
 

ENCONTRO DE SUPERIORAS DE AMÉRICA 

 

Com a oração da Eucaristia, na capela do Sanatório Santa Cruz, em Campos do Jordão,

demos inicio ao encontro de Superioras Locais de Brasil, Argentina , chile e Paraguai

(América). A Eucaristia foi presidida pelo Padre José Maria (I.M.C) e concelebrada pelos

padres residentes no Sanatório, Pe. Luiz Antônio e Monsenhor Aquiles.

Após Eucaristia nos reunimos para orientações práticas, partilha e início dos trabalhos .Em

seguida tivemos o jantar partilhado no Sanatório .

O tema que permeia nosso encontro está contido no Evangelho de Lucas 21, 29, nos

remetendo ao caminho dos discípulos de Emaús que sentiram arder seu coração ao

reconhecerem, no caminho, a presença do Senhor. "Fica conosco Senhor, é tarde e já declina

o dia!" 

Que sejam dias de saborear o encontro e partilhar nosso caminho de luzes e sombras,

buscando não perder de vista , Jesus , o Mestre que caminha conosco e nos pede reconhecê-

lo na partilha , no encontro, na fraternidade que nos une.

Estaremos reunidas desde  17/10 até o dia 21/10. Nos encomendamos às orações de todas.
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https://www.flickr.com/photos/mercedarias/albums/72157699387782162


 

 

2° DIA ENCONTRO DE SUPERIORAS 

No segundo dia de nosso encontro, após oração inicial pautada no texto de Emaús onde fomos convidadas à

fazer o caminho de discípulas que seguem Jesus Caminho ,Verdade e Vida, no cotidiano de nossa vida.

Na parte da manhã, as Irmãs foram convidadas a apresentarem sua vida e missão apontando também luzes,

sombras e desafios nas comunidades hoje. Cada superiora apresentou sua comunidade. Houve muita interação e

partilha. 

No período da tarde, iniciamos com a apresentação do Instituto Axis, que está iniciando um trabalho em nossa

Província (casas do Brasil) com diagnósticos dos nossos colégios e reorganização institucional, para nos

adaptarmos civilmente ao acordo do governo Brasileiro com a Santa Sé, firmado há 10 anos. Para este primeiro

contato, tivemos a presença do consultor: Adilson Souza ,do Instituto Axis. Foi um momento esclarecedor e

importante para este caminho que iremos traçar , no qual precisamos contar com a compreensão e apoio de todas

as Irmãs. 

Na sequência, tivemos a Eucaristia presidida por Padre Márcio Fabri(CSR) que já nos introduz o tema que ele vai

trabalhar conosco no dia de amanhã com maior minuciosidade: "Poder, autoridade e serviço na Vida Consagrada "

Após a Eucaristia, nos reunimos no salão de encontros para o seguimento desta introdução ao tema. E daí, após

jantar, encerramos os trabalhos do dia louvando ao Senhor pela vivência e por tudo o que Dele recebemos.

 

3o. Día:

Iniciamos com a oração de laudes, onde à partir da Palavra de Deus e rezando nossas realidades demos início

aos nossos trabalhos do dia.

O tema já iniciado na tarde de ontem: " Autoridade, poder e serviço na Vida Consagrada", assessorado pelo Padre

Márcio Fabri (CSR) nos levou à reflexões, partilhas e dinâmicas próprias de nosso contexto atual. Foi um dia pleno

e rico de conhecimentos e aprendizagem onde vimos a grande necesdidade de abrirmo-nos ao novo de cada dia e

a nos colocar mais à serviço como exercício de nossas funções de : animar, coordenar e moderar nossas

comunidades.

Encerramos o dia com a Eucaristia, gratas ao Senhor pela sua graça que não nos falta mesmo em meio à desafios
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diversos. "Ele faz o caminho conosco ". Na noite , para uma rica convivência, saímos todas juntas para um

chocolate quente.

 

MAS FOTOS EN GALERIA FLICK MERCEDARIAS
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