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actos oficiais
NOMEAÇÕES

Equipa para a Identidade

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral, ouvido o parecer do Conselho Geral, nomeou as 
Irmãs Advinda Justino Ferreira Inriva, Deolinda da Encarnação Serralheiro, Fernanda Maria Santos Pereira 
e Sandra Silva Bartolomeu como membros da Equipa de trabalho sobre a Identidade Carismática da 
Congregação.

Conselho Económico

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral, segundo as Constituições 147,150, o Directório Ge-
ral 150ª e o Estatuto do Governo Ordinário III, 9; ouvido o parecer do Conselho Geral, nomeou as Irmãs 
Maria Clara de Jesus da Conceição Vieira e Maria Olinda dos Santos Oliveira para integrar o Conselho 
Económico da Congregação.

Mensagem de Natal da Superiora Geral

Queridas Irmãs

A celebração do Natal do Senhor é sempre um tempo de graça, contemplar 
naquele Menino tão frágil e indefeso o Senhor Deus do Universo atrai-nos e 
confunde-nos.

Maria, José, os pastores, … deixaram-se atrair, acolheram na fé; entraram na ló-
gica, na “loucura” de Deus que é mais sábia do que a sabedoria dos homens 
(1 Cor 1, 26) e por isso puderam contemplar e adorar o Salvador naquele 
Menino (cf. Lc 2, 10).

Deixemo-nos, cada uma de nós, e assim cada comunidade e toda a Congre-
gação, envolver por esta lógica, acolhamos a Sabedoria, e com Maria, José 
e os pastores entremos no Presépio, (…) Adoremos o nosso Jesus no silêncio 
e no recolhimento, (…) escutemos atentas o que Ele nos quer dizer (Cf Luiza 
Andaluz, Lisboa 1955).

Acolhamos, neste ambiente de revelação privilegiada, o chamamento que 
Deus nos faz hoje, de colaborar com Ele para que todas as pessoas saibam 
e possam experimentar o amor de Deus de modo a que concretizem a sua 
vocação. Este chamamento é tão real, tão possível, como ver naquele Menino, 
o Salvador.

Sintamo-nos em comunhão profunda com o plano salvador de Deus, vivamos 
a alegria e o compromisso de sermos de Jesus, de fazer acontecer a fraterni-
dade nas nossas relações, a começar pela comunidade, de colaborar para 
que hoje, no Natal de 2021, aconteça Natal.

Lisboa, 21 de dezembro de 2021

Maria de Jesus Armez Silvério

Santo Natal  
e um novo ano renovado 
pelo dom da alegria  
e da confiança no Senhor.
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Vivência do Natal
Na aproximação do Natal, partici-

pamos no dia 17 de Dezembro, no 

casamento do coordenador do gru-

po da Família Andaluz no centro de 

Nossa Senhora de Fátima, presidi-

do pelo Padre João Estêvão, mem-

bro da Coordenação Nacional da 

Família Andaluz. Tivemos também 

a despedida da Irmã Juliana Fon-

seca, que recebeu nova missão 

em Maputo, Moçambique. Porque 

abriram as nossas fronteiras com 

Moçambique e porque o visto da 

Irmã Juliana terminava exactamen-

te no dia 21, foi para esse dia que se 

conseguiu viagem e a Irmã Juliana 

seguiu para Moçambique. Depois 

tivemos a tradicional apresentação 

de Boas Festas ao Sr. Arcebispo de 

Luanda. No dia 22 as Irmãs Ana Ma-

ria, Maria Pires e Maria Olinda, que 

estava em Luanda, desde o fim de 

Novembro, para fazer o retiro anual, 

saíram após a Eucaristia, em direc-

ção a Cassongue para celebrar-

mos juntas as festas natalícias.

Já em família alargada fizeram-se os bolos típicos da data, que partilhamos 

também com algumas pessoas mais próximas, enfeitou-se a casa e a igre-

ja... ainda houve tempo para um mini passeio à fazenda Óasis no Dumbi, de 

onde trouxemos alguns dons: ananases, maçãs, morangos, goiabas...

