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INFORMAÇÕES EM DESTAQUE
“É muito importante que estejamos junto dos
nossos residentes no dia de Natal. As irmãs
pretendem que estes se sintam acompanhados, amados e que possam recordar este dia
com um enorme sorriso no rosto”
Soledad López, Superiora da comunidade de Paris e responsável pela ação pastoral da “Maison Sainte
Germaine”, relata-nos de que forma é preparado e celebrado o Natal neste centro, dedicado à prestação
de cuidados a pessoas com diversidade funcional.
colaboradores e os residentes da
“Maison Sainte Germaine”, das
Irmãs Hospitaleiras em Paris
(França). Começamos a pensar
no Natal no início de novembro,
sendo que os preparativos começam a ganhar forma no primeiro domingo do Advento.

Irmã Soledad López, HSC

Advento, um caminho até ao
Natal
O Advento é um momento importante para todos nós: a comunidade
de
irmãs,
os

Em meados do último mês de
novembro reuni toda a equipa
da pastoral, composta por outra
irmã da comunidade e dois
funcionários, assim como aos residentes da casa para refletirem
em conjunto como desejavam
viver esta nova temporada do
Advento. Para mim, é importante
preparar o Natal com eles e, por
isso, procuro envolvê-los nos

planos. Isto porque, apesar da
alegria do nascimento de Cristo
e das celebrações que rodeiam
esta santa notícia, o Natal também pode ser sinónimo de
tristeza para alguns dos nossos
residentes, pois muitos passam o
dia 25 de dezembro longe da família. De facto, todos os anos
são cada vez mais os que se
encontram nesta situação.
Na época do Advento, ao preparar o Natal, temos presente os
símbolos característicos deste
tempo litúrgico, que aliás são
também apresentados na missa
de
domingo.
Todas
as
quintas-feiras, reunimos os
residentes e perguntamos-lhes o
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“Juntos pensamos numa
forma de exprimir o significado
deste período que nos conduz
até ao Natal. Muitas vezes, são
simples gestos de fraternidade e
de amor... que preparam o nosso
coração para receber Jesus”
que pretendem fazer. Juntos pensamos numa forma de
exprimir o significado deste período que nos conduz
até ao Natal. Muitas vezes, são simples gestos de
fraternidade e de amor... que preparam o nosso coração
para receber Jesus.
Mercado de Natal
O ambiente natalício vai-se instalando, pouco a pouco,
no centro. As decorações de Natal começam a aparecer
no primeiro fim de semana do Advento. Da mesma
forma, também é neste momento que costumamos
realizar o nosso tradicional “Mercado de Natal”. Para ser
levado a cabo, os nossos residentes fazem um trabalho
notável nos meses anteriores com a realização de
muitos trabalhos manuais, como cartões de Natal, para
depois serem colocados à venda no “Mercado de
Natal”. Depois de uma bonita missa celebrada às 11h00,
abrem-se as portas do mercado, por volta das 12h00.
Lá podem ser encontrados um expositor designado por
“Artesanato”, uma sala de chá e uma exposição
artística.
Os profissionais do centro também participam neste dia
e organizam uma “volta em cadeira de rodas”. O objetivo passa por sensibilizar os participantes para as dificuldades a superar em cadeira de rodas. Esta atividade
é organizada no mesmo dia do “Mercado de Natal”,
mais concretamente, no dia 3 de dezembro, coincidindo com o dia internacional das pessoas com deficiência.
Encontro pastoral de Natal
O segundo marco importante de dezembro consiste na
celebração do que designamos por “Encontro pastoral
de Natal”. Este acontece na semana que antecede o
Natal, estando marcada este ano para o dia 19 de dezembro. A iniciativa foi criada com o intuito de permitir
que os residentes, os funcionários, os voluntários e as
irmãs celebrassem o Natal juntos, antes que

