CONSTITUIÇÃO CANÓNICA DA PROVÍNCIA DA
AMÉRICA LATINA
No dia 30 de outubro de 2016, foi constituída a PROVÍNCIA DA AMÉRICA LATINA da
Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.

O dia 18 de julho de 2012 marcou o início do projeto de criação da Província Única da
América Latina. Desde então, os trabalhos, os encontros, os lucros e os desafios fazem
parte do caminho e da procura pela unificação que atualmente dá frutos, uma vez que
cessam canonicamente as três estruturas (Província da Colômbia, Vice-província
da Argentina e Vice-província do Brasil) presentes, em sete países da América
(Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, Equador e Colômbia), passando a constituir a
Província da América Latina.
A constituição desta nova Província não pode fazer-nos esquecer a história já
vivida neste maravilhoso continente. Por este motivo, queremos fazer memória através
deste simples relato.
PROVÍNCIA DA COLÔMBIA
Em 1948, duas Irmãs Hospitaleiras, de origem espanhola, chegaram à cidade de Pasto,
capital do Departamento de Nariño, na Colômbia, para iniciar a expansão do carisma
hospitaleiro nas terras da América Latina. Eram elas, a Irmã Silvestra Ros, Superiora
Geral, e a Irmã Laurentina Amorena.
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No dia 3 de abril de 1949, foi inaugurado o primeiro centro, o Hospital Mental Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (Hospital Mental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro), em
Pasto. Inicialmente, esta casa foi adjudicada à Província de Palencia cuja provincial era a
Irmã Dulce Nombre de Jesús Girones. Depois de iniciada a expansão no continente
americano e depois de conhecido o trabalho das Irmãs Hospitaleiras, surgiram novas
fundações: Bucaramanga em 1953, Bogotá em 1957 e Medellín em 1960.
Assim se constituiu uma Delegação dependente da Província de Palencia, tendo sido
nomeada como delegada a Irmã Emerenciana de Jesús Gazolaz.
A expansão continuou e chegou ao país vizinho, o Equador, onde se abriram dois
centros: um em 1967 e outro em 1971. Em 1970, a estrutura passou a Vice-província,
dependente do Governo Geral e, em 1973, converteu-se na Província de Santa Teresa
de Jesús. À Província, juntaram-se duas comunidades do México que até então
permaneciam na Província de Barcelona, e no ano de 1975 foi aberto um novo centro: a
Casa Lar Beatriz de Silva. Posteriormente, estas casas foram encerradas e atualmente
não existem presenças hospitaleiras no México.
Durante os primeiros 25 anos da Província da Colômbia, foram criadas novas
comunidades hospitaleiras: em 1980, inaugurou-se a comunidade de FlorenciaCaquetá, em 1994, a Comunidade Formativa María Josefa Recio, em Bogotá e, em 1997,
a Comunidade Formativa María Angustia Giménez, no Peru (que fechou as portas no
ano de 2015). No ano de 2000, foi inaugurado outro centro na cidade de Santo
Domingo de los Colorados, no Equador.
Atualmente, a Província da Colômbia está presente em dois países, no Equador e
na Colômbia, e contribui, para a Província da América Latina, com 38 irmãs de
votos perpétuos e 2 noviças. Para além de 6 comunidades e 6 centros
sociosanitários. No total, existem 826 camas assistenciais e cerca de 800
colaboradores.

