
XVI Capítulo Geral 
Missionárias do Sagrado Coração de Jesus 
Roma, 26 de junho a 22 de julho  

O Capítulo Geral iniciou oficialmente no dia 26 de junho com a 
Missa de Abertura presidida por Dom Rino Fisichella, Presidente 
do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. 

Concelebraram o Padre Nibin Palatty e o Padre Perumay, Padres 
Vocacionistas da paróquia de San Gabriele em Viale Cortina d'Ampezzo, 
paróquia à qual as Irmãs que vivem na Cúria fazem parte. A celebração 
foi animada pelo coro estudantil do Pontifício Instituto de Música Sacra 
de Roma e transmitida ao vivo pelo Youtube. Você pode conferi-lo neste 
link. Durante sua homilia, Dom Fisichella lembrou-nos de como Madre 
Cabrini nos chamou ao espírito missionário para anunciar o Evangelho. 
Ele também os encorajou a viver os dias do Capítulo Geral ouvindo a 
Palavra de Deus e as irmãs. 

A primeira semana de trabalho do Capítulo foi dedicada às apresentações e relatórios sobre o trabalho 
realizado nos últimos oito anos. No dia 28 de junho, a Superiora Geral Ir. Barbara Staley compartilhou 
seu relatório sobre o estado do Instituto. No dia seguinte, 29 de junho, a Ir. Stella Maris Elena, 
Tesoureira Geral, apresentou o Relatório Financeiro, com a colaboração do Sr. Greg Lane, Diretor 
Financeiro que está em Chicago. Greg também ilustrou o uso dos ativos materiais do Instituto, 
incluindo Investimentos de Impacto. 
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CASA LA SALLE 
O Capítulo Geral foi 
realizado na Casa La Salle, 
em Roma. A casa está 
localizada na Via Aurélia e 
está imersa na 
tranquilidade de um grande 
parque privado, a poucos 
quilômetros da Cidade do 
Vaticano. 

O LOGOTIPO E O TEMA 
O tema escolhido para o 
Capítulo desprendei-vos, 
criai asas, é retirado dos 
textos da Santa Francisca 
Cabrini. Foi um convite para 
enfrentar os desafios do 
nosso tempo com audácia e 
paixão . 

https://youtu.be/7TVWsrgM1es


As três Províncias, Mater Gratiae, Guadalupe e Santa Francesca Cabrini e a Região Spirito Santo 
apresentaram em seguida o relatório das atividades realizadas. Cada realidade destacou os avanços 
alcançados e os desafios a serem enfrentados.  

Além disso, pudemos apreciar a apresentação da Ir. Albertina Ghislieri Goulart, MSC, que 
compartilhou a experiência da missão em Uganda. Tem sido tão emocionante ver todos os avanços 
feitos nesta missão em um curto período de tempo e durante a pandemia da Covid. 

No d i a 30 de j unho , i rmãs e l e i ga s 
acompanharam a apresentação do relatório da 
Comi ssão Internacional de Saúde, conduzido 
pela Ir. Concepción Vallecillo, uma das 
representantes do Capítulo. Os demais membros 
da Comissão deram suas contribuições através 
de uma apresentação em vídeo que recordou o 
sonho de Madre Cabrini e a origem da missão 
cabriniana na saúde . 

Finalmente, no dia 11 de julho pudemos 
aprofundar nosso trabalho e nossa compreensão 
ouvindo o relatório da Equipe de Coordenação 

