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Ecos do Retiro de Advento

13 de dezembro de 2022

Subamos ao monte 
do Senhor …

Foi com este apelo do Senhor venha suba … que inicia-

mos o nosso retiro de advento. O dia 1 de Dezembro foi 

marcado como um dia de graça para as 17 pessoas 

tiveram oportunidade de fazer nas suas vidas um dia 

diferente, um dia de escuta, partilha e de crescimento 

na fraternidade a partir de Deus e com Deus. Todas par-

tilharam como sendo o grande dom para cada uma. 

Escutemos algumas dessas partilhas:

• Louvamos o Senhor que nos porpociana momen-

tos muito gozosos e desafiadores para a nossa ca-

minhada de fé.  

• Muito obrigada pelo vosso apoio e carinho, quero 

também partilhar o dia maravilhoso que passamos 

juntas na Casa Madre Andaluz, são esses momen-

tos que nos dão força para as perdas dos mais 

queridos e apoiar toda a familia nestes momentos. 

• A minha oração no final deste dia, foi de gratidão 

mais redobrada…

• Da minha pequena frase escolhida: “ Caminhe-

mos à luz do Senhor...” Que o caminho que hoje 

fizemos, unidas em oração, reflexão, adoração, 

partilha, alegria e paz. seja a luz do Senhor, a ilu-

minar-nos  neste tempo do advento para que nos 

possamos preparar para o receber e desejar, na 

nossa vida com muito amor… Graças também à 

Madre Andaluz!

• Bem haja estamos em sintonia, com a dor da Pau-

la e da família! É difícil a separação física das pes-

soas que amamos!...Mas, como a irmã Inês ontem 

referiu no momento do nosso retiro...” Deus nunca 

nos abandona... “ É nestes momentos que mais 

sentimos a sua presença!

• Obrigada irmã Inês pelo dia de hoje, onde houve 

partilha, camaradagem e muito calor humano. 

Foi fundo aos nossos corações e ajudou-nos a 

descubrir as nossas fragilidades no caminho que 

percorremos para nos encontrarmos com o Deus 

que nunca nos abandona.
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• Bem-haja pela sua ajuda. Muito obrigada pelo re-

tiro. Deixo uma partilha ..., tal como combinado. 

“Ele nos ensinará os seus caminhos..., e dará as 

suas leis...” Que grande/lindo desafio para este 

advento, pois, estarei eu a cumprir as leis do Se-

nhor? Basta me ler as “ bem aventurancas” e to-

mar consciência da minha realidade! Bem como, 

tenho amado/acolhido, os meus irmãos mais frá-

geis e abandonados/rejeitados pela sociedade?

• Que eu saiba cumprir/fazer sempre a vontade da 

Santíssima Trindade e que, todas nós hoje, adqui-

rissemos o que nos faz estar mais próximas da Luz 

do Senhor. Santo advento espalhando Amor

• Foi com muito gosto Irmã Inês. Muito grata pelo dia 

que nos proporcionou!...Gratidão pelo dia maravi-

lhoso que vivi. Momento oportuno para refletir minha 

vida, meus sonhos, meu caminhar junto a Jesus.  

• Momento de me comprometer com o Senhor por 

algumas mudanças e atitudes e me abrir pra que o 

Espírito Santo realize as obras necessárias na minha 

vida para que possa viver verdadeiramente o Natal. 

Estas são algumas partilhas outras aconteceram oral-

mente.Para todas foi um dia bom, um dia para escutar 

se escutar e escutar mais intensamente o Senhor. 

Que esta experiência orante tenho reforçado em cada 

uma de nós o mesmo desejo que Luiza Andaluz manifes-

tou: “Saí dali firme na resolução de me dar a Jesus”. Que 

o Senhor confir –me em cada uma das participantes a 

Sua obra.

Santarém, Casa Madre Andaluz 