Na “missa do galo” pelas 19h, acompanhamos o baptismo de 21 crianças e 

regressamos a casa a cantar ao Deus Menino, num só coração e numa só 

alma. Foi com grande alegria que abrimos os nossos presentes e cada uma 

leu a mensagem de Natal que recebeu. 

No dia de Natal destacamos a bênção das crianças que participaram na 

Eucaristia. Durante a tarde enviamos as boas festas às Irmãs da Congrega-

ção e lemos as mensagens no blog próprio e no e-mail. Foi uma tarde bem 

passada, onde sentimos a fraternidade, alegres porque o Senhor está no 

meio de nós.
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Dentro de mesmo espírito festivo, em família Paroquial, a comunidade cristã celebrou com muita alegria e vida a 

Eucaristia da Sagrada família, animada de modo especial pelos casais, onde houve dois Baptismos de adultos, dois 

casamentos e renovação das promessas matrimoniais. 

Têm sido dias bem passados, em família alargada, de partilha, convívio e apreciação da chuva acompanhada de 

trovoada. Teremos ainda oportunidade de reflectirmos sobre a pastoral vocacional em Angola e responder às ques-

tões do sínodo, que nos foram enviadas pela CSMIRA (Conferência dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos 

de Angola).

Todas as Irmãs presentes em Angola

“O Verbo de Deus acampou entre nós”

Acampar é uma experiência muito comum entre este 

povo, pelo facto das distâncias serem grandes. O que 

muitas vezes não pensamos é que Deus tenha acam-

pado/vem acampar entre nós.

Para meditar um pouco no grande amor de Deus que 

veio montar a sua tenda no meio de nós e preparar o 

nosso coração para O acolhermos, duas jovens acei-

taram o desafio de se juntarem as Aspirantes e Voca-

cionadas internas para o encontro vocacional que se 

realiza trimestralmente pelo facto de viveram longe da 

nossa comunidade em Cassongue.

Testemunho das participantes: “Marcou-nos a visuali-

zação do filme – A história do nascimento de Cristo – a 

partir do qual descrevemos os sentimentos, gestos, pa-

lavras e atitudes de Maria e José que nos convidam a 

sermos obedientes e a escutar o nosso íntimo. Daí des-

cobrimos os sinais de Deus nas nossas vidas: alegria, 

amor, escuta e escolha. E no silêncio (na manhã de 

retiro) sentimos que Deus veio ao nosso encontro e com 

este encontro de Deus sentimos a sua luz a iluminar os 

nossos corações”.
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bélgica
Elaboração do Projeto Comunitário

Advento em caminhada sinodal

Nos dias 1-4 de novembro elaborámos o nosso projeto comunitário, acom-

panhadas pelas Irmãs Advinda e Mafalda, online, por Zoom, uma vez que 

ficaram impedidas de se deslocar a Bruxelas, devido à situação sanitária.

Foram tempos intensos de oração, trabalho e discernimento comunitário, na 

busca do projeto de Deus para nós, aqui e agora. O documento programáti-

co, que vem do Capítulo, e a programação do Governo Geral trouxeram-nos 

alegria e esperança.  Foram docu-

mentos inspiradores para a missão 

concreta que percebemos que a 

Congregação é chamada a viver 

aqui na Bélgica. Percebemos que 

somos chamadas a atualizar e ex-

plicitar o carisma na Bélgica, a pro-

gredir no diálogo fraterno construti-

vo e a inserirmo-nos mais na cidade 

e na diocese.

Depois de celebrámos o acolhimen-

to do projeto, dom de Deus e fruto 

do trabalho de todas nós, continuá-

mos o trabalho com a elaboração 

do programa para 2022.

Às Irmãs Advinda e Mafalda o nosso 

muito obrigada pela sua preciosa 

ajuda. Continuação de bom traba-

lho e que outras comunidades pos-

sam fazer uma experiência tão boa 

como a nossa!

Catequistas e animadores da comunidade portuguesa de São Gil prepara-

ram a liturgia do domingo num encontro de partilha semanal. Este caminho 

foi acompanhado pelos membros da equipa responsável, a saber: Irs M. 

Isabel e M. José, Minda e P. Jacques, aos quais se juntou o P. Filipe Martins SJ. 