de Formação Internacional (IFTC). As irmãs da IFCT compartilharam sua experiência de trabalho em 
equipe e estavam abertas às nossas perguntas.  
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A HOMILIA DE DOM RINO FISICHELLA 
Madre Cabrini, ouvindo o espírito que falava através dela, compreendeu profundamente sua vida de 
missionária; na China, no Oriente, no Ocidente, sempre sendo missionária. Vós não podeis falhar neste 
carisma que vos pertence, mulheres evangelizadoras com tudo 
o que isso implica, com a força, a novidade, a sensibilidade 
típica das mulheres no anúncio do Evangelho, no estar com 
Jesus, na superação dos limites, na cura das doenças.  
Madre Cabrini começou a dar sinais concretos de evangelização 
com a educação e com os hospitais, com um e outro pôs em 
prática o que ouvimos: expulsar demônios, o diabo da 
ignorância, curar os doentes. O anúncio torna-se visível através 
do sinal concreto, não só as palavras, a Palavra está 
inevitavelmente unida ao sinal e o sinal explica a Palavra, lhe faz 
compreender, dá inteligência à Palavra e aqui vemos Jesus 
chamando os seus discípulos para um lugar à parte. Estes são os 
dias em que você se afasta do trabalho diário para planejar os 
próximos anos, o que é um trabalho vivido com Jesus, em 
comunhão de vida com Ele, procurando antes de tudo escutar, 
antes de tudo escutar a Deus, quando fala porque Deus fala, mas exige o ouvir e para escutar 
devemos nos calar'. Viva estes dias com um grande momento de silêncio para ouvir a Deus e, se você 
ouve a Deus, você também ouve as irmãs. Que estes dias sejam um momento de escuta mútua. 
Dom Rino Fisichella, Missa de abertura do Capítulo Geral, 26 de junho de 2022.

Da esquerda: Ir. Joan McGlinchey, Ir. Lucy Panettieri e Ir. Sharon Casey.



Durante as duas primeiras semanas, as irmãs e os leigos puderam pedir esclarecimentos e discutir 
cada uma das apresentações durante as sessões do Capítulo. 
 
A partir da terceira semana, após o retorno dos leigos participantes, abordamos o tema da mudança 
das Constituições do Instituto. A Ir. Joan McGlinchey apresentou o relatório sobre o trabalho realizado 
pela equipe, com a contribuição da Ir. Melanie Di Pietro, SC. 
 
Iniciamos também o processo de 
elaboração da Reflexão Teológica, 
Mandatos e Recomendações sobre 
Formação, Vocação, Missão e 
Governo para os próximos seis 
anos. Este trabalho de redação dos 
Mandatos e Recomendações 
continuou ao longo da semana. 
Vários dias de trabalho intenso e 
e n r i q u e c e d o r, e p u d e m o s 
vislumbrar os aspectos relevantes 
para formular o que será nosso ser 
e fazer missionários para o futuro. 
Utilizamos uma metodologia que 
favoreceu o envolvimento de 
todas nós neste trabalho. Também 
buscamos caminhos comuns e 
planejamos em estilo sinodal e interconectado entre nós, MSCs, leigas e destinatários de nossa missão 
no mundo. 
 
Há terceira semana foi um momento de discernimento e oração, que começou com a eleição da 
Superiora Geral e do Conselho Geral.  
 
A Ir. Maria Eliane Azevedo da Silva foi eleita Superiora Geral das Missionárias do Sagrado Coração de 

Jesus. O Conselho Geral eleito, que trabalhará 
com Ela para dar vida aos mandatos definidos 
durante esse tempo, é composto por: Ir. Stella 
Maris Elena, Tesoureira Geral, Ir. Gilda 
Mendoza e Ir. Patricia Godoy. 

Dedicamos um momento para agradecer o 
trabalho realizado pela Ir. Barbara Staley e seu 
Conselho Geral e comemoramos pelas freiras 
recém-eleitas. Agradecemos a Deus pelo dom 
e disponibilidade de nossas irmãs para servir 
o Instituto, guiando-as na missão de levar o 
amor de Jesus até os confins da terra. 
 

Finalmente, durante a última semana do Capítulo Geral, estivemos empenhamos na revisão e 
aprovação da Reflexão Teológica, Mandatos e Recomendações para as áreas da Missão, Vocação, 
Formação, Governo, Constituições e Estatutos. Finalmente, a Ir. Concepcion Vallecillo apresentou um 
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Ir. Barbara Staley entrega a luz a Ir. Maria Eliane Azevedo da Silva logo após sua eleição como Superiora 

Geral dos MSCs.

O Conselho Geral imediatamente após a eleição. Da esquerda: Ir. Patricia Godoy, Ir. 