Mercado de Natal e Encontro pastoral de Natal
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“... tem início o jantar da
consoada, celebrado na “Sala
Grande”. Convidamos os
nossos conhecidos e todos
quantos nos rodeiam,
sobretudo aqueles que
sabemos estarem sozinhos ou
isolados, para celebrarem
connosco o nascimento do
Senhor”
Festa de Natal

alguns fossem de férias. Organizamos e promovemos este dia com a ajuda da equipa da
Pastoral, com a intenção de proporcionarmos um
momento de festa e convívio para todos os que
fazem parte deste pequeno mundo, que é a
“Maison Sainte Germaine”.
O dia começa com a interpretação teatral de um
conto de Natal na capela do centro. A história,
interpretada pelos residentes, descreve o nascimento de Jesus de acordo com o Antigo e com o
Novo Testamentos (Leitura do Livro do Profeta
Isaías e o Evangelho segundo São João). O conto é
enaltecido com harmoniosas músicas de Natal e
termina com a representação de um presépio vivo.
Ver os nossos residentes à medida que vão
avançando desde o fundo da capela em direção ao
altar, vestidos com os seus magníficos trajes,
enche-nos a todos de satisfação. A eles, inunda-os
o sentimento de orgulho e felicidade. Que símbolo
lindo!
Em seguida, partilhamos um almoço fraterno. O
menu é de festa e digno do Natal. Por fim, à tarde,
decorrem muitas atividades para continuarmos a
divertir-nos, vivendo momentos únicos e celebrando o vindouro nascimento de Cristo.
Festa de Natal “E o Verbo fez-se carne e habitou
entre nós”
Tal como acontece em todo o mundo, começamos
a celebrar o nascimento de Cristo na noite de 24
de dezembro, com a consoada. A missa tem lugar

às 19h00, na nossa capela. Todos os anos, muitas
pessoas se juntam a nós. A missa é muito bonita e
animada. As pessoas vêm para apoiar e acompanhar os residentes. Como há sempre muitas crianças,
oferecemos-lhes com alegria pequenos anéis de
chocolate no final da celebração. Em seguida, tem
início o jantar da consoada, celebrado na “Sala
Grande”. Convidamos os nossos conhecidos e
todos quantos nos rodeiam, sobretudo aqueles que
sabemos estarem sozinhos ou isolados, para celebrarem connosco o nascimento do Senhor. No final
da noite, o Pai Natal chega de surpresa com um
saco grande cheio de prendas, para felicidade dos
nossos residentes, que o acolhem com belos
cânticos de Natal.
Às 11h00 do dia seguinte, o dia 25 de dezembro e
dia de Natal, celebramos uma Eucaristia solene. O
pequeno Jesus está presente, deitado no seu berço.
Cantamos com alegria o nascimento do Senhor e
louvamos este fantástico momento que acontece
perante os nossos olhos. Logo em seguida, damos
início a um belo almoço, seguido por várias ani
mações musicais. Os residentes dançam e cantam
com os funcionários e as irmãs da comunidade.
Os valores que imperam durante todo o dia são a
alegria, o amor pelo próximo e o companheirismo.
É muito importante que estejamos junto dos nossos residentes no dia de Natal. As irmãs pretendem
que eles se sintam acompanhados, amados e que
possam recordar este dia festivo e alegre com um
enorme sorriso no rosto.
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INSTITUCIONAL
II Jornadas “Leigos com Carisma” em Portugal

