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MENSAGEM DOS COLABORADORES AO CAPÍTULO PROVINCIAL 

 
 
Aos Irmãos Capitulares reunidos no 30º Capítulo Provincial, em Fátima.  
  
Começamos por agradecer e manifestar a nossa satisfação por nos terem chamado a 
estar convosco nestes dias, a participar neste Capítulo Provincial, cujo lema nos impele 
a “sair com paixão para promover a Hospitalidade”. Na Carta convocatória para os 
Capítulos que estão a ser vividos em toda a Ordem, o Superior Geral referia que «é 
necessário tornar o Capítulo num “novo começo", capaz de propor um projeto global 
para toda a Província. Cada Capítulo deve ser formado por um grupo de "pesquisadores 
da contemporaneidade do carisma", apoiados e sustentados por toda a Província, que 
também está em busca desta novidade.». E acrescentou no seu Discurso de Abertura 
que devemos «injetar a alma do carisma, (…) nova seiva vital carismática, nova vida nas 
veias da Província» garantindo o futuro da instituição, mas fazendo-o de acordo com 
estilo de S. João de Deus.  
 

O contexto da pandemia de COVID-19 foi incontornável, em Portugal e no Mundo. Esta 
inevitabilidade trouxe, no entanto, mais união em hospitalidade, com muita partilha e 
articulação entre todos, maior compromisso e entrega de todos os colaboradores, nos 
diferentes centros assistenciais e elevou o profissionalismo e capacidade de 
planeamento, execução e avaliação que acreditamos ter.  
 
Por tudo isto, os colaboradores desejam,   
 
- que o capítulo catalise a sua Missão: seja este um momento de discernimento que se 
alimenta da espiritualidade de Deus e que atravessa a humanidade do homem. Que do 
momento de discernimento renasça uma Visão identitária: uma hospitalidade com 
liderança ética e empática e (com)paixão comprometida com os Valores basilares da 
instituição, que se traduzam, nestes tempos de pós-modernidade com crises e 
emergências, em Objetivos renovados e criativos, que respondam a velhas e novas 
necessidades, nunca abdicando da concretização dos Valores, única forma de promover 
a credibilidade, solidificar a confiança e potenciar a boa reputação;  
 
- que Irmãos e Colaboradores, de mãos dadas, corações transfundidos e almas 
partilhadas, injetadas de seiva nova e com fidelidade ao seu bom caráter pessoal e 
institucional, se enraízem no propósito de continuar a dar sentido imanente e 
transcendente ao “fazer o bem bem feito”;  
 
- que assumamos todos, em sinodalidade, o Símbolo do samaritano, adotado como 
imagem para este período, ponte entre a essência e a aparência. Seja esse símbolo 
metáfora do nosso caminho, resposta ao desafio do Papa Francisco de “criar redes 
samaritanas” e considerar “a verdade como um encontro”.  
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Este é também o momento de agradecer ao Definitório Provincial que agora finda as 
suas funções, o esforço e proximidade em tempos muito desafiantes, e saudamos 
antecipadamente o próximo Definitório Provincial.  
 
Concluímos, reiterando a nossa vontade, determinação e empenho total para convosco, 
com a Ordem e com a Igreja, de viver com paixão a missão da Hospitalidade, nos lugares 
e nas formas que forem necessárias. E contagiar os que nos rodeiam, nos centros e 
serviços onde servimos.  
 
Acreditamos que, juntos, enquanto Família Hospitaleira, podemos continuar a grandiosa 
missão de ajuda aos mais frágeis e vulneráveis, aos mais desprotegidos e necessitados, 
missão certificada pelo Papa S. Pio V através da Bula Licet ex debito, da qual 
comemoramos agora os seus 450 anos. Atrás de nós há uma história. À nossa frente, o 
caminho que a Ordem quer continuar a percorrer e levar por diante o sonho do 
Fundador, João de Deus de Montemor-o-Novo, de Granada e de toda a Humanidade.  
 
Que a Virgem de Fátima, Nossa Senhora do Bom Conselho, S. João de Deus e todos os 
Santos e Beatos da Ordem continuem a rogar e olhar por nós.  
  
Em Fátima, aos 29 dias do mês de Março de 2022.  
  
  
 