Gilda Mendoza, Ir. Maria Eliane Azevedo da Silva (Superiora Geral) e Ir. Stella Maria 

Elena (ex-Conselheira Geral).



trabalho de análise do contexto atual e da 
realidade do Instituto, preparado para o 
Capítulo Geral em colaboração com a Sra. Nicole 
Rose. 
Guiadas pelo espírito de Madre Cabrini e em 
comunhão entre nós, concluímos o Capítulo 
assinando a carta em que nos comprometem a 
viver o carisma em estilo sinodal, guiadas por 
este horizonte inspirador: “Estamos em uma 
comunidade global e eclesial inclusivo, dando 
continuidade ao legado de Madre Cabrini, para 
responder aos desafios emergentes na educação, 
saúde e no serviço social, através de ações 
responsáveis em prol da dignidade humana em 
todos os continentes em que estamos inseridas” (da carta de compromisso do XVI Capítulo Geral das 
Missionárias do Sagrado Coração de Jesus).  
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A HOMILIA DO PADRE LEONIR CHIARELLO 
Como Missionários do Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a recordar ao mundo que o 
Senhor Ressuscitou, está presente e que Ele lembra e nos carrega em seu coração. Em sintonia com a 
frase da Santa Francisca Cabrini escolhida para guiar os 
trabalhos do Capítulo Geral “Desprendei-vos, criai asas" para 
rever e deixar-se rever, reconhecer e deixar-se reconhecer, 
recordar e ser recordado por Jesus, Senhor ressuscitado. Nesta 
perspectiva de recordar, de trazer para o coração, como 
missionários scalabriniano, queremos como família 
scalabriniana trazer para o coração cabriniano e scalabriniano, 
a colaboração de Madre Cabrini com nosso bem-aventurado 
fundador que será, futuramente, proclamado Santo, quer 
recordar, a sua colaboração face às necessidades urgentes dos 
emigrantes. Conheceu e viu, reconheceu e se comprometeu 
com as situações de necessidade dos migrantes no final do 
século XIX e através de suas obras, do seu empenho pessoal e 
também com as instituições que constituiu, promoveu a 
Evangelização e a ação social, para erradicar a escuridão da 
sepultura em que se as pessoas se encontravam.  Usando a imagem de Maria que procura Jesus e 
chora porque Jesus está no sepulcro, viram, emocionaram-se, choraram, mas trabalharam muito para 
dar uma resposta e ainda hoje somos convidados a renovar essa colaboração, o nosso compromisso de 
colaboração para aliviar as feridas materiais e espirituais de muitos irmãos e irmãs, obrigados a viver 
longe de sua pátria, para defender seus direitos, para manter viva a sua fé cristã e para sensibilizar a 
comunidade internacional para uma abertura e apoio. Que o Senhor nos apoie em nossa missão de 
trazê-Lo ao mundo, de lembrar ao mundo que Ele está presente em muitas situações de escuridão, ele 
está presente como Ressuscitado. 
Padre Leonir Chiarello, Missa de Encerramento do Capítulo Geral, 22 de julho de 2022. 

O Conselho Geral cessante. A partir da esquerda: Ir. Maria Regina Canale, Ir. 

Barbara Staley, Ir. Stella Maris Elena e Ir. Bernadette Anello.



No dia 22 de julho concluímos oficialmente o Capítulo com a Santa Missa às 17h, transmitida ao vivo 
e presidida pelo Padre Leonir Chiarello, Superior Geral dos Missionários de San Carlo 
(Scalabrinianos), e o concelebrante o Padre Robert Kannathanath, SDV, Pároco da paróquia, da Casa 
Geral, da Igreja de San Gabriele Arcangelo e secretário geral dos Padres Vocacionistas. Agradecemos 
novamente a Ir. Barbara Staley e seu Conselho pelo trabalho realizado ao longo desses oito anos e 
continuamos apoiando a nova Superiora Geral e seu Conselho com nossas orações. Um grande 
obrigado também a todas as irmãs e a todos aqueles que participaram e tornaram este Capítulo 
possível! 
 