VICE-PROVÍNCIA DA ARGENTINA
Em 1961, com a Irmã Maximina Zabalza como Superiora Geral, as Irmãs Hospitaleiras
chegaram à cidade de Montevideo, no Uruguai, para gerir um Lar com 25 raparigas
com deficiência inteletual e que estava a ser gerido por um grupo de profissionais
leigos. As primeiras comunidades que se estabeleceram dependiam, de certa forma, da
Província de Madrid.
Em 1966, foi inaugurada a casa “Benito Menni”, também em Montevideo. Nesse
mesmo ano, instalaram-se no Hospital Psiquiátrico “Gregorio Pacheco” na cidade de
Sucre, na Bolívia. E em 1971, foi inaugurado o Lar “Nuestra Señora de Belén”, na cidade
de Ituzaingó, na Argentina.
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Em 1973, foi estabelecida, em Barcelona, a Província de Nossa Senhora de Montserrat.
Em 1978, foi inaugurada a Delegação da Argentina, dependente da Província Nossa
Senhora de Montserrat.
Deste modo, foi constituída a Delegação da Argentina, sob a advocação de Nossa
Senhora de Lujan, com as seguintes Comunidades:
 Na Bolívia:
Comunidade do Hospital Psiquiátrico “Gregorio Pacheco” (Sucre).
Comunidade do Instituto Audiológico (Cochabamba).
 No Uruguai:
Comunidade do Lar de raparigas “Margarita Uriarte de Herrera” (Montevideo).
Comunidade da Residência de idosas “Padre Benito Menni” (Montevideo).
 Na Argentina:
Comunidade do Lar de idosas “Nuestra Señora de Belén” (Ituzaingó).
A sede do Governo da Delegação foi estabelecida na Argentina.
Naquela altura, ao analisar as perspetivas que o Chile lhes podia proporcionar, como
um ambiente favorável para o desenvolvimento da Pastoral Vocacional, as Irmãs
criaram uma fundação em Viña del Mar. Desta forma, a Delegação da Argentina ficou
composta por uma sexta Comunidade, que se tornou testemunha da caridade
hospitaleira vivida em estado de consagração, levando a cabo a sua missão no
Sanatório de Crianças e Cirurgia de Viña del Mar, no Chile.
Em 1979, foi criado o primeiro noviciado na cidade de Sucre, na Bolívia. Em 1982, foi
transferido para Buenos Aires na Argentina, onde existiam melhores meios de formação
e um espaço físico adequado.
Em 1997, constituiu-se a Vice-província da Argentina e ergueu-se canonicamente a
casa Lar Nossa Senhora de Belém, em Ituzaingó, na Província de Buenos Aires, na
Argentina, como sede do Governo Vice-provincial, ficando sobre a proteção de Nossa
Senhora de Lujan.
Atualmente, a Vice-província da Argentina está presente em quatro países:
Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai, e conta com 22 irmãs e 277 colaboradores na
Província da América Latina. Ele também fornece os seguintes locais e
dispositivos:
 Argentina: um lar para pessoas maiores com 100 camas e um centro de dia.
 Bolívia: um lar para crianças com deficiência (60 utentes), em Cochabamba,
um hospital psiquiátrico (80 camas), em Santa Cruz de la Sierra e um
escritório no "Plano 3000" do distrito de Santa Cruz de la Sierra.
 Chile: Rede de Saúde Mental, que inclui: uma residência com 35 pacientes,
outra com 12 pacientes e uma terceira com 16 camas; duas residências
tuteladas, uma com 8 camas e outra com 4, mais 2 centros, com capacidade
para cuidar de 35 utentes.
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 Uruguai: um lar de idosos com 100 camas, e uma área de reabilitação com
uma residência, 35 camas, e duas residências tuteladas, de 8 camas cada uma.
VICE-PROVÍNCIA DO BRASIL
Em 1963, as Irmãs Hospitaleiras chegaram ao Brasil e, na cidade de São Paulo,
encontraram o apoio das famílias das Irmãs Hospitaleiras brasileiras que residiam em
Portugal. Foi deste modo que a fundação começou a desenvolver-se no Brasil.
O Senhor Aldino Bartholo doou um terreno no qual as irmãs deram início à construção
do primeiro centro: a Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho, na cidade de São
Paulo, inaugurada no dia 18 de setembro de 1965. Durante a construção, as irmãs
viveram em Fonte Sônia, na cidade de Valilhos, num hotel que era propriedade do
Senhor Aldino e ali receberam as duas primeiras utentes. No dia 16 de março de 1972,
foi inaugurada a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, em Pirituba, São Paulo, e no
dia 25 de outubro de 1980, a Clínica São Bento Menni, em Divinopolis, no estado de
Minas Gerais.
No dia 17 de novembro de 1988, foi criada uma comunidade hospitaleira no Lar Dona
Conceição em Serra do Machado, Sergipe, totalmente mantida pela Fundação Pedro
Pais Mendonça. A comunidade fechou as portas em agosto de 2013. No dia 14 de
novembro de 2003, foi criada a Comunidade Formativa (Noviciado) María Josefa Recio,
em Campina Grande do Sul, no Paraná, que encerrou em outubro de 2015.
No dia 15 de agosto de 1974, com a Irmã Maria da Conceição do Carmo Rodrigues
como Superiora Provincial de Portugal, o Brasil passou a ser uma Delegação e, em
outubro de 1991, foi convertido em Vice-província.
Em 2006, foram acordados alguns serviços de Saúde Mental com a Secretaria Municipal
de Saúde do Brasil: centros para a Atenção Psicossocial (CAPS) e residenciais
terapêuticas (RT).
Atualmente, a Vice-província do Brasil conta com três centros assistenciais e um
total de 20 irmãs de votos perpétuos na Província da América Latina. Existem 506
colaboradores: 323 trabalham nas estruturas hospitaleiras e 183 nos projetos
extra-hospitaleiros.

“Ânimo, minhas filhas, ânimo; o céu é nosso; lutai com coragem até ao final” São
Bento Menni (C. 447)
“Vou realizar algo de novo, que já está a aparecer: não o notais? Vou abrir um
caminho no deserto e fazer correr rios na estepe” (Is. 43, 19)
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