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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 

Prot. MG 38/22 

Oggetto: criação Vice-Delegação caboverdiana 

 

 

Queridas Irmãs da Provincia “N. S. Aparecida” 

Para conhecimento de todas as PIMC 

 

Com alegria e gratidão a Deus que sempre guia a pequena barca da nossa Congregação, 

juntamente com a vossa Superiora Provincial Ir. M. Eva de Paula, gostaria de compartilhar hoje com 

vocês o caminho de discernimento que há alguns anos 

começou na realidade da Província e sobre a situação das 

comunidades presentes em Cabo Verde. Além disso, em 

espírito de família, informo a decisão que o Conselho Geral e 

o Conselho Provincial de “N.S. Aparecida” tomaram depois 

do vosso Capítulo Provincial, e em diálogo com as próprias 

Irmãs Cabo-verdianas. 

 

MEMÓRIA DE UM CAMINHO… 

Como é do vosso conhecimento, há vários anos está em curso uma reflexão e um discernimento 

sobre a realidade das comunidades do Brasil e de Cabo Verde, procurando encontrar a melhor forma 

de animar estas presenças, que ajude a viver com serenidade e com fecundidade apostólico a Vida 

consagrada e a missão que temos como orionitas nestas duas nações. 

Recordamos alguns passos feitos nestes últimos anos: 

2017 – Ir. M. Priscila Oliveira, então Superiora Provincial, teve seu primeiro diálogo comigo assim 

que terminou o XII Capítulo Geral, compartilhando sua preocupação e a hipótese de uma 

reorganização da Província: criar uma província do norte e outra do sul, e dar mais autonomia 

às comunidades de Cabo Verde. 

2018 – O Conselho Geral adiou por um ano o término do mandato de Ir. M. Priscila, para que ela 

começasse a analisar as realidades e consultar todas as Irmãs da Província, para avaliar e ver 

se essa reorganização seria possível. 

2019 – Com a nomeação da nova Superiora Provincial, Ir. M. Eva de Paula e Conselho, e depois de 

ter avaliado a situação da Província naquele momento junto ao Conselho Geral, o projeto de 

reorganização teve que ser adiado e o processo não avançou. 

2020/2021 – A situação criada pela Pandemia do Covid-19 e o enfraquecimento de algumas 

comunidades tem causado a retirada de algumas presenças em território brasileiro. A isto se 

somam os problemas de saúde e envelhecimento das Irmãs, algumas deixaram a Congregação, 

e a falta de vocações, tanto para poder sustentar as comunidades existentes no Brasil, como 

para formar, acompanhar e animar mais de perto as três Comunidades do território cabo-

verdiano. 

2022 - O Conselho Geral, iniciando a avaliação do sexénio em vista do XIII Capítulo Geral de 2023, 

retomou a sua reflexão sobre este tema e, de modo particular, sobre a realidade da 

Congregação em Cabo Verde, constatando a grande dificuldade de acompanhar 

adequadamente as Irmãs presentes em Cabo Verde devido à distância e, por falta de Irmãs, a 
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impossibilidade de completar as Comunidades com pelo menos três Irmãs, como exige nossas 

Constituições. 

 

RUMO A UMA DECISÃO OUSADA … 

Antes do vosso Capítulo Provincial, conversei com a Ir. M. Eva e sugeri que esta situação fosse 

submetida ao Capítulo para reflexão e avaliação, e a possibilidade de oferecer a essas comunidades 

maior autonomia da Província. 

Ir. M. Eva aceitou a nossa sugestão e apresentou o assunto às Irmãs capitulares, que, após um 

diálogo sereno e objetivo, manifestaram-se unanimemente a favor de solicitar a mim e ao Conselho 

a possibilidade de criação de uma Vice-Delegação em Cabo Verde dependendo diretamente do 

Conselho Geral. 