COMPARTILHA E TESTEMUNHOS 

Corresponsável na Missão 

Desde o início do Capítulo Geral, o Sr. Mark Davis, mediador, nos orientou nas respostas a estas 
perguntas: quem somos, onde e em que atuamos, qual é o nosso desejo para este momento tão 
especial do Instituto.  

Compartilhamos, em pequenos grupos e 
depois na plenária, nossos sentimentos, 
nossas esperanças e nossas preocupações 
com o trabalho realizado nas Províncias e 
na Região. As leigas foram convidadas a 
dialogar sobre as necessidades de sua 
formação, enquanto as irmãs se reuniram 
para discutir aspectos específicos da vida 
religiosa. Irmãs e leigas passaram um tempo 
compartilhando algumas histórias de vida. 
 
Esse momento nos deu a oportunidade de 
ouvir ainda mais o testemunho das leigas na 
partilha da experiência do nosso Carisma, 
concretizada nas várias missões: com os 
sem-abrigo, com os migrantes na fronteira 
com o México no Texas, na pastoral 
educativa, na época do Covid-19, na promoção da dignidade das pessoas. Em tudo isso percebeu o 
amor misericordioso e a compaixão do carisma cabriniano. 

Nos dias 7 e 8 de julho, nós, participantes do Capítulo, irmãs e leigas, compartilhamos a pergunta: O 
que descobrimos de tudo o que foi dito 
até agora durante o Capítulo? O que 
ouvimos que consideramos especialmente 
importante para o futuro do Instituto e 
de sua missão global? Em cada mesa 
foram propostos temas-chave para o 
Instituto e a Missão, procurando 
esclarecer as prioridades para nossas 
reflexões e discussões posteriores. A 
primeira sessão da tarde focou no Ser 
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Irmãs e leigos durante um momento de oração.

As MSCs na La Salle House durante um dos fins de semana do Capítulo Geral.



Cabrinianas hoje: quais são as características essenciais que identificam 
nossas atividades missionárias, onde quer que estejam como Cabrinianas? 
Posteriormente, a Assembleia capitular se perguntou, à luz dos sinais dos 
tempos, quais são as necessidades urgentes de hoje e de nossa realidade: 
Onde Deus está nos chamando agora? Isso nos ajudou a contemplar e dar 
voz às nossas Prioridades Missionárias. 

Voltamos então a falar do valor da corresponsabilidade e do caminhar 
juntas. Mais tarde, compartilhamos como o carisma Cabriniano nos dá 
esperança e fé em nosso caminho juntas. Dedicamos esse dia na construção 
da visão, missão e prioridades missionárias do Instituto. 

ORAÇÃO 

Discernir a Voz do Espírito  
Cada dia de trabalho do Capítulo Geral foi aberto com uma oração 

conjunta na Sala Capitular, das 8h30 às 9h. A oração foi conduzida 
diariamente por um membro da Comissão de Liturgia. 

Às 12h15 de cada dia tínhamos o presente de celebrar a Eucaristia, sempre 
numa língua diferente. Por isso, agradecemos a todos os sacerdotes que se 
disponibilizaram durante o mês para prestar este serviço a todas as 
participantes do Capítulo. Vários momentos foram dedicados à oração 
pessoal e ao discernimento, tanto pessoal como comunitário. Em particular, 
fizemos silêncio antes das eleições da nova Superiora e do Conselho Geral. 

No início do Capítulo, recebemos um diário espiritual do mediador, uma 
ferramenta para nossa oração pessoal, que pudemos usar o tempo todo. 
Estar centrado em Jesus na oração nos permitiu não ficar presas em ideias, 
mas viver para o bem comum e para a missão com os mais vulneráveis.  
A Comissão para a Liturgia foi formada pela Ir. Inês Caixeta, Ir. Assunta 
Scopelliti, Ir. Laura Sanchez e Ir. Sharon Casey. 
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IR. NEUSA DE FÁTIMA 
MARIANO 

IR. MERCEDES CASAS 
SÁNCHEZ 

MR. CHRIS 
LOWNEY 

CABRINI WORLD HIGHLIGHTS 

A partir da esquerda: Ir. Laura Sanchez, Ir. Asnakech Assefa Dana, Ir. Hana 

Dimma, Ir. Genet Henok, Ir. Maureen Bennett, Ir. Suany Angela De Oliveira.