Este projeto surgiu de uma convergência de esforços: por um lado juntar a 

vivência do Advento e a caminhada sinodal; por outro formar os catequistas 

e animadores, que por sua vez estão desafiados a envolver os pais das crian-

ças e os adolescentes e jovens dos grupos que lhes estão confiados.

Assim, a Eucaristia dominical saiu valorizada como ponto de apoio da ca-

minhada, e à Palavra de Deus foi dado um lugar de relevo na vida pessoal 

e comunitária. Da partilha semanal saíam as ideias-chave para a folhinha 

da assembleia e para a homilia. Além disso, houve vários gestos que incen-

tivaram à participação de todos e procuraram valorizar a ligação entre a 

Palavra e a vida:
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bélgica bélgica

Assembleia Sinodal e Festa de Natal na comunidade portuguesa 
de Saint-Gilles

- No primeiro domingo todos trouxeram terra e colocaram-na em recipientes grandes;

- No segundo, trouxeram sementinhas e fez-se a sementeira;

- No terceiro, trouxeram uma peça de roupa para os sem abrigo da Entraide de São Gil;

- No quarto, todos trouxeram alimentos para os pobres

- No dia de Natal, levaram para casa a chama de Belém;

- E no dia da Sagrada Família, houve uma bênção especial para as famílias.

No dia 12 de dezembro celebrámos dois em UM – a Festa 

de Natal que já constava do calendário e a Assembleia 

Sinodal, a que o Papa convida toda a Igreja. Seguimos 

a proposta do Vicariato (diocese) e, com a colabora-

ção muito dedicada dos catequistas,  que animaram 

o trabalho dos grupos, todos, grandes e pequenos, de-

ram o seu contributo para a construção deste edifício 

que somos – a Igreja de Cristo.

Com um programa bem estruturado intercalou-se a ce-

lebração da Festa do Natal, preparada pelos catequis-

tas, que constou essencialmente de cânticos apresen-

tados pelas crianças e catequistas onde a assembleia 

também foi convidada a expressar-se.

Foi uma tarde agradável e rica para todos.

Votos de Feliz Natal e um ano 2022 repleto das bênçãos 

do Senhor a todas e cada uma das Irmãs

As Irmãs da Comunidade de Bruxelas
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brasil
Vivência do Natal - Belo Horizonte

A vivência do nosso Natal iniciou quinze dias antes com 

a oração da novena, devoção que o Brasil tem desde 

há largos anos, com um guião preparado para o efeito.

Convidamos vizinhos, sendo poucas (só mulheres), le-

vámos ao fim, terminando com convívio fraterno, com-

partilhado com mimos que cada uma trouxe, troca de 

mensagens e canto ao Menino Deus. A alegria e a paz 

correu entre nós. Agradeceram muito as irmãs, por lhe 

termos proporcionado estes momentos que muito bem 

fizeram a todas.

Decorreu sempre em nossa casa, dado ser mais espa-

çosa, respeitando as regras de segurança.

Ainda que incompleta, também realizamos a novena na 

Vila/favela, esta, nas casas das pessoas ou à porta.

Não menos foi a alegria no preparar e participação da 

Ceia Natalina com as crianças da Missão/Vila Favela 

da Amizade/Esperança.

A equipa colaborou na aquisição dos ingredientes, nos 

enfeites e na preparação dum teatrinho, alusivo ao Na-

tal, com as crianças. Nada faltou, mesa farta! A alegria 

foi efusiva e Deus nos proporcionou bom tempo, pois 

tudo decorreu ao ar livre.

A Família Andaluz, no dia do seu encontro tomou cons-

ciência da vivência do Natal, partilhando a sua expe-

riência natalina a partir dos símbolos do Natal. 

Entre nós, irmãs: fizemos broinhas que partilhámos com 

as comunidades religiosas (os) da paróquia, vizinhos, 

entre outros. 

Dia 24 participámos na Eucaristia as 19,00h, ao chegar 

a casa entronizámos os meninos nos seus devidos luga-

res (presépios). Comemos filhós que tínhamos feito pela 

manhã, bebemos o tradicional chocolate (cacau). Diri-

gimo-nos à sala da comunidade, fizemos um tempo de 

oração partilhada, convivemos e acolhemos o presenti-

nho que cada uma tinha junto ao presépio.

