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(Opera Don Orione) 
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Prot. MG 55/21 
 

: Assunto: comunicações dos novos Conselhos Provinciais “N. S. Aparecida”  
(Brasil) e Delegações missionárias (Costa do Marfim - Kenya). 

 
 
Rev.mas Superioras provinciais e regionais  
Conselhos provinciais e regionais 

A todas as PIMC 

 

Queridas irmãs! 
 
 

Tenho o prazer de escrever a todas vocês para apresentar-lhes algumas 
comunicações da Família, não só para conhecimento, mas, sobretudo, para sentir 
fortemente o sentido de pertença à única Congregação, e assim, poder agradecer ao 
Senhor pelo bem que, em o nome de Dom Orione, realiza nas várias Nações onde 
estamos presentes, e para apoiar com a oração, especialmente neste tempo, as Irmãs 
chamadas ao serviço da autoridade em algumas destas realidades. 

Pela Província “N. S. Aparecida” (Brasil e Cabo Verde), depois de realizada a 
Consulta de acordo com as nossas Constituições, foi nomeada a Superiora Provincial e 
o Conselho para o triênio 2022-2025. Ela entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

 
 

NOMEAÇÃO DA SUPERIORA PROVINCIAL E CONSELHO DAS 
PROVÍNCIA "N. S. APARECIDA "(Brasil e Cabo Verde) 

 

Ir. M. Eva de Paula Souza  Superiora provincial  2° triênio 

Ir. M. Rufina da Luz Pinheiro  1° Conselheira - Vicária  4° triênio (com 
Derrogação da 

CIVCSVA) 

Ir. M. Aparecida Rodrigues  2° Conselheira  1° triênio 

Ir. M. Gilse Pereira Dias  3° Conselheira – Secretária  1° triênio 

Ir. M. Lúcia Adriana Santiago  4° Conselheira  1° triênio 

Ir. M. Ângela Aparecida Aristides 5° Conselheira - Ecônoma  2° triênio 

 

Confiamos o serviço destas Irmãs que, com grande disponibilidade e espírito de 
serviço, aceitaram a difícil tarefa de governar e animar a Província neste triênio. 

Mas disponhamos, também os nossos corações para colaborar ativamente e 
generosamente com elas, conscientes de que somos todas Província, e que todas a 
construímos; portanto, a participação responsável, segundo o que cada uma é chamada  
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a fazer nas próprias comunidades, é fundamental para que a Província seja fecunda na 
santidade, na fraternidade e nas obras de caridade.  

Agradecemos e rezamos também pelas Irmãs que concluíram o seu serviço 
como Conselheiras provinciais: Ir. M. Irisneide Carneiro de Souza, Ir. M. Bernadeth 
Martins de Oliveira e Ir. M. Rosemary Azevedo, que se prodigaram na colaboração e 
cumprimento fiel das funções que lhes foram confiadas neste triênio. O Senhor as 
abençoe! 

 

CONSTITUIÇÃO DE DUAS DELEGAÇÕES MISSIONÁRIAS PARA ÁFRICA E ÁSIA 

 

De acordo com os artigos 222, 223 e 224 de nossas Constituições, e depois de 
consultar todas as Irmãs de Votos Perpétuos e Votos Temporários, através de um 
formulário on-line, o Conselho geral constituiu uma realidade "Delegação" das missões 
na África e na Ásia que entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2022: 

A decisão de erigir as duas Delegações missionárias é fundamental porque, além 
de indicar o crescimento e o desenvolvimento dessas realidades, tanto como expansão 
apostólica nos serviços e nas obras, quanto como fecundidade vocacional e presença 
das Irmãs de votos perpétuos, especialmente do lugar, permitirá às Irmãs, incardinadas 
a estas duas Delegações, a plena e ativa participação no Capítulo geral. 

 

 

NOMEAÇÃO DA SUPERIORA REGIONAL E DO CONSELHO 

DA DELEGAÇÃO "N. S. DA ESPERANÇA" 

 

 

Ir. M. Silvina Babot  Superiora regional  1° triênio 

Ir. M. Justine Razanabahoaka  1° Conselheira Vicária  1° triênio 

Ir. M. Jacqueline Sawadogo  2° Conselheira  1° triênio 

Ir. M. Clémence Amon Agoussi  3° Conselheira - 
Secretária  

1° triênio 

 

Foi pedido a Ir. M. Jocelyne-Armande N'guessan para ajudar no economato, fora 
do Conselho. 

A Delegação “N. S. da Esperança "é formada pelas comunidades presentes na 
Costa do Marfim, Togo, Burkina Faso e Moçambique. 

Devido as características desta Delegação que na nova configuração unifica as 
realidades da África e da Ásia, por enquanto, ela continuará a ser acompanhada pela 
Ecônoma geral Ir. M. Jòzefa Kalinowska. 

Foi designada uma coordenação territorial de animação para as comunidades 
presentes nas Filipinas, coordenada pela Conselheira regional juntamente com todas as 
Irmãs dos Votos Perpétuos presentes nas Filipinas, dependendo do Conselho regional e 
com funções definidas. A Ecônoma geral participará das reuniões desta coordenação. 
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Coordenação territorial para as Filipinas 

 

- Conselheira Regional: Ir. M. Iolanda Mendes de Oliveira; 

- Irmãs de Votos perpétuos: Ir. M. Rosa Zbicajnik (Ir. M. Caterina Adelfio, Ir. M. 
Carol Sparaco e Ir. M. Anick Razafimalala a partir da chegada delas nas Filipinas); 

- Tesoureira geral Ir. M. Jòzefa Kalinowska. 

 

Aproveito a ocasião para agradecer, também em nome das Conselheiras gerais, 
Ir. M. Graciela Pettiti, que voltará à Argentina nos próximos dias. Ela está presente na 
missão das Filipinas desde o início e contribuiu com grande generosidade, sacrifício e 
amor para o desenvolvimento do carisma e para o crescimento da PJV, particularmente  

 

na Indonésia e em Timor Leste. O Senhor à acompanhe com a sua graça e torne fecunda 
a "sementeira" que deixa nesta missão na Ásia. 

Confiamos estas realidades, os Conselhos e cada Irmã, a intercessão de São 
Luís Orione, para que saibam caminhar na fidelidade criativa ao carisma, em resposta 
aos apelos que o Papa Francisco dirige a toda a Igreja “ser uma Congregação em saída”, 
para concretizar um estilo de vida sinodal” e exercitar o discernimento no Espírito, para 
estar “à frente dos tempos” como quer o nosso Fundador, em resposta aos desafios do 
momento presente. 

Permaneçamos unidas sob o manto de Maria, “N. S. Aparecida”, “Mãe da Divina 
Providência” e “N. Santa de Esperança”, e nos unamos ao seu canto para que o Senhor 
faça, também em nós, “grandes coisas” porque “Caritas Christi urget nos!”. 

Abraço-vos fraternalmente a todas no Senhor e saúdo-vos também em nome 
das Conselheiros gerais. 

 

 

 
Ir. M. Mabel Spagnuolo 
     Superiora geral 

 

 

Roma, Casa geral, 05 de dezembro de 2021 

 