FORMAÇÃO 

Corresponsável na Missão   

OCapítulo Geral foi enriquecido não só pelas irmãs e leigas 
participantes, mas também pela presença de alguns 
oradores. Os convidados realizaram algumas sessões de 

formação nas duas primeiras semanas e contribuíram para o 
aprofundamento e meditação de alguns temas específicos.  
 
Com Chris Lowney, escritor, orador público e consultor de 
liderança, trabalhamos com o Discernimento. Graças à sua 
liderança, reconhecemos que vivemos em um mundo volátil, 
incerto, complexo e ambíguo (VICA), um mundo que nos confronta 
com vários desafios. A reflexão sobre o Discernimento foi guiada 
pelo exame dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Chris 
enfatizou na identificação de nossas consolações e desolações, nos 
incentivando a seguir, como Santa Francisca Cabrini, descarregando 
nossa bagagem insana e reconhecendo que todas são responsáveis 
pela missão, independente do papel que desempenhamos e de onde 
viemos. Refletimos e discutimos sobre a corresponsabilidade na 
missão; ele nos orientou em atividades individuais e coletivas, 
fazendo-nos refletir sobre as características de uma boa liderança, 
disposta a pensar sempre no grupo todo. Chris nos lembrou do 
apelo do Papa Bento XVI, que enfatizou como os leigos devem ser 
corresponsáveis pelo bem-estar e pela missão da Igreja. Ao 
aprofundar a corresponsabilidade na missão, descobrimos que 
somos mais do que colaboradoras. Daí a necessidade de apropriar-se 
do carisma e da espiritualidade cabriniana, para se vincular 
profundamente à missão. 
 
Essas atividades nos levaram a concluir que devemos continuar 
crescendo na confiança entre irmãs e leigas. É necessária uma 
profunda formação espiritual de nossas leigas comprometidas para 
que a cultura Cabriniana se enraíze. É importante que as leigas 
tenham a formação e informação necessárias para contribuir 
verdadeiramente com a missão e que explorem suas potencialidades 
e capacidades. 

Quanto aos religiosos, tivemos a honra de receber o padre Mariano 
Sedano Sierra, missionário claretiano, que nos deu suporte 
espiritual, aprofundando o chamado da missão. Ele nos encorajou a 
considerar a pandemia como um momento de graça, a olhar as 
coisas com os olhos abertos, a ir do superficial ao profundo e a 
seguir o exemplo de Madre Cabrini, que tinha tanta tranquilidade 
no coração, que podia fazer tanto. Também destacou como nós 
somos chamadas a mergulhar no amor de Deus, como fez a nossa 
Fundadora. Só o amor pode curar nossa solidão. Padre Mariano 
falou da Ágape, do amor altruísta, amor pelo amor do amor. Sugeriu 
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26 DE JUNHO: Celebração de 
abertura do Capítulo Geral. 
4 DE JULHO: Dia da Independência 
dos Estados Unidos da América. 
5 DE JULHO: Noite cultural em que 
compartilhamos comidas, danças e 
canções características dos 
diferentes países. 

7 DE JULHO: Canonização da Santa 
Francisca Xavier Cabrini. 
8 DE JULHO: Cerimônia de 
saudação das leigas participantes 
do Capítulo. 
15 DE JULHO: Aniversário do 
nascimento da Santa Francisca 
Xavier Cabrini. 
19 DE JULHO: Celebrações para a 
eleição da Superiora Geral e do 
Conselho Geral. 
21 DE JULHO: Aniversário da Ir. 
Stella Maris Elena, Conselheira 
Geral. 
22 DE JULHO: Cerimônia de 
Saudação e Missa de Encerramento 
do Capítulo Geral.

CABRINI WORLD HIGHLIGHTS 

CELEBRAÇÕES  
E FESTAS  



que fizéssemos um exercício de palavras: mudar as palavras do Hino de São Paulo à Caridade de "A 
caridade é paciente, a caridade é bondosa..." para "Jesus é paciente, Jesus é bondoso..." para ver como 
Jesus é para nós e para nos ajudar a cumprir 
nosso chamado para ser como Ele.  
  