Sentimos que a nossa vivência do Natal esteve muito vol-

tada para os irmãos e isso nos deu alegria!



9 n.º 61 · 25 de Dezembro de 2021COMVIDA

luxemburgo
Natal por terras do Luxemburgo

O grande desafio do nosso Natal, caminho preparado durante o advento, foi o desejo de crescer  em fraternidade, 

este dom imenso que o Senhor nos concede em cada dia.

A partilha humana e espiritual, em grupo, dos membros 

da Família Andaluz e de outros grupos, foi muito enrique-

cedora e tornou-se um desafio à vivênvia deste mistério 

da encarnação.

Por estes dias fomos junto de algumas pessoas com um 

pequeno sinal/partilha, dizendo da nossa imensa gra-

tidão para com cada um/a que ao longo do ano nos 

brindou com os seus talentos e serviços: o carpinteiro 

que renovou o nosso banco do jardim, o canalizador 

que resolveu alguns problemas dificeis a vários níveis, 

alguns vizinhos “agricultores” que partilharam constan-

temente outros bens e serviços. 

Também acolhemos a presença das pesssoas que nos 

escreveram, nos visitaram e nos brindaram com as suas 

partilhas, sobretudo de bens alimentares.

Como é tradição, ainda, aqui no Luxemburgo, escreve-

mos também diferentes mensagens que seguiram via 

postal.

Já vem sendo hábito, nestes dias convidarmos alguém 

que não tenha família por perto. No dia de Natal tive-

mos connoco, ao almoço a Susana Baptista, uma jovem 

adulta, que vive só. 

No dia da Sagrada Família tivemos um convívio/recreio 

com a nossa comunidade de Bruxelas.  Foi um dom par-

tilhado que a todas nos enriqueceu e aproximou em fra-

ternidade. 

No dia 30 recebemos três pessoas amigas, catequistas,  

vindas de Bruxelas que vieram visitar a irmã Regina. Foi 

muito bom o contacto com cada uma.

As celebrações natalícias na comunidade cristã decor-

reram com as restrições próprias destes tempos, com a  

exigência da apresentação do passe sanitário, regra 

a cumprir de 25 dezembro a 28 de fevereiro.  Situação 

nada fácil e com repercuções ao nível dos números, da 

menor participação e da insatisfação. 

Por tudo damos graças a Deus.

“De joelhos, deixemo-nos maravilhar com esta Graça 

inexcedível do nosso Deus” Luiza Andaluz

As Irmãs Regina, Carmo Fiúza e Perpétua
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moçambique
A alegria do Deus Menino 

Ó Virgem Imaculada por Vós recebemos o Salvador Je-

sus Cristo.” A frase chave que nos acompanhou ao lon-

go do Advento.

Esta frase sempre nos anunciava a vida de Jesus Cristo. 

E nos motivava ao acolhimento alegre do mistério.

Tivemos também a graça de termos irmãs em retiro 

anual, com missa diária na comunidade e aos sábados 

fizemos a oração de ofício de leitura.

Através das leituras e dos salmos sentimo-nos mergulha-

das no mistério da Encarnação. 

A última semana foi preenchida pelos ensaios dos cân-

ticos da celebração do Natal. Nos dias mais próximos 

dedicamo-nos à construção de presépios, arranjos e 

prendas de boas festas, partilhadas com os nossos ami-

gos, vizinhos e benfeitores.

Chegado o dia do Natal, depois da missa da vigília, re-

unimo-nos na nossa sala à volta do presépio, cantamos 

ao Deus Menino, que com sua generosidade ofereceu-

-nos presentes… A alegria do Deus Menino veio e ficou 

em cada uma de nós.

Comunidade da Liberdade
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portugalportugal
Natal na Casa Geral

Chegou o dia de celebrarmos o natal, preparar o coração para contemplar o mistério de um Deus que se faz Menino 

para se aproximar de cada um de nós.

Irmã Ana Cristina

Em fraternidade cada uma, em pequenas equipas, 

colaborou para que tudo estivesse preparado com se-

renidade e beleza. Cantamos as primeiras Vésperas, 

ceámos e confraternizamos, participamos numa cele-

bração de Natal que nos levou a caminhar até ao Pre-

sépio, onde não faltaram os Anjos, os Pastores e os Reis 

Magos a adorar o Menino.

