Atividades em preparação ao XIV Capítulo Geral Ordinário Eletivo
SMB

Dia e Mês

Atividades
2017

09/12

 1ª Reunião do Conselho Geral com a assessora do XIV CGOE.
 Organização do Cronograma de trabalhos.

28/12

 Carta de convocação das Irmãs para realização dos trabalhos préCapitulares.
2018

 Missa oficial de abertura do Ano Capitular.
24/02

 Circular encaminhando a 1ª Etapa de trabalho.
 Entrega do cronograma e orientação sobre os trabalhos.

25/03
Março a 15
de setembro
17/06
18 a 22/07
23/07

 Envio de pedido de autorização a Cúria Metropolitana para
realização do XIV CGOE.
 Início dos Encontros Orantes nas Comunidades, encerrando-se
com a festa de Nª Sª das Dores.
 Envio da 2ª Etapa de Trabalhos.
 Retiro Espiritual da Congregação.
 Apreciação do texto do Regimento Interno do Capítulo pelo
Conselho Geral.

30/07

 CONVOCAÇÃO oficial do Capítulo feita pela Priora Geral.

28/08

 Devolução dos trabalhos da 2ª Etapa.

26/09

 Reunião: Conselho e Assessora, para síntese dos trabalhos.
 Organização da Pauta da 1ª Etapa da Assembleia Capitular.

27/09

 Finalização do texto dos trabalhos realizados nas Comunidades.

14/11

 Entrega de Laudos Médicos e Solicitação de dispensa da
Assembleia Capitular (Casos especiais)

15,16 e
17/11
18/11

25/11
25/11

 1ª Etapa da Assembleia Capitular: Avaliação de propostas;
Apresentação dos Relatórios: Financeiro e das Atividades.
 Reunião do Conselho Geral para a avaliação dos Laudos e
solicitações de dispensa da Assembleia Capitular
 Apreciação da pauta da Assembleia Capitular.
 Resposta às solicitações de dispensa e relação das Irmãs com
Laudo médico
 Convocação imediata das Irmãs para o Capítulo.

Congregação das Servas
de Maria do Brasil
XIV Capítulo Geral Ordinário Eletivo
07 a 10 de Janeiro de 2019

Tema:
Relacionamento Humano, Testemunho e Formação a partir da Família
de Betânia - (Jo 11,1- 44;12,1- 8)
Lema:
“Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido!” (Jo 11, 21)

ORAÇÃO PELO NOSSO CAPÍTULO
DEUS nosso Pai Todo Poderoso, por teu Filho Jesus Cristo vivo entre nós,
derrame sobre a nossa Família Religiosa a unção do teu Espírito Santo, neste
tempo de preparação para mais um Capítulo Geral Eletivo.
REAVIVA em nós o desejo de responder ao apelo de santidade do nosso
batismo, à luz do Carisma herdado da nossa fundadora Madre Maria Cecília e
enraizado na espiritualidade dos nossos Sete Santos Fundadores.
CONCEDE-NOS a graça de sermos abertas aos sinais do Espírito, para que
tenhamos a audácia de assumir os desafios de uma Igreja em saída, dando
passos concretos para testemunhar a misericórdia e o perdão em outras
culturas na missão ad gentes.
RENOVA em nós o entusiasmo pela missão em que estamos nos doando para
formar a consciência cristã e ética das crianças, dos jovens e irmos aonde as
pessoas clamam por vida.
MARIA MÃE DAS DORES que levam à glória, interceda junto a teu Filho, a graça
de sermos fiéis ao chamado do Senhor, em tempos necessitados de
testemunhos vivos de fé, esperança e amor, para que saiamos às pressas com
Maria, ao encontro da vida.
Maria Mãe das Dores, rogai por nós!
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