Eventos das II Jornadas “Leigos com Carisma” em Portugal

Durante os dias 20 e 21 de outubro de 2017, em
Portugal, celebrámos as II Jornadas de “Leigos com
Carisma”, inspiradas no tema central “Leigos e Religiosos: dois Carismas, um único Espírito”. O primeiro dos dois dias decorreu em Fátima (Portugal),
em sintonia com o primeiro Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima no local. Os trabalhos do segundo dia decorreram em Lisboa, mais
concretamente no auditório da Clínica Psiquiátrica
de São José, das Irmãs Hospitaleiras.
O encontro contou com 153 participantes: 131
pessoas oriundas dos vários centros em Portugal,
6 de Espanha e 15 de outras instituições. Por parte
do Governo geral, esteve também presente a Irmã
Ana Lucía Castro, terceira Conselheira geral. Por fim,
contámos ainda com a presença de 10 conferencistas.
“Luz, Fermento e Sal”
O tema central “Leigos e Religiosos: dois Carismas,
um único Espírito” pretendia sublinhar o carisma
especial que os leigos têm dentro da Igreja, não
sendo massa amorfa nem “simples” cristãos, como
às vezes se ouve falar. De facto, eles estão no coração do Povo de Deus como o fermento está na
massa, o sal está na comida ou a luz está no
mundo… São a expressão de uma fé vivida que se
recebe, transmite e contagia.
Juntamente com as Irmãs Hospitaleiras, os Leigos
são impelidos pelo mesmo Espírito de Deus e
vivem a mesma espiritualidade na sua diversidade
de vocações. Por isso, o lema das Jornadas foi “Luz,
Fermento e Sal”.

O programa
O programa das Jornadas teve por base as palavras
do Papa Francisco: “A Igreja precisa de um laicado
ativo, para levar ao mundo os valores do
Evangelho”.
O primeiro dia, dedicado unicamente aos Leigos
Hospitaleiros da nossa Instituição, serviu para que
os participantes se pudessem conhecer, partilhar o
caminho traçado pelos grupos, aprofundar o
conhecimento dos 15 anos de percurso em
Portugal e celebrar o compromisso do movimento
“Leigos Hospitaleiros”. Neste sentido, foi
importante a oração celebrada que, num clima de
simplicidade e profundidade, reuniu e fez vibrar a
todos e através da qual o próprio compromisso foi
renovado, apoiado pela força do carisma hospitaleiro.
De destacar também o ambiente sentido em Fátima
e o amor de todos pela Mãe de Jesus, que se manifestou neste local, bem como a visita aos “locais
sagrados” da Cova da Iria, vivida com a alegria de
quem regressa à casa materna.
No segundo dia, aberto a todos, os participantes
tiveram a oportunidade de participar em duas
conferências sobre: “O carisma do laicado na Igreja”
e “Viver e transmitir a fé em família“, complementadas com a apresentação de vários testemunhos
vividos na primeira pessoa sobre a vivência da fé
cristã à luz de um carisma de vida consagrada,
demonstrando de que forma a fé pode ser traduzida em obras do dia a dia.
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diversos lugares da Congregação nesse mesmo
âmbito. Foi uma forma simpática de sublinhar a
universalidade desta proposta na nossa Instituição.

Os temas
“Viver a espiritualidade laical à luz de um carisma de
vida consagrada” foi o tema da primeira conferência.
Os participantes das Jornadas assistiram a um diálogo esclarecedor entre leigos que vivem a vocação
cristã numa relação direta com instituições de vida
consagrada. A diversidade, no que diz respeito aos
modos de integração na espiritualidade e na missão
das diferentes instituições, consolida-se com a
unidade do Espírito que a todos chama e orienta. Foi
bonito ver a riqueza que nasce do compromisso
comum, na realização da única missão da Igreja, que
vai muito além das modalidades que se vão praticando em cada lugar. A partilha de experiências
enriquece e entusiasma todos a abrir e percorrer
caminhos de participação e corresponsabilidade.
A segunda conferência incidiu sobre o tema “Viver a
missão a partir da fé”. Além de oferecer o testemunho dos Leigos Hospitaleiros de Portugal,
mostrou, de forma virtual, a experiência vivida em

