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Direção Orientadora 
24° Capítulo Geral 

 

O Amor dá Tudo* 

 
 
Nós, Irmãs Escolares de Nossa Senhora, orientamos toda nossa vida 
para aquela unidade para a qual Jesus Cristo foi enviado. Neste 
momento crítico na história sagrada da criação e da humanidade, 
ouvimos nosso desejo profundo de confiar e arriscar (VSE, C 4). 
 

 Assumimos a Pobreza Evangélica, aprofundamos o seu 
significado e arriscamos dispor-nos a sermos transformadas. 
(VSE, C 15-17, DG 19) 

 Aprofundamos nossa consciência de quem somos em relação 
ao Deus Trino, aos outros, e ao maravilhoso universo de Deus, 
particularmente através da reflexão teológica sobre a Trindade 
(VSE, C 12). 

  Declaramos que nossa vida comunitária autêntica é um 
testemunho profético de unidade na diversidade e um serviço 
ao povo de Deus (VSE, C 7-9). 

Ampliamos nossa compreensão da interculturalidade e nos 
comprometemos a desenvolver habilidades para a vivência 
intercultural em comunidade e na sociedade (VSE, DG 36). 

 Arriscamos respostas inovadoras como educadoras em um 
mundo de rápidas mudanças influenciado pela globalização e 
tecnologia (VSE, Prólogo; C 22-24, 26). 
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 Educamos, defendemos e agimos em colaboração com outras 
pessoas em favor da dignidade da vida e do cuidado de toda 
criação (VSE, C 9, 17; DG 19). 

 Discernimos, como congregação, quais são as preocupações 
globais urgentes e críticas às quais somos chamadas a atender 
e ousamos responder corajosamente de maneiras inesperadas 
(VSE, C 17; DG 36-38).  

 
O Deus Trino nos impulsiona ao coração do mundo para sermos 
mulheres de paz, esperança e amor. No espirito da Bem-aventurada 
Madre Teresa e Madre Carolina, nós, a comunidade viva, continuamos 
desenvolvendo nosso carisma de acordo com Vós Sois Enviadas 
(VSE, Prólogo). 
 

*Bem-Aventurada M. Teresa de Jesus Gerhardinger, Carta  1. 
 

Aprovado em 24 de outubro de 2017 
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Atos  
do 24° Capítulo Geral  

 
 
 

Ter Tudo em Comum 
 

Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, convocamos a congregação 
inteira para aprofundar nossa compreensão e compromisso de Ter 
Tudo em Comum, e promover entre nós a responsabilidade partilhada 
pelo futuro da vida e missão da congregação.  
 
 
Assumindo este chamado, nós: 
 planejaremos e tomaremos decisões de maneira responsável 

pelo bem comum como indivíduos, comunidades locais, 
províncias e como congregação (VSE, C16; DG 58, 67, 69, 70). 

 continuaremos a apoiar financeiramente o Fundo Gerhardinger 
da congregação, estabelecido em 2010 para sustentar as 
necessidades não ministeriais das províncias e programas da 
congregação direcionados para experiências internacionais 
(VSE, DG 58, 67, 69, 70).   

 contribuiremos para o Fundo de Ministério da congregação 
criado em 1998 para apoiar ministérios atuais e futuros da 
congregação (VSE, C 23-26; DG 33, 36, 37, 38). 

 ofereceremos ajuda de pessoal para o serviço no Generalato e 
damos apoio financeiro às necessidades operacionais do 
Generalato (VSE, C 16, 19; DG 36). 
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Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, recomendamos que o 
Conselho Geral: 
 

 inicie um processo para estudar modelos de Capítulos Gerais 
que promova e convide a participação dos membros e a 
responsabilidade partilhada de todas as irmãs pela vida e 
missão da congregação  (VSE, C 41, 62, 92a, 92b, 95; DG 53, 54, 
56, 81, 84). 

 inicie/continue a oferecer encontros/reuniões com o Conselho 
Geral, Conselhos Provinciais, Tesoureiras, Formadoras, 
Grupos de Comunicação e Tecnologia Congregacional (CCTT), 
Rede Shalom e outros grupos, considerados de ajuda e 
necessários, a fim de fortalecer nossos esforços colaborativos 
entre nós como uma congregação internacional (VSE, C 113 – 
115; DG 110 – 112). 

 estabeleça um diálogo com os Conselhos Provinciais para 
planejar um fundo congregacional para o noviciado (VSE, C 75, 
115; DG 108 – 112).  

 
Aprovado em 24 de outubro de 2017 
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Desenvolvimento Pessoal  
em Comunidade  

(VSE, C 43-47; DG 113-124) 
 
Reconhecemos que nossa vida de votos em comum é um dom e uma 
responsabilidade, (VSE, C 6) e formar comunidade é um processo que 
dura a vida inteira (VSE, C7). À luz dos tempos em que vivemos, nós, 
os membros do 24° Capítulo Geral, convocamos cada irmã de nossa 
congregação a aceitar a responsabilidade e o compromisso com o 
desenvolvimento pessoal em comunidade: 
 Redescobrimos nossas raízes agostinianas de formar uma 

comunidade de um só coração e uma só alma em Deus. 
 Promovemos a consciência e a necessidade de habilidades 

para vivência transcultural e intercultural e oferecemos 
oportunidades para desenvolvê-las. 

