhe nesta
caminhada e interceda por
nós junto ao seu Filho Jesus.
Amém.
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