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Intensidade na Semana Santa

A semana santa começou com os ensaios e o Oficio de 

Leituras que deu um tom denso às nossas celebrações. 

Salientamos a Via-sacra na rua que terminou com a Ce-

lebração da Paixão, uma tarde cheia que nos penetrar 

neste Amor imenso que se oferece por nós.

Caminhada dos catecúmenos

Fizemos uma caminhada mais intensiva com os 27 cate-

cúmenos, desde o início da quaresma em direcção à Vi-

gília Pascal quando foram Baptizados e fizeram a Primeira 

Comunhão.

Caminhar com Jesus  
até a Páscoa

A semana santa é por natureza densa na profundidade 

do mistério celebrado. Este ano procuramos proporcionar 

uma experiência diferente às jovens em discernimento 

vocacional. Participaram as Aspirantes e vocacionadas 

internas e ainda quatro jovens, sendo duas de Namibe, 

há dois dias de viagem até Cassongue, onde a semen-

te de Luiza também chegou. Reflectimos, rezamos, parti-

lhamos, preparamos o coração para acolher o amor de 

Deus que nos ama até ao fim. Do momento de oração 

colhemos esta partilha:
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“Graças te dou Senhor por desejares passar a Páscoa 

em minha casa e por viveres comigo; sei que sem Ti o 

meu mundo de maravilha não tem graça; obrigada Se-

nhor pelas tuas graças em mim, graças que enchem a 

minha vida de fé, amor, paz, felicidade e fortaleza no meu 

caminhar; obrigada Senhor pelas tuas graças que não 

se manifestam apenas em risos meus sem graça, em coi-

sas matérias como roupa, dinheiro, presente que me dão 

de graça. Agradeço a Deus de todo o coração tudo o 

que ele nos dá de graça, porque também é graça.”

CDJ Angola – Fazendo o bem

No dia 23 de Abril realizou-se a segunda sessão da for-

mação Sopaminina1 com o tema fazendo o bem, decal-

cado no pensamento de Luiza Andaluz. O dia foi bem 

recheado de reflexão, dinâmicas, trabalho de grupo e o 

testemunho da Zenilda Silva, sobre o modo como vive o 

bem, a justiça e a verdade.
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Irmãs da Comunidade de Cassongue

1“Formação Sopaminina” em modelo imersivo, com base numa 
aprendizagem experimental e com modelos de referências lo-
cais e internacionais, destina-se a jovens raparigas com perfil de 
liderança e tem como lema o pensamento de Luiza Andaluz, 
“Passar, fazendo o bem, à imitação do mestre divino, tornar feli-
zes o que nos rodeiam, que doce programa de vida”.