No dia de Natal fizemos uma peregrinação, contem-

plando mais de uma dezena de Presépios que se en-

contravam em vários locais da Casa de S. Mamede, e 

rezando o Rosário acompanhando com meditações da 

carta Apostólica do Papa Francisco “O sinal Admirável”.

O mistério do Natal projecta-nos para uma vivência 

fraterna mais intensa, este é o presente que queremos 

continuar a deixar junto do Presépio e como diz Luiza 

Andaluz, queremos: “Seguir a estrela símbolo da nossa 

vocação santa, entrar no Presépio, ao som do cântico 

dos Anjos adorando recolhidas Jesus…”.
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portugalportugal
Comunidade Estrela da Manhã

Natal é aquele acontecimento admirável da humildade amorosa do nosso 

Deus Trindade, que se abaixa até nós pelo Verbo encarnado, para nos elevar 

à participação na sua vida divina.

A nossa comunidade viveu este tempo no recolhimento “buliçoso” de quem 

se prepara para o grande Acontecimento NATAL: fizemos os presépios, pre-

parámos a casa e a nós mesmas. A celebração penitencial foi um momento 

alto de purificação fraterna, assim como a liturgia de Vésperas I e de Laudes 

e Vésperas II em dia de Natal. 

Ceámos a tradicional refeição da consoada, finda a qual nos colocámos em 

volta do presépio, na sala da comunidade, para uma celebração espiritual e 

humana. O clima de grande interioridade na escuta da Palavra de Deus, nos 

cânticos, nos poemas e na partilha da vivência do Natal, ajudou-nos a sabo-

rear as alegrias celestes cantadas pelos anjos assim como as reconhecidas 

melodias do povo que adora o Deus Menino. No final, cada irmã recebeu 

um mimo de Natal.

No dia 25, tivemos a alegria de poder participar, juntamente com a comu-

nidade do Candeeiro, alguns momentos significativos: a Eucaristia presidida 

pelo Padre António Matos, o almoço e a liturgia de Vésperas. Nesta tivemos 

também a presença da comunida-

de do Noviciado: irmãs, noviça e 

postulante, que no fim nos mimo-

searam com algumas canções de 

Natal. Foi verdadeiramente um dia 

de intensa fraternidade, porque o 

Menino Nasceu!

De acordo com o que nos foi su-

gerido pela Congregação, vamos 

partilhar um pouco, das nossas vi-

vências, no tempo do Advento e do 

Natal.

Da vivência fraterna ao amor universal

O Advento foi para nós, um apelo e 

uma envolvência que se concreti-

zou ao nível da disponibilidade para 

os diversos trabalhos comunitários e 

pastorais, da vigilância, da atenção 

ao outro, do silêncio, da oração e 

da busca do essencial. A proposta 

da liturgia dominical e as figuras bí-

blicas apresentadas ajudaram-nos 

a interiorizar o seu conteúdo 

Os degraus mais difíceis de subir 

tornaram-se mais fáceis, porque 

iluminados pela certeza da fé, que 

o Baptista nos apontou e pela ati-

tude de Maria, que, de forma tão 

gratuita e solidária, foi ao encon-

tro de sua prima Isabel. Tudo isto 

foi estímulo e apelo à interioridade 

e bem-fazer e fez brotar, no nosso 

coração, uma alegria profunda, 

tornando-nos mais próximas e so-

lidárias umas das outras, o que 

facilitou a intimidade com o Se-

nhor, que vem para Salvar todas 

as pessoas, particularmente as 

que vivem em situações mais do-

lorosas. O acolhimento a quem 

nos visitou e a gratidão a quem 

connosco partilhou os seus dons, 

assim como as pessoas a quem 

nós visitámos e a quem levamos a 

sagrada Eucaristia semanalmente, 

favoreceu o encontro com o Se-

nhor, feito Menino.

