
 

Verona, 8 de julho de 2021 

 

Caríssimo irmãos e irmãs da Família Calabriana! 
 

Neste difícil momento da pandemia, que ainda continua a flagelar a humanidade, nos sentimos unidos 

e em comunhão na oração. 

Os Capítulos Gerais, a muito tempo programado, foram muitas vezes adiados, esperando que a situação 

de emergência de saúde permitisse viagens internacionais e a participação em presença dos capitulares. 

Após este longo período, o Dicastério para a vida Consagrada, com a sua carta de 31 de Maio de 2021, 

deu a possibilidade extraordinária de celebrar os Capítulos Gerais das Congregações de forma 

telemática, permitindo a realização dos votos dos Superiores Gerais e dos Conselheiros através do 

cartão eleitoral, e ser enviado por correio rápido. 
 

PASSOS DE DISCERNIMENTO 

À luz desta nova possibilidade, nos reunimos como Conselhos Gerais para iniciar um processo de 

discernimento para avaliar a viabilidade, para as nossas Congregações, para levar a cabo o Capítulo em 

forma telemática. 

A primeira reunião dos Conselheiros foi seguida pelo envolvimento dos Delegados Pobres Servos e das 

Delegadas Pobres Servas, aos quais foram apresentadas as diferentes possibilidades de dar 

continuidade no nosso discernimento. Além disso, consideramos oportuno alargar a nossa reflexão a 

todos os membros eleitos do Capítulo, para que a decisão seja o mais colegial possível. Realizamos 

neste sentido, para os Irmãos e as Irmãs capitulares, reuniões separadas. 
 

ÊXITO DESTA PRIMEIRA FASE 

O Conselho Geral dos Pobres Servos reuniu-se com todos os capitulares na Sexta-Feira, dia 2 de Julho 

do corrente ano, enquanto o Conselho das irmãs se reuniu com as capitulares na segunda-feira, dia 5 

de Julho do mesmo ano. 

Este momento foi vivido num clima maravilhoso de escuta, de fraternidade e de partilha. Estes 

encontros realizados à distância, num espírito de comunhão e colegialidade, são de grande ajuda no 

discernimento, para poder juntos ouvir a voz do Espirito e para poder escolher aquele bem maior para 

a vida e a missão das nossas Congregações e da Obra. Até este momento, não alcançamos ainda uma 

orientação definitiva. Agora, a proposta que está sobre a mesa será posteriormente avaliada nas 

Delegações e dentro quinze dias nos encontraremos novamente. 
 

No espirito de um processo sinodal, desejamos partilhar com todos Irmãos, Irmãs e leigos da Família 

Calabriana, o caminho que estamos a fazer. 

Pedimos a todos que non acompanhem neste momento, rezando intensamente para a preparação do 

Capítulo Geral e para que o Espírito Santo ilumine o nosso caminho ruma à uma profecia de comunhão. 

 

Pe. Miguel e Madre Lucia 


