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PR.CIR.-03/369.2020-PT  
 

 
      Roma, 25 de Maio de 2020 

 
Queridas/os Responsáveis Gerais, 
 
Estamos todos envolvidos na dolorosa experiência do COVID19, mas o Senhor nos 
ampara dando-nos a coragem e a força para vivê-la com fé e com esperança. Espero que 
nem vocês nem os membros dos seus Institutos tenham sofrido demais por causa desta 
pandemia. Esta prova ainda não terminou, e o futuro ainda é muito incerto. 
 
Por este motivo, decidimos pospor o Congresso e a Assembleia da CMIS, previstos para 
agosto deste ano, diretamente no ano 2021, para nos encontrarmos, sempre no mês de 
agosto, no mesmo lugar: Ávila. O Prefeito da Congregação para os Institutos de vida 
consagrada nos deu seu consenso para esta posposição e, consequentemente, para a 
prorrogação do mandato do Conselho Executivo e da Presidência até à realização da 
próxima Assembleia. 
 
Eis as novas datas:  

• Para o Congresso: dias 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - chegada no dia 16 para o 
jantar, e saída no dia 20 após o café da manhã; 

• Para a Assembleia: dias 20 e 21 de agosto de 2021 - saída no dia 22 após o café 
da manhã; 

 
As inscrições já efetuadas por muitos de vocês, permanecem válidas. 
Aqueles que, ao contrário, ainda não providenciaram a inscrição, encontrarão aqui em 
anexo o formulário a ser preenchido e remetido juntamente com a transferência bancária 
do adiantamento confirmatório (€.250). 
O formulário de inscrição, com anexado o informe da transferência bancária, devem ser 
remetidos para a secretaria da CMIS - como indicado no anexo - até e não mais tarde do 
próximo dia 10 de novembro.  
Esperamos, apesar das circunstâncias, de podermos ser numerosos!  
 
Aproveito a oportunidade para lembrar, somente aos que ainda não providenciaram, o 
pagamento da cota anual de adesão ao CMIS. Gratos! 
 
Juntamente coma Presidência, desejo a todos os seus Institutos a coragem para viver a 
nossa vocação comum no mundo doente de hoje, com a força e a alegria que Deus dá a 
todos aqueles que se entregam a Ele. 
 
Os melhores cumprimentos 
 

Jolanta Szpilarewicz 
Presidente da CMIS 
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