Destacou as palavras de Madre Cabrini, 
segundo as quais devemos trabalhar com 
amor para chegar aos outros. Madre Cabrini 
entendia os voos como uma penetração 
profunda, uma saída de si mesmo, uma 
passagem de atitudes passivas para atitudes 
ativas, para viver a paixão de Deus, para voar 
alto! A dinâmica da missão nos convida a não 
sermos superficiais, mas a nos perguntarmos: 
O que a missão me pede? Morrer para mim! 
Deixe Deus ser Deus! Ser verdadeiras missionárias não é apenas o que nos livramos, mas o que nos 
enchemos, é nos esvaziar e nos encher das graças de Deus! 

No dia 29 de junho, recebemos a Ir. Neusa de Fátima Mariano, Superiora Geral das Irmãs 
Scalabrinianas , que nos fa lou sobre o pro jeto 
intercongregacional para acolhimento de mulheres e crianças 
refugiadas em nossa comunidade na via della Pineta 
Sacchetti, 506. Falando de experiências intercongregacionais, 
a Ir. Neusa ressaltou que isso nos ajuda a revitalizar nossos 
carismas, que se abrem ao serviço dos migrantes e 
refugiados, para nos fortalecer. O que nos move é a 
espiritualidade e o carisma Cabrini e Scalabrini. Ela disse que 
as pessoas que deixaram as redes de tráfico de seres humanos 
também são bem-vindas no local. 
 
Em 5 de julho, esteve conosco a Ir. Mercedes Casas 
Sánchez, da Congregação Filhas do Espírito Santo. A Ir. 
Mercedes foi 
presidente da 

CLAR (Conferência Latino-Americana das Religiosas), 
e atualmente colabora com o Dicastério para a Vida 
Religiosa do Vaticano, bem como na pastoral como 
especialista em atenção aos migrantes. Ele apresentou 
o tema: Somos Missão, descrevendo como a missão é 
a chave da vida consagrada. Através de seus conselhos 
e citando em várias ocasiões o documento Evangelii 
Gaudium, ele nos mostrou que tanto as irmãs quanto 
as leigas são consagradas para o Batismo, e que nosso 
carisma permanece vivo e ativo, porque é um dom de 
Deus, que devemos proclamar com ousadia e de forma 
criativa. 

Outubro | 2022 8

CABRINI WORLD HIGHLIGHTS 

Irmãs e leigos em uma das sessões de trabalho lideradas pelo Mr. Chris Lowney.

Sra. Ana Teresa Ramos com Ir. Gilda Mendoza.

Ir. Pietrina Raccuglia e Sra. Sue Williams.



EXCURSÕES E LAZER 

A alegria de estarmos juntas 
O Capítulo Geral foi também um momento para passar o tempo livre juntas e desfrutar da 

companhia de Irmãs e leigas que chegaram a Roma de todas as partes do mundo. 
O primeiro fim de semana foi muito intenso e lindo. Algumas Irmãs e leigos fizeram uma 
v i a g e m a o 

