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28 de Fevereiro de 2022

Mês de fevereiro e suas vivências 
na Comunidade de Sesimbra 

No dia 2, começámos pela Eucaristia festiva na Comu-

nidade Paroquial e com a renovação dos nossos votos. 

Terminámos o dia com encontro das religiosas a reno-

vação em comunidade diocesana, com o D. José pre-

sente que nos dirigiu umas palavras muito significativas, 

tivemos uma reflexão animada pela Ir. Marina Santos que 

faz parte do comité diocesano do Sínodo e que orientou 

o seu trabalho na base da comunicação do D. João Braz 

de Aviz e José Rodríguez Carballo O.F.M.,(sobre a carta 

XXVI Dia Mundial da Vida Consagrada). Uma maravilha 

de reflexão que a todos animou, como membros vivos e 

permanentes da Igreja em caminho. Todas as congrega-

ções usaram um símbolo para se expressar. Foi mesmo 

muito enriquecedor. Tivemos também a festa diocesana 

dos 75 anos de profissão da Irmã Ana Vieira, e de outras 

irmãs e depois, um lanche festivo entre todas, via online. 

Foi muito interessante, porque vimos irmãs e irmãos, que 

nunca poderíamos ver se não fosse assim. 

No dia 6, foi o dia de rezar pelas vocações e como foi 

domingo, vivemo-lo com outra dimensão mais adorativa. 

No dia 11, a Missa dos doentes e a unção de alguns e 

algumas que assim o entenderam.  

No dia 12, pela manhã, iniciámos a festa do aniversário 

da nossa Madre com a entrega mais festiva do projeto 

comunitário e do programa anual e uma homenagem à 

Madre Fundadora. Terminámos a tarde com as Vesperas 

solenes e a celebração Eucarística, com uma referência 

a Luiza Andaluz.  À noite, participámos no rosário que 

as irmãs mais novas organizaram com toda a Congre-

gação, com todos, demos graças ao Senhor, por termos 

chegado tão longe e já a tantas pessoas.  

No dia 13, fez-se o encontro festivo com a família Anda-

luz. No mesmo dia, mas já de noite, o Senhor chamou a 

mãe da Irmã Maria Miguel o que também nos envolveu a 

todas em oração e comunhão com ela e com a família. 

Em todos estes dias o Sr. Padre fez questão de a pôr na 

intenção das Eucaristias. 

A 15, duas irmãs, acompanhámo-la ao funeral, dado que 

nem a todas era possível, devido às situações de vida. 

A 17, fizemos, a festa do aniversário da mesma, pois Deus 

assim o permitiu. 

Foi um mês intenso de eventos e acontecimentos que nos 

apelaram à entrega nas mãos de Deus, como é também 

o caso do dia 24 de fevereiro, em que rezámos especial-

mente pela paz, com Eucaristia na comunidade.

24 de Fevereiro de 2022
As irmãs da comunidade do Castelo de Sesimbra