 Descobrimos e desenvolvemos maneiras novas de 
experiências transcultural e intercultural, de curta duração, para 
irmãs de nossa congregação internacional. 

 Reconhecemos, pessoal e comunitariamente, que todas somos 
promotoras vocacionais (VSE, C 43, 44).  

 
Aprovado em 24 de outubro de 2017 
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Comunicação e Tecnologia  
Congregacionais 

 
Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, afirmamos o Plano de 
Comunicação Congregacional de 20 de dezembro de 2014. 
Promovemos sua contínua implementação e desenvolvimento na 
congregação. Estamos atentas para o uso crítico e responsável das 
comunicações e tecnologia a fim de promover nossa vida religiosa e 
nossa visão educacional entre nós e nossos colaboradores.  
 

Aprovado em 24 de outubro de 2017 
 

 

Diretrizes para a representação  
no 25° Capítulo Geral 

 
Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, guiadas por Vós Sois 
Enviadas, determinamos estas diretrizes gerais para a representação 
no 25° Capitulo Geral (VSE, C 95; DG 85): 
 Haverá um membro ex-ofício para cada província. 
 A representação será baseada nos princípios de igualdade e 

proporcionalidade. 
 

Aprovado em 24 de outubro de 2017   
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Composição  
do Conselho Geral 2018-2024 

(VSE, C 101; DG 101) 
 
Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, determinamos que o 
conselho geral seja composto pela superiora geral e cinco 
conselheiras.   
 

 Aprovado em 24 de outubro de 2017 
 

 
 
 

Funcionamento  
do Conselho Geral 2018-2024 

 
Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, determinamos que o 
conselho geral é livre para decidir como será o seu funcionamento. 
 

Aprovado em 24 de outubro de 2017 
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Número  
de Conselheiras Gerais 

 
Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, determinamos que o número 
de conselheiras gerais a serem eleitas nos capítulos gerais futuros 
sejam pelo menos três. Isto requer uma mudança em Vós Sois 
Enviadas, Constituição 101, como segue: 
 

Os membros do Capítulo Geral têm o dever de eleger a 
superiora Geral e, ao menos, cinco três Conselheiras Gerais, 
todas já com profissão perpétua na Congregação; a Superiora 
Geral deve ter pelo menos 35 anos de idade e profissão 
perpétua feita, pelo menos, há cinco anos. (VSE, C 101) 

 
 
 

Aprovado pelo 24° Capítulo Geral em 24 de outubro de 2017 
 
 

[Legislação pendente de aprovação pela Congregação para  
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica  

(CICLSAL)] 
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Revogação dos Atos do 23° Capítulo Geral  
 

Nós, os membros do 24° Capítulo Geral, afirmamos que os seguintes 
Atos do 23° Capítulo Geral, foram completados ou integrados no 
decurso da vida e espirito da congregação, e revogados como 
específicos atos legais: 
 
 

A. Completados: 
1. Estrutura Congregacional de Áreas Maiores (Revogado em 24 

de outubro de 2017) 

2. Composição do Conselho Geral, 2013-2018 (Revogado em 24 
de outubro de 2017) 

3. Funcionamento do Conselho Geral, 2013-2018 (Revogado em 
24 de outubro de 2017) 

4. Tempo do Termo do Conselho Geral (Revogado em 24 de 
outubro de 2017) 

5. Comunicações Congregacionais (Revogado em 24 de outubro 
de 2017) 

6. Diretrizes para Representação no 24° Capítulo Geral 
(Revogado em 24 de outubro de 2017) 

 

B. Integrados no decurso da vida e espirito da congregação: 
1. Direção Orientadora:  O Amor Não Pode Esperar (Revogado 

em 24 de outubro de 2017) 

2. Ter Tudo em Comum (Revogado em 24 de outubro de 2017) 
3. Desenvolvimento Pessoal em Comunidade/Formação Inicial 

e Continuada (Revogado em 24 de outubro de 2017) 
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Adaptação da Circular 34/17* 

 
Publicação da Direção Orientadora e   

dos Atos do 24º Capítulo Geral,  
15 de novembro de 2017 

 
Os membros do Capítulo solicitaram ao conselho geral que fizesse, 
nesta publicação oficial dos resultados do Capítulo Geral, uma 
observação do amplo contexto dentro do qual receber a Direção 
Orientadora, O Amor dá Tudo. Eles quiseram dirigir nossa atenção, 
especificamente, para a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si’: 
Sobre o Cuidado da Casa Comum (maio de 2015). Esta encíclica é um 
complemento relevante na Doutrina Social da Igreja Católica e estava 
muito presente nas mentes e corações dos membros capitulares ao 
considerarmos um enfoque integrado dos vários elementos da Direção 
Orientadora. Nós as encorajamos a usar esta encíclica como uma 
ajuda significativa na compreensão do O Amor dá Tudo. 
 

 
* Circular 34/17 do Conselho Geral:  Anúncio Oficial 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Patricia Stortz,  
Coordenadora Congregacional de Comunicação 
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