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                                    Relatório Comissão Orante. 

 

Dos quatro (4) projetos que foram propostos para o PGA. Poderíamos 

disser que todos eles, de um jeito ou outro, foram abordados e 

trabalhados com diferente intensidade.  

1-  Retiros; Cumpriram-se todos satisfatoriamente incluindo as 

ideias que surgiram nas diferentes assembleias; a presença de 

um predicador sacramentino, que acontecessem durante as 

assembleias para assim não multiplicar as viagens; que foram 

tratados temas que fortaleçam a espiritualidade eucarística 

renovada (temas do Capítulo Geral). Todo isto foi cumprido, 

ficando algumas novas sugestões tais como: que poderiam se 

estender os dias, em silencio ou menos dias, etc.  

 

2- Formação espiritual: (Roteiros de formação). Também cumpriu- se 

de maneira muito coordenada e foram abarcados todos os temas 

que tem relação com a formação litúrgica, com o calendário 

Litúrgico, com ajuda efetiva de todas as outras áreas do PGA. 

Surgiria como sugestão para a Assembleia a questão de si se dará 

continuidade ao projeto e se ele realmente atingiu as 

necessidades enquanto instrumento de formação e crescimento 

espiritual. Constatamos ademais que os roteiros de formação não 

eram muito utilizados pelos religiosos, situação totalmente 

diferente a realidade dos Leigos, já que eles tiraram o máximo de 

proveito dos roteiros de formação.  

 

3- Reflexão do Ícone de são João 21: Tal projeto deveria ter sido a 

reflexão que daria impulso a todo o trabalho pastoral y de Vida 

Religiosa sss, durante o período 2015-2018. Infelizmente e, pelos 

analises realizados durante as Assembleias, chegou-se á 

conclusão de que este não foi devidamente trabalhado, mas sim 

serviu como reflexão para a Província em relação aos temas que 

nos desafiam, sendo lido, refletido e rezado por cada religioso.  

 

4- Centro Eucaristía: Este projeto, mesmo sendo muito importante, 

não obteve um desenvolvimento explicito, por causa da escassez 

de pessoal, ou seja, a falta de um religioso que tome conta do 

projeto permanentemente. Motivo pelo qual, não havendo um 

religioso exclusivo, tivemos pedir a diferentes pessoas a 
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responsabilidade de assumi-lo (Emaús). Porem, por ser este um 

projeto tão importante da nossa espiritualidade, sugerimos que 

seja tomado em conta para o próximo período de mandato 

provincial 2018-2022. 

                     

 


