CARTA COMPROMISSO DO XVI CAPÍTULO GERAL DAS MISSIONÁRIAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Em sintonia com toda a Igreja, participamos entre os dias 26 de junho a 22 de julho de 2022
do XVI Capítulo Geral, realizado em Roma; com o tema: “Desprendei-vos, criai asas”.
Este Capítulo teve como objetivo: “avaliar, discernir e planejar nossa vida e missão e eleger
nova coordenação geral do Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus”. A
sinodalidade se manifestou através da presença de 26 Capitulares, 14 ouvintes e convidadas
e 16 leigos oriundos dos 15 países onde estamos presentes.
O Capítulo contou a presença do Moderador: Mark Davis e assessores: Pe Mariano Sedano
Sierra - CMF, Chris Lowney, Ir. Mercedes Casas - FSPS e Ir. Melanie Di Pietro - SC
(Canonista).
Durante o Capítulo foram apresentados os Relatórios da caminhada feita desde o Capítulo
Geral de 2014, até os dias atuais. Refletimos também sobre as diversas realidades que
interpelam a sociedade, a Igreja, nosso Instituto em contextos de instabilidades, guerras,
pobreza, fome, periferias geográficas e existenciais e ainda os desafios impostos pela
Covid-19.
Fomos desafiadas a sermos um Instituto Sinodal e em saída em sintonia com as diretrizes da
Igreja e do Papa Francisco.
Através dos novos Mandatos e Recomendações tecidos para as áreas: Vocação, Formação,
Missão, Governança e Revisão das Constituições e Estatutos, sonhamos com uma
comunidade global, afetiva e efetiva, e nos comprometemos a estar atentas a realidade
social e eclesial com um olhar voltado para os vulneráveis.
Numa atitude de escuta e resposta somos chamadas a vivenciar: “O amor de Cristo nos
impulsiona” (2Cor 5,14) rumo a um horizonte inspirador: “Configuramos em uma
comunidade global, eclesial e inclusiva, continuando o legado recebido de Madre Cabrini,
para responder aos desafios emergentes no campo da educação, saúde e serviço social, por
meio de ações corresponsáveis em prol da dignidade humana em todos os continentes onde
estamos inseridas(os).”
Agradecemos a todas as Irmãs, Leigos comprometidas com nossas missões e demais
pessoas amigas que nos sustentaram com suas orações durante o Capítulo.
Que o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças e Santa Francisca Cabrini
sejam nossos guias na caminhada de fidelidade.
Roma, 22 de julho de 2022.