Vários movimentos leigos da nossa Instituição estiveram também presentes através de vídeos e imagens, nomeadamente as Irmãs e os Irmãos de São
Benito Menni dos Camarões, as Famílias Hospitaleiras da República Democrática do Congo e os Discípulos Hospitaleiros da América Latina. Estes
testemunhos permitiram criar um clima muito
positivo de reflexão, acolhimento, entusiamo e
compromisso, fortemente evidenciado nas avaliações finais das Jornadas. A emoção apoderou-se de
muitos participantes ao verem como, no meio de
tanta necessidade, os Leigos de África se comprometem de forma desinteressada com as pessoas
mais necessitadas.
Intervenção das pessoas a quem é prestada
assistência
Ao som das músicas “Nunca é tarde para sonhar” e
“Estou a aprender a ser feliz”, um grupo de utilizadores encantou os participantes com uma encenação mímica onde apresentavam as dificuldades que
as pessoas com doença mental enfrentam ao tentar
conquistar o seu lugar no mundo, nos mais diversos
âmbitos da sua vida. Além da beleza do som, das
luzes, dos gestos e do poema interpretado, a atitude das pessoas que ocuparam o centro do cenário durante aqueles momentos foi bastante
impressionante.
Laurinda Faria, Irmã Hospitaleira
e Vigária de Portugal

Os comentários de alguns participantes...
"O desafio é levar a sério o meu papel dentro dos Leigos Hospitaleiros, no dia a dia, na
minha forma de pensar, no que faço e no que sou".
"Foi uma vivência de sentimentos e de momentos enriquecedores de comunhão, alegria,
hospitalidade, identidade e sentido de pertença ao carisma hospitaleiro".
“Este encontro ofereceu-nos uma riqueza de interpelações e de propostas pessoais de
reflexão. Foram-nos feitos três desafios: criar lugares de discernimento, fortalecer a ponte
entre a Igreja e o mundo, assim como passar da colaboração à complementaridade e à
corresponsabilidade”.
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ENTREVISTA
“Obter a certificação de excelência da «Joint
Commission International» (JCI) é uma
oportunidade de crescimento, que tem como
objetivo melhorar a prestação de cuidados de
saúde e a segurança dos nossos pacientes”
Barbara Piazza

avaliar estas organizações para
atualizar periodicamente os
padrões
de
avaliação,
adequando-os às mudanças dos
serviços de saúde.

Barbara Piazza, responsável pela
Qualidade do centro Villa San
Benedetto Menni das Irmãs
Hospitaleiras em Milão (Itália),
conta-nos como conseguiram
ser certificados pela “Joint
Commission International” (JCI),
ao mesmo tempo que nos
explica o que é este organismo.
Antes de mais, o que é a “Joint
Commission International”?
Atualmente, a “Joint Commission” (JC) é a organização com
mais experiência em certificação
de saúde em todo o mundo. É
uma organização americana e
conta com mais de 50 anos dedicados à melhoria da qualidade
e da segurança das organizações
de saúde e de saúde com cariz
social. Atualmente, certifica
cerca de 20 000 organizações a
nível mundial. Em contrapartida,
a organização utiliza as informações e a experiência obtida ao

Sob a alçada desta organização,
nasceu, em 1996, a “Joint
Commission International” (JCI),
uma divisão da “Joint Commission” que tem a finalidade de
melhorar a qualidade da prestação de cuidados de saúde na
comunidade
internacional,
fornecendo serviços de certificação em todo o mundo. De
forma a assegurar a aplicabilidade internacional dos padrões,
a JCI recorre a um grupo de
especialistas e de formadores de
opinião dos cinco continentes
para definir os mesmos. O processo de avaliação da JCI foi
concebido para se adaptar às
características legais, religiosas e
culturais de cada país.
Como se prepara um centro
como o Villa San Benedetto
Menni para um compromisso
tão importante?
Em primeiro lugar, temos que
acreditar que o processo de certificação de excelência da JCI é
uma oportunidade de crescimento, que tem como objetivo
melhorar a prestação dos cuidados de saúde e a segurança dos

