
 
 

ANGERS FRANÇA 6 a 23 DE AGOSTO DE 2016 
 
"Construindo uma  Nova Comunidade de Nossa Senhora da Caridade do Bom 
Pastor na África, nas Ilhas e no Oriente Médio" 
 
 
Para cada uma das minhas irmãs que estão reunidas em Angers do dia 6 a 23 de 
agosto de 2016; as irmãs da nossa região (África, Ilhas e Oriente Médio), e todas 
as facilitadoras e intérpretes de diferentes lugares. Aproveito esta 
oportunidade, em nome das líderes da Unidade de RIMOA, e em meu nome, 
para estender uma recepção calorosa a todas as participantes desta sessão. 
 
Boas-vindas especiais para cada uma de vocês e uma observação especial a 
todas as irmãs de nossa região para quem esta sessão as trouxe pela primeira 
vez a Angers. Bem-vindas. 
 
Esta sessão lhes dá a oportunidade, como irmãs da Região de Rimoa a se 
reunirem não como pessoas que residem em algum vilarejo, não como parceiras 
de negócios, não como países, não como unidades, mas como uma comunidade 
com um pacto de fé para celebrar e compartilhar a nossa unidade como uma 
família, como uma congregação ; nossa fé em Deus através de nossa história 
congregacional,  nossas tradições, carisma e espiritualidade, que são o fio que 
nos une como um único corpo de Cristo. Nós nos recordamos quem é São João 
Eudes e quem é Santa Maria Eufrásia, que tipo de vida eles viveram e o que os 
preocupava como um homem / e uma  mulher livres e, ao mesmo tempo, como 
missionários, líderes que valorizavam e gostavam de colaborar  com parceiros 
da missão durante as missões no seu tempo. 
 
 
Somos uma única região, devido ao fato de que somos em grande parte uma 
união de várias culturas diferentes; nossas unidades são jovens, há muita vida 
nova, nova energia, novos inícios, temos vocações e temos esperança para a 
expansão da missão. 
 



Minhas irmãs, estas estão entre as muitas graças que foram concedidas a nós 
por Deus, e o desafio de nos consolidarmos e desenvolvermos a partir destas 
graças para o nosso crescimento, depende de todas nós. Falo com Você, que é 
coordenadora da comunidade, membro da comunidade,  uma formadora ou 
administradora de projetos. É o meu desejo e esperança que à medida que nos 
reunimos em Angers,  você renovem o seu comprometimento para o 
crescimento de nossas comunidades, das unidades, da região e de toda a 
congregação. 
 
Apesar dos desafios que ainda enfrentamos como uma jovem Região, olhamos 
de forma positiva para o futuro com confiança, porque contamos com os nossos 
números crescentes de vocações, o aumento do nível de participação de muitas 
de nós em reuniões internacionais, e com o apoio que continuamos recebendo 
de nossa congregação. Que a graça de Deus esteja sobre todas nós e que esta 
sessão fortaleça o vínculo de unidade da Região como uma família, como uma 
congregação. 
 
Uma maneira de conseguir isto, é começar por olhar para nós mesmas durante 
estes dias, como mulheres ligadas pela fé e lembrando que o relacionamento 
mais profundo da vida não é meramente de sangue ou relação racial ou tribal; 
é a relação de mente para mente e de coração para coração. É quando as 
pessoas têm objetivos, princípios e interesses comuns que se tornam realmente 
e verdadeiramente unidas. Vamos deixar que o  parentesco da fé nos una como 
uma família de Deus. 
 
Por conseguinte, encorajo cada uma de vocês a fazer desta sessão uma 
experiência de aprendizagem, uma comunidade compartilhada,  e que 
compartilhem umas com as outras os seus talentos, experiências e fé, que criem 
novos relacionamentos, façam novas amizades e se divirtam. Aproveitem cada 
momento. Que as bênçãos de Deus continuem a fazer parte de suas 
experiências diárias durante estes dias. 
 

IRMÃS QUERIDAS, TENHAM SESSÕES MUITO FELIZES 
 
"Deus te chama para fazer escolhas definitivas e ele tem um plano para cada 
uma de vocês: descobrir esse plano e responder à sua vocação significa 
avançar em direção à realização pessoal. Deus chama cada uma de nós para 
ser santa, para viver a sua vida, mas ele tem um caminho específico para cada 
uma de nós. Algumas são chamadas à santidade ... muitas pregam a 
importância de aproveitar o momento. Elas dizem que não vale a pena ter um  



compromisso para a vida toda, de tomar uma decisão definitiva, "para 
sempre"; porque não sabemos o que o amanhã trará. Peço-lhes, em vez disto, 
de serem revolucionárias, peço-lhe que nadem contra esta corrente; sim, eu 
estou pedindo para você se rebelar contra essa cultura que vê tudo como 
temporário e que, no final das contas, acredita que você é incapaz de 
responsabilidade, que acredita que você é incapaz de amor verdadeiro. Tenho 
confiança em você e eu rezo por você. Tenha a coragem de "nadar contra a 
corrente" e também tenha  a coragem de ser feliz "(Papa Francisco 28 de julho 
de 2013.) 
 

OBRIGADA, THANK YOU, ASANTE, MERCI, MUCHAS 
GRACIAS  
 
IRMÃ FLORENCE M. KISILU – PROVÍNCIA DO KENYA 
COORDENADORa – REGIÃO RIMOA  


