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XXII ASSEMBLEIA GERAL DA CONFERÊNCIA DOS INSTITUTOS RELIGIOSOS DE PORTUGAL (CIRP) 

Fátima, 18 e 19 de abril de 2016 

 

  
1. Com a presença de 86 superiores maiores e 60 convidados de diversos Institutos 
teve o seu início a assembleia da CIRP, às 10h00 do dia 18 de abril de 2016, na casa 
das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, em Fátima. O Presidente, P. José 
Vieira, saudou os presentes, seguindo-se um momento de oração. Foi apresentado 
em powerpoint a Oração pela nossa Terra, do Papa Francisco. 

2. O dia foi essencialmente de formação. Por isso se encontrava o grupo de 
convidados. Neste sentido, durante a manhã, o Dr. Pedro Vaz Patto, Presidente da 
Comissão Nacional Justiça e Paz, apresentou alguns elementos sobre a Carta 
Encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o Cuidado da Casa Comum. Sublinhou 
alguns aspetos, tais como: a dignidade e o lugar do ser humano, a procura de uma 
autêntica ecologia humana, a ecologia da vida quotidiana e a necessidade de uma 
constante conversão traduzida em mudança de hábitos. Não deixou de tocar alguns 
pontos mais controversos como a questão do ambiente e demografia, ciência e 
tecnologia, a ideologia do género e o estatuto dos animais não humanos. Sublinhou 
que é fundamental não pôr tudo no mesmo plano. 

3. Depois da apresentação de algumas notas sobre ecologia e vida religiosa, feita 
pelo P. Manuel Barbosa, e da formulação de algumas perguntas, o Dr. Vaz Patto 
tocou ainda a questão duma ecologia integral e dos problemas relacionados com os 
paraísos fiscais, chamando a atenção para a Nota que a Comissão Nacional Justiça e 
Paz publicara sobre Panama Papers, no dia 15 de abril de 2016. 

4. A eutanásia foi o tema debatido no painel da tarde. Nele participaram o Dr. 
Pedro Vaz Patto, a Dra. Margarida Neto e a Dra. Isabel Galriça Neto, moderado pelo 
P. Manuel Barbosa. 

As diversas intervenções, assim como as respostas às questões apresentadas, 
consistiram num verdadeiro hino à vida, fazendo notar que matar nunca é solução. 
Desafiaram ainda os participantes para uma sábia participação ativa nos debates 
que o assunto está a despertar. 

5. Os superiores dedicaram algum tempo para uma avaliação do Ano da Vida 
Consagrada, identificando aspetos positivos e outros menos conseguidos. 

6. As Irmãs do Amor de Deus acolheram na sua casa os superiores para a 
celebração da eucaristia, jantar e convívio. 

7. Com a celebração da eucaristia na capela da Casa Nossa Senhoras das Dores 
iniciou-se o segundo dia da assembleia.  

8. Aprovada a ata da XXI assembleia geral, os participantes passaram em revista os 
diversos assuntos da vida da CIRP. 

9. A assembleia deu as boas-vindas aos novos superiores: Servas da Sagrada 
Família, Franciscanas Missionárias de Maria, Filhas da Caridade Canossianas, Irmãs 
Passionistas, Franciscanos e Claretianos. 



10. Considerado o dia de formação como muito oportuno, foi dito que seria 
importante partilhar iniciativas que a partir dos desafios lançados se venham a 
concretizar. Foi sugerido ainda que outros assuntos comuns à vida dos Institutos 
pudessem aparecer em futuras assembleias. 

11. O processo do Registo de Congregações continua o seu caminho e, a seu tempo, 
serão dadas novas informações. 

12. A Ir. Maria do Sameiro Martins apresentou algumas inquietações sobre a XVII 
Assembleia Geral da União das Conferências da Europa dos Superiores Maiores 
(UCESM), realizada em Roma. 

13. Foram sublinhados alguns elementos do Comunicado final da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) de 7 de abril de 2016. 

14. O livro Liderança da proximidade de Aquilino Bocos será editado nos próximos 
tempos e entregue aos Institutos, de acordo com o pedido apresentado. 

15. A cooperativa Logomedia terminou a sua atividade, sendo que a CIRP ficou 
como depositária dos documentos. 

16. O anuário católico será editado de acordo com os últimos dados de que se 
dispõem. 

17. O livro Portugal católico, coordenado por José Eduardo Franco, será publicado 
em abril de 2017. A CIRP será um dos parceiros nesta obra. 

18. O Congresso do Espírito Santo, a realizar em Alenquer, Coimbra e Lisboa, 
abrange várias efemérides. 

19. O IV Congresso Eucarístico terá lugar em Fátima, de 10 a 12 de junho de 2016. 
Seria um sinal positivo a participação dos Institutos neste evento. 

20. Considerou-se que se deve continuar a dialogar sobre o acordo de cooperação 
com a Universidade Aberta. 

21. As Irmãs Mercedárias da Caridade deixaram o país e têm uma casa à venda, em 
Lisboa. 

22. Foram dadas algumas informações relacionadas com o veículo acidentado que 
circulou como sinal itinerante no Ano da Vida Consagrada. 

23. Recebida uma carta a solicitar alguma disponibilidade para acompanhar uma 
paróquia em língua portuguesa em Macau, foi dito que o assunto se deve 
encaminhar para os respetivos serviços. 

24. A assembleia aprovou o relatório de contas da CIRP 2015, apresentado pelo 
ecónomo da instituição, que contou com o parecer favorável do Conselho fiscal que 
propôs um voto de louvor e agradecimento. 

25. Alguns dos participantes partilharam acontecimentos mais significativos que 
os seus Institutos estão a levar a efeito.  

26. A assembleia afirmou a sua preocupação com os refugiados e com a atual 
situação de falta de liberdade religiosa em diversos pontos do globo. 

27. Próxima assembleia geral: 14 a 15 de novembro de 2016. 

Fátima, 19 de abril de 2016 