nossos pacientes.
Em seguida, temos de rever o
manual da JCI, no qual constam
mais de 360 padrões de qualidade e, depois de recolher toda
a informação, estudar, planificar
e estabelecer caminhos válidos
para dar uma resposta satisfatória a cada um desses padrões. É
um trabalho complexo que
exige uma mudança cultural,
porque se baseia numa lógica
de prevenção a que estamos
pouco acostumados.
Além disso, o processo de
certificação não pode ignorar a
existência de um confronto
constante, assim como a
existência de um processo de
integração, entre as diversas
áreas profissionais presentes no
Centro, de gestão e clínicas, que
devem trabalhar em conjunto,
respeitando os papéis e as necessidades de todas as partes.
Como é que decorreu a visita?
A visita, ou seja, a avaliação, foi
realizada durante quatro dias
por dois avaliadores, que,
acompanhados pelo diretor do
centro e pelos diretores de cada
um dos departamentos, visitaram todos os recantos da estrutura (sótão, sala das caldeiras,
lavandaria, etc.).
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Por fim, conseguiram a certificação?
Sim, estamos muito orgulhosos. Durante a visita, pudemos demonstrar aos dois especialistas internacionais, que não conheciam o
Centro, o nosso compromisso diário com o
cuidado das pessoas através de uma
assistência integral e individualizada, em conformidade com protocolos e procedimentos
normalizados de grande qualidade e que se
encontram
ao
nível
de
qualquer
organização sólida e eficiente.
Quais foram os aspetos mais apreciados
pelos avaliadores?
n Adedicação dos nossos colaboradores no
cuidado dos doentes e das suas famílias.
n O bom estado e a limpeza de todos os
espaços que visitaram, tanto interiores como
exteriores.
n O compromisso contínuo e efetivo da direção na monitorização de processos críticos
com o objetivo de reduzir os riscos para os
utilizadores e para os profissionais.
n A hospitalidade e a transparência com que
trabalhámos e colaborámos com eles, durante toda a avaliação.
Resumidamente, saliento as palavras de
David Loose (um dos analistas da JCI), que
durante a reunião final nos disse: "se tiver um
familiar ou conhecido que vivesse aqui e necessitasse de cuidados de saúde, sem dúvida
que iria aconselhá-lo a vir para este centro".
O que é que a certificação da “Joint
Commission International” representa
para o futuro?
Por agora, celebramos a conquista deste importante objetivo e agradecemos a todos os
profissionais que contribuíram durante anos,
com a sua seriedade, esforço e paixão, para
tornar a Villa San Benedetto num centro de
excelência, reconhecido pela “Joint Commission International”.

Inauguração da Unidade de Saúde Mental
Província de Inglaterra

Também consultaram toda a documentação
dos nossos sistemas de qualidade e segurança (certificados, protocolos, registos de
todo o tipo), entrevistaram os funcionários,
falaram com os familiares dos nossos utilizadores... Definitivamente, fizeram muitas
perguntas!

As três primeiras pacientes, juntamente com o pessoal

A Unidade de Saúde Mental do centro “St. Benedict
Menni Health Center”, das Irmãs Hospitaleiras na
Monróvia (Libéria), foi inaugurada no passado dia 2
de dezembro com a presença do Ministro da Saúde,
do National Catholic Health Council e do Arcebispo
da Monróvia, entre outros. A irmã Begoña Pérez,
Superiora provincial da Inglaterra e Mikel Tellaeche,
gerente do Hospital Aita Menni, das Irmãs Hospitaleiras de Mondragón (Espanha), também estiveram
presentes na celebração.
A unidade abriu as suas portas às três primeiras pacientes no dia 16 de novembro, data que marcou
“uma nova era para a comunidade da Monróvia”,
como assegura a irmã Florence Adevor, Superiora da
comunidade da Monróvia. As três mulheres foram
transferidas para este novo serviço, onde irão passar
vários meses antes de voltarem para as suas famílias,
oriundas do “Grant Mental Health Hospital”, o único
centro psiquiátrico existente neste país africano,
pertencente ao Ministério de Saúde, com escassos
recursos humanos e técnicos.
A “Step Down Unit”, nome pelo qual é conhecida a
nossa nova unidade, tem como finalidade cuidar e
reabilitar pacientes com problemas de saúde mental,
provenientes do “Grant Mental Health Hospital”,
assim como educar e consciencializar as suas famílias para esta doença.
Para arrancar com este projeto, o centro de saúde
conta com uma psiquiatra e uma enfermeira
espanholas, além de uma profissional da saúde
mental da Libéria.
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Província de Espanha