A riqueza do amor, expressa nos 

presentes, fez-nos lembrar a riqueza 
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portugalportugal

Postais de Natal para partilhar as boas festas

do amor com que os Pastores e os 

Magos obsequiaram o Menino, na 

Sua pobreza em Belém. Sentimo-

-nos, por isso, muito agradecidas e 

interpeladas por tanta generosida-

de que Deus tem para connosco, 

partilhando, os nossos dons mate-

riais e, sobretudo, os espirituais, com 

vizinhos, e amigos, que vivem em 

grande solidão humana e espiritual, 

através dos meios de comunicação 

de que dispomos, assim como com 

as nossas famílias de sangue, algu-

mas comunidades e irmãs da Con-

gregação.

Fizemos a nossa “ceia de Natal”, 

ao almoço, devido a conveniên-

cias comunitárias, com a tradicio-

nal ementa de couves, batatas, 

azeite e bacalhau, produtos ofe-

recidos para o efeito, à excepção 

das batatas. Além disso, tivemos 

também ofertas de muitos doces 

natalícios, que nos consolaram 

com a sua doçura, embora não 

deixássemos de fazer os nossos e 

de os partilhar com muito amor e 

carinho.

Armámos o presépio e ornamen-

támos a casa, tendo cada irmã 

assumido uma parte da ornamen-

tação da mesma. Na véspera de 

Natal, pelas 21horas, reunimo-nos 

na capela, junto do presépio, onde 

fizemos um tempo de oração com 

cânticos, a recitação de um poe-

ma e a partilha do que nos ia na 

alma, sobretudo tendo em con-

ta a multidão incontável, que no 

mundo, não iria ter Natal. No final 

do encontro abrimos as prendas e 

comentámos a escolha que cada 

uma fez do seu presente. Ao apro-

ximar-se a hora da celebração Eu-

carística, dirigimo-nos para a Igre-

ja, onde celebrámos com todos 

os cristãos, a alegria do Natal do 

Deus-Menino. 

Sentimo-nos alegres e felizes pela 

vivência fraterna e pelo interesse 

de todas, por todas, envolvidas no 

amor do Emanuel, Deus-Connosco. 

Em jeito de conclusão podemos, 

pois, dizer: A Vivência fraterna leva-

-nos ao Amor Universal, para que to-

das as pessoas saibam e possam ex-

perimentar o amor de Deus de modo 

a que concretizem a sua vocação.

Na comunidade do Santuário de Fátima, um elemento da nossa caminhada de Advento consistiu na produção ar-

tesanal de postais de Natal para partilharmos as boas festas com todas as Irmãs e amigos.
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Assim, boa parte dos nossos conví-

vios foram preenchidos de papéis 

de muitas cores, padrões e brilhos, 

cola, folhas secas, tesouras espe-

ciais e presépios. Todas deram do 

que tinham, produzindo, conforme 

a criatividade de cada uma, um 

postal único, capaz de se pesar, to-

car e viajar por correio, para levar a 

cada comunidade um sinal da nos-

sa fraterna união e desejo de Santo 

Natal do Senhor. 

Continuação de um Santo Tempo 

de Natal.

Ir. Sandra

Tão Grande e Maravilhoso o Mistério de Deus entre nós

Queridas Irmãs, foi nestes espaços e na Igreja que ten-

támos viver a nossa o acontecimento renovado do Deus 

Menino entre nós. 

Na noite de Natal foi o acompanhar o Pároco às Eucaris-

tias da Lagoa, 16h00 e em Alfarim, 19h00, depois ir bus-

car o Sr. Padre de Sesimbr  a que está mui-

to doente de coluna e vir fazer a Ceia em nossa casa, 

dado que não tinham condições para outro espaço. 

Após, esta, seguirmos para a Missa do Galo. Foi uma 

Vigília muito cheia. O nosso cantar nas igrejas foi muito 

popular e vivido com entusiasmo. A acompanhar o can-

to tivemos também os guizos. 

No entanto, a nossa partilha foi no dia de Natal. Nessa 

tarde, em volta do presépio, cantámos ao Deus Menino, 

fizemos a troca de presentes, abrimo-los, vimos ofertas 

que nos foram dadas, falámos do Menino e partilhámos 

um pouco daquilo a que fomos mais tocadas neste ano, 

pelo tão grande e maravilhoso mistério de Deus entre 

nós. Procurámos “entrar na fila para O ver melhor” e o 

saudar com o coração. 
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O Natal estava a chegar

O Natal estava a chegar

e tínhamos ainda de, para o menino,

arranjar um lugar

Durante o Advento os presépios preparámos

e os ingredientes juntámos...

