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A nossa comunidade teve a alegria de abrir as suas por-

tas para acolher dois grupos de jovens que mostraram o 

desejo de nos visitar e conhecer.

Na semana de 3 a 8 de abril estiveram vinte e sete jovens 

do Colégio de S. Tomás de Aquino, acompanhados por 

alguns professores, em missão na paróquia da Ericeira.                                       

No dia 6, á noite, vieram conhecer a comunidade 

acompanhados pelo Pároco, padre Tiago... Depois de 

uma pequena apresentação, no átrio da nossa casa, 

entraram na Capela, onde tivemos oportunidade de fa-

lar um pouco da nossa fundadora e do nosso carisma. 

No dia 7, da parte da tarde, vieram três meninas do 

grupo que, acompanhadas pelas Irmãs Luísa e Lucília, 

confeccionaram alguns doces e sobremesas para o jan-

tar com a comunidade ucraniana, no salão paroquial, 

onde uma das Irmãs também participou Foi uma tarde 

animada na nossa cozinha, com cânticos, queijadinhas, 

bolos…. Tudo ficou pronto e,  à noite   foi o Jantar que a 

paróquia ofereceu para acolher as famílias ucranianas. 

O dia começou com o Ofício e Laudes e de Leitura de 

sábado santo, na Igreja de São Pedro na Ericeira, se-

guindo-se uma conferência sobre o santo sudário a que 

o grupo mostrou gosto em participar. Depois puderam 

desfrutar dos nossos espaços, a capela e a entrada e aí 

aproveitamos para dar a conhecer um pouco da nos-

sa fundadora e falar da nossa presença nos diferentes 

países. 

Após o almoço partilhado, foi um tempo para os nossos 

testemunhos vocacionais e partilha do nosso carisma. 

Um momento de diálogo, e confraternização, terminado 

com o  hino do grupo. 

À noite, depois da vigília pascal, o padre  Tiago e um pe-

queno grupo de pessoas, elementos do coro, estiveram 

na nossa casa em ameno convívio, testemunhando as-

sim a alegria da ressurreição do Senhor. Foi um Sábado 

Santo vivido em cheio, onde tivemos a oportunidade de 

testemunhar a alegria da presença de Jesus ressuscita-

do nas nossas vidas.

As Irmãs da Comunidade da Ericeira

No dia 16, sábado santo, tivemos a visita de um  grupo 

de 20 jovens  de São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, 

que,. durante o tríduo pascal costumam visitar uma co-

munidade religiosa e este ano escolheu a nossa.. 