25º aniversário “Rede Menni de Lesão cerebral”
Para celebrar os 25 anos de vida da Rede Menni
de Lesão cerebral, das Irmãs Hospitaleiras em
Espanha, o Hospital Aita Menni organizou um
passeio ao Museu Guggenheim de Bilbau
(Espanha), no passado dia 28 de novembro.
Participaram da cerimónia, na qual recordámos
a história desta rede e as mudanças vividas nos
cuidados de saúde das lesões cerebrais durante
este período, a irmã María Esther Berruete,
segunda Conselheira geral e a irmã Matilde
Porras, Superiora provincial de Espanha. Ambas
estiveram acompanhadas por diversas autoridades locais e referências no âmbito das lesões
cerebrais, assim como por colaboradores e
amigos da nossa Instituição.
Durante a celebração, o diretor do Hospital Aita
Menni, das Irmãs Hospitaleiras em Mondragón
(Espanha), Mikel Tellaeche comentou: “Contamos
com 25 anos a oferecer acompanhamento e
cuidados de saúde no âmbito das lesões cerebrais,
ajudando o paciente e as suas famílias
durante a doença, centrando-nos na reabilitação
ambulatória, na adaptação das habitações, etc.”
Esta rede começou a sua caminhada em 1992,
com a criação do seu primeiro Serviço de Lesão
cerebral no Hospital Aita Menni. Ao longo da sua

25º aniversário da “Rede Menni de Lesão cerebral”

vasta e bem-sucedida trajetória prestou assistência a um total de 14 006 pessoas e, atualmente,
conta com centros especializados em
neurorreabilitação no País Basco, em Madrid, em
Valência, em Valladolid, em Santander e em
Tenerife.
Todos os centros da rede têm serviços especializados em lesões cerebrais, com dedicação
monográfica e equipas multidisciplinares de
profissionais, que colocam a ênfase na reabilitação do paciente. As causas mais habituais de
lesão cerebral adquirida são os acidentes
cardiovasculares (AVC) e os traumatismos
cranioencefálicos.

Província de América Latina

Encontro de animadoras da PJV
De 26 de outubro a 02 de novembro, em
Montevideo (Uruguai), estiveram reunidas as animadoras da Pastoral Juvenil
Vocacional (PJV) da América Latina. As
irmãs participantes foram: Mónica,
Catalina, Judith, Maria Zilda, Geovana,
Marilene e Nayara. O tema escolhido
para refletir durante esses dias foi
“Aumentar o carisma da hospitalidade”
e o desafio principal foi “descobrir como
o fazer”.

Irmãs participantes no encontro

Durante a reunião, as irmãs puderam trabalhar na avaliação do programa da América Latina nesta área,
refletir sobre a realidade juvenil e sobre a cultura vocacional neste continente e debater as prioridades
provinciais na PJV. Para as irmãs, foi uma grande alegria comprovar o empenho com que são
desenvolvidas as atividades da PJV, nos diversos países da América.
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Hospitalidade sem fronteiras...
Ángel Guardián Inc.

