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Páscoa Missionária

“A quem buscais!  
Senhor se foste Tu  
que O levaste  
diz-me onde o puseste 
para eu ir buscar”

De facto aquele grupo de mulheres, que de 

manhã ainda escuro, romperam com a tradi-

ção Judaica, coisa semelhante aconteceu na 

Paróquia de Nossa Senhora da Liberdade – Ma-

puto. A equipa missionária teve a iniciativa de 

celebrar uma Páscoa de forma original. 

No dia 18 de Abril, depois de um tempo de acerto da forma como poderíamos marcar a segunda-feira 

de Pascoela, surgiu a ideia de nos unirmos e sugerida a casa das Irmãs servas de Nossa Senhora de 

Fátima, como lugar para celebrarmos a Páscoa. Estando presentes 7 padres, 1 diácono, 8 Irmãs e 44 

formandos e formandas, de 4 Congregações.Missionários da Consolata com 19 formandos, 2 Padres 

e um diácono. Redentoristas 10 formandos, 3 Padres, Palotinos 5 formandos, 2 Padres. Servas de Nossa 

Senhora de Fátima 10 formandas, 8 Irmãs e as Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Mãe de África 

(diocesanas de Maputo), representadas por uma Irmã, curioso que a ideia nasceu delas. 

Na Paróquia da Liberdade apenas trabalham os Consotas, os outros trabalham em Liqueleva, Paró-

quia vizinha. O que houve então? Celebração Eucarística pelas 9h30, seguida de corte de bolo/os 

depois deste acto a coisa não ficou na sala de corte de bolo. 

Num abrir e fechar dos olhos os pequenos grupos se espalhavam para ocuparem os seus lugares, 

uns para os assados, outros para as especialidades dos grupos previamente selecionados/as e ou-

tros animarem o ambiente, todo tempo choveu mas ninguém se molhava e a correrem mas sem se 

cansarem, até que chegou a hora do almoço, hora merecida. 



partilhas das
  comunidades

26 de Abril de 2022

O convite tinha sido lançado para que cada um/a na sua bagagem levasse alegria, aquela que 

contagiou o mundo e transformou a história da humanidade. Aliás o nosso celebrante, na homília 

partilhou palavras sábias dizendo que os destinatários da nossa acção e missão “entendem muito 

bem quando estamos com eles ou apenas fingimos estar”. Os padres, as Irmãs e formandos actua-

ram na parte recreativa dando calor e expressão de comunhão, cantando, dançando ou simplesmen-

te ficando a contemplar o que se vivia. E naquele contexto só podia ser alegria.

Assim foi o dia passado em comunhão uns com os outros na Paz de Cristo Ressuscitado 

As Irmãs da Comunidade de Maputo - Liberdade

A melhor citação que reflete a sua abordagem...  
“Este é um pequeno passo para o Homem,  
um salto gigantesco para a Humanidade”

- Neil Armstrong


