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Uma partilha do Noviciado
“Tudo o que tenho vou dar-te”, foi o lema deste ano capi-

tular e a comunidade do noviciado também se envolveu 

neste caminho. Foi ao longo do ano vivendo o dia a dia, 

procurando acolher na simplicidade do quotidiano os si-

nais da presença amorosa do nosso Deus, (entre os quais 

ganha relevância a ida para o Céu da nossa Irmã Adelai-

de), que nos chama a tudo acolher para tudo entregar, 

na fé e na confiança à semelhança da Virgem Mãe.

O cuidado do Senhor e das Irmãs não cessa e a nossa 

comunidade foi enriquecida com a chegada da Irmã 

Zulmira Fiuza a meados de Junho. 

Chegada a hora, tudo se deixa para que a realidade do 

Capitulo Geral possa acontecer neste digníssimo espa-

ço onde temos a graça de viver, tudo deixamos para as 

Irmãs poderem viver estes dias em oração e discernimen-

to. Tudo deixamos e tudo encontramos na Casa Geral...! 

Mas a Surpresa de Deus, nos fez entregar para todas a 

nossa Irmã Maria de Jesus (que apesar de trabalhar no 

Governo Geral vivia e integrava a nossa comunidade), 

na missão de Madre Geral, como gostamos dizer. O que 

temos vamos dar-te!!!

Por providencia do Senhor, procuramos aproveitar em 

ambiente de Verão, e com cheirinho a férias alguns mo-

mentos, com a Irmã Maria de Jesus.  Fomos a uma 5ª feira 

conhecer a famosa “feira da Malveira” e fizemos um pic-

nic junto à Capela da Senhora do Arquitecto em Mafra, 

(locais tão queridos da infância da Irmã Maria de Jesus), 

podendo contar com a presença da sua Irmã Lena e 

uma amiga de infância, e também a Irmã Luisa Valentim. 

Foi nesse espaço que surgiu a opção da caminhada de 

gratidão e confiança por este tempo novo que vivemos, 

em ambiente jubilar se realizasse nesses caminhos a des-

cobrir. E assim foi! No dia 21 de agosto, às 10h na Basílica 

de Mafra fizemos um momento de oração, e descemos 

a pé de Mafra até à Capela da Senhora do Arquitecto, 

aí à hora do meio dia recitamos o Angelus e continua-

mos vislumbrando paisagens simples, mas muito bonitas 

e frescas ao longo do rio Lizandro. Almoçamos, convive-

mos, e chegamos à Igreja da Senhora do Ó na Carvoeira. 

Daí numa subida sob o peso do calor e do alcatrão de-

sembocamos na frescura do azul do mar envolvendo a 

areia amarela para lá da arriba, na praia do Lizandro. Foi 

muito bonita a serena convivência entre todas e a graça 

do mar bastante tranquilo e uma temperatura amena, 

permitindo um belo mergulho. Tudo providencia do nosso 

Bom Deus.

Com este grupo caminhou toda a Congregação, as rea-

lidades do nosso mundo, e o desejo de vivermos em fide-

lidade e fraternidade, continuando a dar cumprimento 

ao desejo cada vez mais vivo sermos todas de Deus para 

que todos vivam a sua vocação, aprendendo de Maria a 

chave de leitura dos sinais dos tempos.

Quando a Luz da Fé nos ilumina, o coração aquece e 

cami¬nhamos intrepidamente para Deus, vencendo to-

dos os obstáculos. Saibamos agradecer a Deus essa Fé.  

Luiza Andaluz, 1960

As noviças tiveram um tempo de férias no Algarve, graças 

à generosidade dos pais da Irmã Isabel do Rosário e à 

partilha de toda a Congregação. As Irmãs Luísa e Zulmira 

tem feito uma dupla de cuidado e zelo pelos dons da ter-

ra, cuidando e aproveitando tudo com muita densidade 

de amor e entrega.

E agora as noviças vivem o seu retiro anual, em ambiente 

de discernimento, pois este é um momento importante 

no seu caminhar ao concluir-se um ano de noviciado. A 

Inês depois de um tempo de férias em casa da família, 

está a viver um tempo de serviço e formação também 

em Fátima.

Saibamos agradecer a generosidade de que o Senhor 

usou para connosco correspondendo a ela com igual ge-

nerosidade.        

Luiza Andaluz, 1962
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