“Desde uma visão/vivência comum, a Hospitalidade torna-nos
corresponsáveis na mesma missão: servir a pessoa que sofre.
Fazemo-lo de forma partilhada, valorizando, respeitando e integrando a
pluralidade de pessoas, vocações, culturas e
modos de compreender a vida”1.

A toda a
COMUNIDADE HOSPITALEIRA
Às portas da celebração do XXI Capítulo geral, aproximo-me de todas e todos os
que formais a Comunidade Hospitaleira, enviando-vos a minha cordial saudação,
à qual se unem as irmãs do Governo geral.
Há um ano anunciava-vos a celebração deste acontecimento institucional,
momento chave para discernir o modo de viver e atualizar hoje o carisma e a
missão. Agora, quero animar-vos a acompanhar de forma especial o caminho
destes dias em que, juntos, iluminados e impulsionados pelo lema “Praticai a
Hospitalidade”, nos dispomos a buscar e concretizar as respostas ao sofrimento
da humanidade.
O Capítulo inicia no dia 8 e termina no dia 30 de junho. Realiza-se em Rocca di
Papa, perto de Roma (Itália) e nele participam 39 irmãs capitulares; durante uma
semana estarão também presentes 20 colaboradores e 6 leigos hospitaleiros.
Começaremos por olhar para tudo o que vivemos ao longo destes seis anos e,
nesse sentido, queremos expressar a nossa gratidão pela contribuição de todos na
realização da missão de serviço a tantas pessoas que sofrem, nos diversos lugares
da terra onde estamos presentes. Obrigada a ti, colaborador, voluntário, familiar,
benfeitor, amigo, pela tua dedicação e empenho; obrigada a ti, que vives em
situação de doença, por nos permitires servir-te no momento em que
experimentas maior vulnerabilidade.
Despois, será o momento da programação para o próximo sexénio em que,
queremos continuar a ser sentinelas e artífices de uma missão renovada, dinâmica
e criativa2; uma missão que, acolhendo o desafio do Papa Francisco, está chamada
a “estar próxima das novas formas de pobreza e fragilidade”3.

Por fim, teremos o momento das eleições em que as capitulares elegeremos a
Superiora geral e Conselheiras, que orientarão a vida e missão da Congregação
nos próximos seis anos, segundo o plano aprovado.
Como Comunidade Hospitaleira, queremos que este momento seja uma ocasião
especial para, desde o sentido de missão partilhada e de projeto comum que nos
unem, renovar o compromisso em favor daqueles que sofrem, especialmente no
mundo do sofrimento psíquico.
Que ao longo destes dias nos sintamos a “fazer juntos o caminho” e que esta
vivência seja expressão dessa “Comunidade Hospitaleira” que somos e que
queremos ser ainda mais.
Aos que sois crentes, pedimos a vossa oração; aos que partilhais o caminhar
humano, pedimos a vossa fraternidade; a todos, de forma especial, aos que viveis
situações de dificuldade na vossa Família, Centro ou Comunidade, oferecemos a
união do nosso coração.
Recebei o meu abraço hospitaleiro,

Anabela Carneiro
Superiora geral

Roma, 5 de junho de 2018
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