O Centro de Educação “Ángel Guardián. Inc” foi criado em
1999 pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus, tendo como principal objetivo educar e
ajudar, económica e socialmente, as crianças e jovens das
famílias mais vulneráveis e necessitadas da zona. Este
colégio, localizado em Northwood Village, Pasig City
(Filipinas), promove o desenvolvimento e o crescimento
integral dos seus alunos através de uma abordagem
holística da educação.
Programa educativo
O centro oferece um programa educativo completo nos
seguintes cursos académicos:
n Pré-escolar: infantário e educação infantil.
n Educação primária: do primeiro ao sexto ano do 1.º ciclo.
n Educação especial: para crianças e jovens com diversidade
funcional.
Além disso, durante todos os cursos são oferecidos uma série
de serviços adicionais, tais como: programas tutoriais individualizados para cada aluno, terapia ocupacional, terapia da
fala, programas de verão, etc. Em linha com o objetivo principal
do colégio, para fomentar o completo desenvolvimento das
crianças, não apenas a nível académico, mas também no que
diz respeito aos valores espirituais e morais que possibilitem a
sua autonomia no futuro, entre as suas atividades escolares
estão incluídas as seguintes matérias: seminários para pais, catequese e encontros de oração para partilhar a Palavra de
Deus.
Ao melhorar a formação humana e cristã dos alunos e das suas
famílias, proporcionamos-lhes ferramentas válidas para enfrentarem e resolverem os problemas que encontram na sua vida
quotidiana, de forma coerente com os ensinamentos de Cristo.
A maioria dos seus alunos provém de municípios próximos.
Desde a sua inauguração, o centro já formou mais de 4000
crianças, que continuaram os seus estudos em diversas
escolas de educação secundária. Atualmente, contam com um
total de cerca de 200 alunos.

Funcionários e atividades do centro

Associação "Juntos podemos. Por uma solidariedade mais
viva”
A associação "Juntos podemos. Por uma solidariedade mais
viva”, com sede em Itália, colabora e presta uma valiosa ajuda
ao nosso centro educativo das Filipinas. Através de um programa completo de apadrinhamento, esta associação, oferece
a oportunidade a inúmeras crianças sem recursos de fazerem
a sua formação no nosso colégio “Ángel Guardián. Inc”.
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Feliz Natal e um Próspero 2018!

“Maison Sainte Germaine” das Irmãs Hospitaleiras em Paris (França)

Que a estrela de Jesus, recém-nascido, ilumine o nosso caminho e nos
encha de alegria, amor, paz e esperança!

Datas em destaque: dezembro, janeiro e fevereiro
n

n

n
n
n

Encontro geral da pastoral vocacional, na Casa geral, em Roma (Itália), de 29 de novembro a 6 de
dezembro, organizado pela irmã Ana Lucía Castro, terceira Conselheira geral.
* Dentro do encontro geral da pastoral vocacional, as irmãs participantes assistiram ao Congresso
sobre a Pastoral Vocacional e a Vida Consagrada: Horizontes e Esperanças, de 1 a 3 de dezembro,
organizado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica, na Universidade Regina Apostolorum, localizada em Roma (Itália).
II Encontro das Hospitaleiras de África, em Dapaong (Togo), de 8 a 16 de dezembro, com a presença
da irmã Anabela Carneiro, Superiora geral, da irmã María Asunción Riopedre, Vigária e primeira
Conselheira geral e da irmã Andrea Calvo, quarta Conselheira geral e membro da CHAF.
VII Jornadas de Saúde Mental e Reabilitação Psicossocial, nos dias 19 e 20 de dezembro em Madrid
(Espanha).
Encontro da Pastoral da Saúde com o lema: “Pastoral da Saúde ao Serviço da Vida”, de 19 a 22 de
janeiro, na sede provincial da América Latina, em São Paulo (Brasil).
Jornada Mundial da Vida Consagrada, a 2 de fevereiro.

Mais informações e contato

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

