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Gratidão, Alegria e Esperança

A comunidade da Estrela da Manhã teve o seu início 
no dia 15 de setembro de 2020. Exatamente dois anos 
depois recebíamos a visita inesperada da Irmã Maria de 
Jesus para discernir connosco a continuidade da comu-
nidade. Nesse mesmo dia era decidido o encerramento. 
Para nós foi uma coincidência, mas para o Senhor não.

Foram dois anos de vida fraterna, praticamente sem mu-
danças de Irmãs. Temos a consciência que cada uma 
de nós se empenhou bastante na vida comunitária. Por 
isso foi tempo de amadurecimento humano, espiritual e 
carismático para todas. Por isso quisemos que o último 
dia de encontro comunitário fosse vivido em cheio. No 
dia 29 de setembro, pelas 09h, na eucaristia de quinta-
-feira, que habitualmente se celebra em comum com 
a comunidade do Candeeiro, presidida pelo Pe Paulo 
Franco, fizemos memória dos objetivos e do breve per-
curso da comunidade, demos graças por ele e con-
fiámos ao Senhor a nova missão de cada uma de nós. 
Nessa celebração agradecemos também ao Senhor 
pelos 25 anos de ordenação do Pe Paulo, assinalados 
na véspera.

Durante a manhã concluímos a 2ª avaliação do proje-
to comunitário, após a qual nos recolhemos na capela 
para um momento de oração. Cada Irmã foi partilhan-
do do que habitava o seu coração: a Palavra de Deus 
que lhe fala da vivência destes dois anos, cânticos, sen-
timentos de gratidão, súplica ou pedido de perdão.

Consoladas por este momento em comum, pegámos 
no farnel e saímos para uma visita há muito desejada: 
conhecer a sede da JMJ Lisboa 2023, local de trabalho 
da Irmã Rita Ornelas. Depois do almoço, que ali tomá-
mos, a Irmã Rita fez-nos uma visita guiada pelos dife-
rentes departamentos e capela. Conhecemos diversas 
pessoas que ali trabalham e assinalámos o momento 
com uma fotografia junto ao gabinete do D. Américo de 
Aguiar, onde estão as bandeiras dos países que recebe-
ram as edições anteriores da JMJ.

Para aproveitar bem a tarde, rumámos ainda ao Parque 
Tejo, no Parque das Nações, onde terão lugar a vigília 
e missa de envio da JMJ Lisboa 2023 e dali seguimos 
ao longo do Tejo. Visitámos dois lugares desconhecidos: 
a igreja dos pastorinhos, em Alverca e, em Alhandra, a 
igreja matriz e o jazigo do Dr. Sousa Martins. Foi um dia 
em cheio que aumentou ainda mais a gratidão por ter-
mos pertencido à comunidade da Estrela da Manhã.

Irmã Isabel  
do Rosário Martins