Na última reunião do Conselho Geral, no final de Novembro passado, após um longo diálogo, 

reflexão, discernimento e oração, levando em conta os avanços já realizados e a proposta do Capítulo 

Provincial, as Conselheiras Gerais aceitaram por unanimidade a criação de uma Vice-Delegação das 

PIMC em Cabo Verde. 

No dia 11 de Dezembro, todo o Conselho Geral e o 

Conselho rovincial se reuniu via Zoom para dialogar e ver 

como concretizar essa nova realidade. 

Todas manifestamos a alegria de dar a esta realidade a 

oportunidade “ad experimentum” de caminhar com maior 

responsabilidade e autonomia. 

É claro que todos nós, diante desta importante e 

desafiadora etapa, somos acompanhadas por sentimentos marcados pelo desejo de ver crescer esta 

pequena parcela da Congregação e de viver este momento não como uma "separação" ou uma 

"divisão", mas como o momento da maturidade da pequena "filha" que começa a andar sozinha. 

As Irmãs de Cabo Verde nasceram do seio fértil da Província “N. S. Aparecida” e muitas Irmãs 

brasileiras têm semeado o Evangelho da caridade ao longo destes anos com generosidade e amor 

nestas terras, plantando fielmente o carisma de Dom Orione. O “nascimento” da Vice-Delegação é 

fruto desse processo e a Província “N. S. Aparecida" será sempre uma "mãe" que, deixando a mão de 

sua "filha" para que caminhe sozinha, jamais a abandonará e continuará sempre amparando-a com 

carinho, oração e até com ajuda material, quando isso será necessário. Ele a guardará com amor e 

confiança no futuro que a partir de agora terá que construir com maior autonomia, e se regozijará com 

seus bons resultados.  

No dia 16 de Dezembro, juntamente com a Superiora 

Provincial e nossos respectivos Conselhos, realizamos uma 

reunião Zoom com todas as Irmãs cabo-verdianas para 

compartilhar e dialogar sobre esta decisão e dar os primeiros 

passos etapas organizacionais para a criação da Vice-

Delegação. 

A data que pensamos para o início desta nova realidade 

é 5 de Março de 2023. Em outro comunicado vocês receberão mais informações organizacionais. 

 

PROCURANDO JUNTAS UM “NOME”… 

Agora quero pedir a cada uma de vocês, Irmãs da Província “N. S. Aparecida": brasileiras e 

cabo-verdianas, para participar com sentido "maternal" no discernimento do "nome". 
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É bom que todas nos sintamos parte ativa desta nova "criatura" nascida da Província e, como 

as famílias, também nós pensamos no "nome" que gostaríamos de dar à Vice-Delegação de Cabo 

Verde. 

Por isso, peço a cada uma de vocês que envie pessoalmente para o meu Whatsapp, antes do 

Natal, o nome de uma devoção mariana que sintam que poderia ser o nome com o qual “batizar” a 

nova Vice-Delegação. 

Se alguma não tiver meu número, mando aqui: +39 3347089574. Aguardo sugestões!! 

Enquanto isso, rezemos e confiemos ao Senhor e a Dom Orione este importante passo que 

estamos prestes a dar juntas, precisamente no clima do Sínodo que a Igreja está vivendo sobre a 

"sinodalidade" e no contexto de nosso próxima Capítulo Geral. 

Colocamos cada irmã cabo-verdiana nas mãos de Maria, 

nossa Celeste Fundadora, para que vivam este momento com 

gratidão para com a Província e com muita responsabilidade e 

generosidade para com a nova realidade que lhes será confiada. 

Que o Senhor as abençoe e permaneçamos sempre em 

comunhão e fraternidade, preparando-nos para viver com 

serenidade o Santo Natal! 

Juntamente com a Superiora Provincial e nossas respectivas Conselheiras, nós as abraçamos! 

 

 

 

 

Ir M. Mabel Spagnuolo 

Superiora geral 

 

Ir. M. Eva de Paula 

Superiora provincial 

 

 

 

 

 

Roma, Casa geral, 17 Dezembro 2022. 