Palácio Real de Caserta, 
na Campânia. Com a ajuda 
de um guia, passeamos 
pelos belos jardins, 
conhecidos mundialmente. 
D i v e r t i m o - n o s m u i t o 
juntas! No domingo, 3 de 
julho, na Casa La Salle, 
f o r a m r e a l i z a d a s 
entrevistas com muitas 
l e i g a s d o m u n d o 
c a b r i n i a n o , p a r a u m 
pro je to de co le ta de  
testemunhos para as novas 
vocações que o Instituto 
está desenvolvendo.  
O fim de semana de 16 e 17 
de julho foi repleto de iniciativas. No sábado, trinta e duas pessoas, entre irmãs e leigas, visitaram a 
cidade de Orvieto, na Úmbria, enquanto no domingo de manhã algumas irmãs estiveram na Praça de 
São Pedro, em Roma, para o Ângelus do Papa Francisco, que dirigiu uma saudação especial a nós, 
Missionárias do Sagrado Coração, no dia da ocasião do Capítulo Geral.  
Durante os três domingos do Capítulo, após a partida das leigas, algumas de nós, irmãs, puderam ser 
entrevistadas e contar suas histórias. Essas entrevistas fazem parte do projeto de História Oral que o 
Instituto vem realizando há meses, para coletar os extraordinários testemunhos de vida das MSCs. 
Todas as quartas e domingos à noite, ao longo do mês, nos reunimos para as Noites de Cinema, que 
são alguns dos primeiros resultados do trabalho do projeto História Oral. Todas as noites puderam ver 
e ouvir as histórias de uma ou duas Irmãs idosas do Instituto, já entrevistadas nos últimos meses em 
diferentes partes do mundo. Continuamos nos enriquecendo com as histórias de vida delas e com o 
testemunho sobre a vida religiosa a serviço do Instituto. 
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SR. MARK DAVIS, MEDIADOR DO CAPÍTULO GERAL    
Mark é um consultor, mediador e formador com experiência internacional que 
trabalha há mais de trinta anos com uma grande variedade de contextos eclesiais 
e profissionais. Além de trabalhar como mediador de reuniões capitulares de 
ordens religiosas, ele também foi consultor para o desenvolvimento de várias 
dioceses, ordens religiosas e organizações religiosas no Reino Unido, Irlanda e 
Austrália. Autor consagrado, ele continua oferecendo formação profissional em grupos de mediação. 
O elemento central de seu trabalho é a criação de ambientes interpessoais nos quais podem ocorrer 
conversas de graça. Nos últimos tempos, essa abordagem provou ser de grande utilidade para 
organizações religiosas, com círculos cada vez mais diversos, que desejam explorar a herança e o 
legado de sua fundação .

As MSCs no Angelus do Papa Francisco, na Praça de São Pedro.
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A SUPERIORA GERAL 
IR. MARIA ELIANE AZEVEDO DA SILVA MSC nasceu em 20 de maio de 1960 na 

cidade de Serranos, no Estado de Minas Gerais, Brasil. Frequentou o curso regular 
de formação de professores em uma escola particular católica na cidade do Rio de 
Janeiro. Trabalhou como professora primária na mesma escola antes de optar pela 
vida religiosa. Ingressou no Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus como aspirante em 
13 de janeiro de 1982, na cidade de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fez a Profissão 
Perpétua em 5 de dezembro de 1992, na cidade de Rio Pomba, no estado de Minas Gerais. É licenciada 
em Pedagogia, pós-graduada em Administração Escolar, com licenciatura em Psicologia e Mestre em 
Ciências da Religião. Trabalhou na catequese, na pastoral juvenil e vocacional, como professora de 
educação religiosa, na pastoral escolar e na formação de professores, como consultora da Conferência 
dos Religiosos de São Paulo e de escolas católicas, como psicóloga clínica, diretora administrativa e 
pedagógica, com planejamento estratégico, como diretor geral da rede escolar Cabriniana no Brasil, 
como conselheira e secretária provincial, como superiora provincial e presidente da Associação Madre 
Cabrini.  
Hoje seu compromisso é servir e amar a COMUNHÃO GLOBAL entre irmãs e leigas que são 
corresponsáveis pela missão Cabriniana. Ela continua comprometida, fiel ao carisma de Madre Cabrini 
na Igreja e na Sociedade, no processo de cumprimento dos mandatos capitulares nos próximos seis 
anos, fazendo tudo para maior Glória de Deus e bem da humanidade. 

Irmãs e leigos em uma viagem ao Palácio Real de Caserta, Campânia.