O tempo estava próximo, 

E já se ouvia uma promessa no ar

“Ero Cras”

Amanhã estarei

A Luz veio ao mundo,

como pastores fomos anunciar:

À Estrela da Manhã e com Candeeiro

as vésperas fomos cantar.

E em dia da Sagrada Família 

a Madre Geral nos veio visitar

Agradecemos ao Senhor

este dom que é a Fé,

de, mesmo sem ver, acreditar

e de, na alegria do encontro,

O ir anunciar.

Comunidade do Noviciado

A todas, mais uma vez, desejamos 

uma grande alegria de O ter encon-

trado. Um abraço especial de cada 

uma de nós, para cada uma de vós 

e Santo e Feliz Ano 2022.

Comunidade das SNSF  
em Sesimbra
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À VOLTA DO PRESÉPIO

Vamos partilhar com todas as Irmãs alguma coisa do que foi a riqueza 

da nossa vivência neste tempo forte de Advento e Natal.

Fizemos a nossa caminhada de fé, no Advento, destacando do nosso 

projeto comunitário alguns pontos a ser trabalhados por nós nas 4 se-

manas, a saber: 

“olhar a outra como Deus a olha”; 
o “silêncio”; a “escuta” 

e a “conversão”.

No dia 16 já tínhamos o nosso presépio na capela, claro, ainda com o 

vazio do Menino que só colocamos nas I vésperas de Natal.

Foi muito rico este tempo, em que pudemos saborear, na Liturgia, a 

abundância da Palavra de Deus e nos acontecimentos a Sua mão 

providente que, na fragilidade e sofrimento da Comunidade, fez possí-

vel o milagre da partilha e da interajuda. Pudemos fazer o tradicional 

bolo-rei, as filhoses e as Broas castelares, para nós e para oferecer às 

pessoas das nossas relações mais próximas.

No dia de Natal partilhámos a refeição e oração, com a Comunidade 

“Estrela da manhã” e á tarde veio juntar -se às duas Comunidades, 

o Noviciado e rezar vésperas connosco. No final, à volta do presépio, 

cantamos ao Menino com toda a alma, num momento de louvor que 

ficará na nossa memória e coração. O Noviciado aproveitou a sua vin-

da para visitar a Ir. Rosária Reis que se encontra acamada e muito de-

bilitada.

Por tudo louvamos o Senhor com o coração cheio de gratidão pelas 

bênçãos e graças do Deus feito Menino. A todas as nossas saudações 

fraternas.

As Irmãs da comunidade do Candeeiro

Que seja Maria a depor Jesus no teu coração, em cada dia do Novo Ano, 
e vindo dos seus braços maternais levará todo o carinho e todo o calor 

que te fará cada vez mais perfeita na prática dessa virtude. 

(Luiza Andaluz, 1956−1957)
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CDJ - Um final de ano para agradecer

No CDJ Angola, com o novo espa-

ço construído, é hora de dar corpo 

às actividades. Durante o mês de 

Dezembro, concluiu-se o primeiro 

módulo da formação humana ini-

cial para jovens líderes, realizou-se 

uma palestra “como estudar para a 

prova” e os clubes de matemática, 

inglês e aprende a ler/aprende a 

ensinar têm visto os seus participan-

tes a crescer. 

Já em Moçambique, com o final do ano lectivo, é 

tempo de agradecer a conclusão do Projecto lide-

ra, que trabalhou com mais de 150 Nyeletis (rapa-

rigas da 7ª e 8ª classe), com um programa próprio 

Por fim, em Portugal, agradecemos a grande adesão dos jovens ao Liga-te + (o livro de bolso com orações 

para jovens) e à actividade do Iluminar@Casa durante o Advento. 

Coragem e confiança para o próximo ano!

com sessões de apoio ao estudo e habilidades 

para a vida, e a conclusão do curso de formação 

em liderança de 15 novas mentoras, em Maputo. 