“Neste XVI Capítulo Geral, experimentamos o chamado de Deus para 
sermos instrumentos de paz  e de amor. Caminhamos juntas, juntos e nos 

comprometemos para testemunhar ao mundo que formamos uma 
comunidade global, inclusiva, eclesial, sinodal.  Acreditamos que um dos 

pilares deste caminho é a escuta e a acolhida, a corresponsabilidade entre 
Irmãs e Irmãs, Irmãs e Leigos, Leigos e Leigos. Um novo começo para nós, 
hoje, na busca de unidade que requer de cada pessoa uma transformação 

interior e exterior. Um novo começo para abraçar as nossas 
vulnerabilidades e servir com amor aos mais vulneráveis, respondendo 

aos desafios emergentes dos tempos atuais.” 
~ Mensagem da Superiora Geral no encerramento do XVI Capí GERAL do Instituto das Missionárias do 

Sagrado Coração de Jesus .
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O CONSELHO GERAL   
IR. STELLA MARIS ELENA MSC nasceu em 21 de julho de 1950 em Rosário, 

província de Santa Fé, República Argentina. Ingressou no Instituto em 7 de março de 
1990. É professora, catequista de crianças, adolescentes e jovens e tem formação 
psicopedagógico e em ciências religiosas. Foi professora durante vinte anos na Escola 
Madre Cabrini de Rosário; Diretora e Representante Legal dos diversos Centros 
Educacionais da Argentina; Superiora Regional por três mandatos; Assistente Geral da 
Argentina, Brasil e Paraguai. Nos últimos seis anos, ela foi Tesoureira Geral.   Seu 
compromisso é também, com base na experiência na gestão anterior, trazer ao Conselho Geral tudo o que for 
possível para que o Instituto possa servir a Igreja com suas Missões, contribuir para a salvação das almas e dar 
glória a Deus em todas as atividades. 

IR. PATRICIA GODOY MSC nasceu em uma pequena cidade chamada Cruz del Eje, na 

província de Córdoba, Argentina, em 18 de junho de 1978. Ingressou como Missionária do 
Sagrado Coração de Jesus em março de 2000. Começou sua experiência na comunidade 
das Irmãs idosas de Buenos Aires e depois de um ano mudou-se para a casa de formação 
de Nossa Senhora de Lujan, também em Buenos Aires, onde estudou teologia. Sua primeira 
missão como iniciante, em 2005, foi na Escola Cabrini de Villa Amelia. Mais tarde foi para o 
internato Madre Cabrini de Rosário. Em 2015, fez seus Votos Perpétuos. De 2016 até hoje, 
sua principal missão tem sido a formação, acompanhando a vida de nossas irmãs e candidatas na Região de 
Spirito Santo. Ele passou esses anos entre a Etiópia e Londres. Hoje, seu compromisso para fazer do Instituto uma 
comunidade global é ser "corajosa" e trilhar com generosidade o caminho da colaboração na missão.

IR. GILDA MENDOZA MSC nasceu na Cidade da Guatemala em 9 de junho de 1953 Em 4 

de janeiro de 1975, iniciou seu noviciado na Guatemala, onde permaneceu até 1979.   Em 
1984, passou 9 meses na Itália e na Espanha para se preparar para a Profissão Perpétua, que 
aconteceu em 8 de dezembro de 1985, na Guatemala, onde permaneceu até 2019. Ela, 
então, passou um ano na Guatemala, Itália e nos Estados Unidos. Nos anos de 2020 e 2021, 
esteve engajada em missão itinerante nas comunidades da Guatemala, Nicarágua e México. 
Em dezembro de 2021, foi transferida para o Centro de Espiritualidade em Codogno, Itália. 
Formou-se em Ciências da Educação com especialização em Pedagogia e foi professora de 
ensino fundamental e médio, secretária, professora de didática, vice-diretora e diretora do ensino fundamental e 
médio. Ao longo dos anos ela tem sido Superiora Comunitária, Ecônoma Comunitária e Regional, Conselheira e 
Superiora Regional. Seu compromisso em fazer do Instituto uma comunidade global será o de se esforçar muito 
para colaborar e fortalecer a comunicação, os vínculos de comunhão, a fraternidade e a proximidade entre todas 
as irmãs e leigos.

Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus 
Viale Cortina d’Ampezzo, 269, Roma, Italia - info@cabriniworld.org 
Website   www.cabriniworld.org 
Facebook   https://www.facebook.com/cabriniworld 
Instagram  https://www.instagram.com/cabriniworld/ 
Twitter   https://twitter.com/WorldCabrini 
YouTube   https://bit.ly/3Qmdi7j
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