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Semana de oração pelas vocações no noviciado. Para 

que todas as pessoas saibam o possam experimentar o 

amor de Deus e concretizem a sua vocação.

10 de Maio de 2022

NOTICIAS DO NOVICIADO

Uma semana de actividades

Todas as vocações estiveram presentes a nossa oração 

e visão. Em particular o nome das postulantes e pessoas 

que se preparam para o matrimónio, os seminaristas de 

S. José em peregrinação ate Fátima, família Andaluz, ir-

mãs juniores,...  E tantos outros...

Temos um jardim a florir em pleno tempo pascal. Mas 

um canteiro em pousio há tanto tempo. Chegou a hora 

de dar vida nova, a tanta coisa que na aparência ape-

nas parece desperdício! É assim a vida nova da ressur-

reição! Juntaram-se as forças, ideias, criatidade, e re-

cursos dispersos.
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Plantar uma buganvilia, para suavisar a intensidade do calor e permitir desfrutar da beleza que nos rodeia. Bendito 

seja o Senhor pelo dom da comunidade.

Na 6ª feira, a comunidade do noviciado visitou o Centro Social do Valado onde trabalharam as irmãs Luísa, Fernan-

sa e Zulmira. E no final do dia regressámos a casa pelo caminho de Turquel e Benedita. Visitámos e rezámos junto 

ao túmulo da irmã Marta Alves em Turquel e na Benedita junto à irmã Adelaide Franco, recordando tantas irmãs e 

sacerdotes daquelas terras ou que por ali serviram o Senhor.

Por fim, visitámos a exposição da madre fundadora integrada no jubileu dos 75 anos do Centro da Bendita.

Um dia de louvor, acção de graças, memórias gratas e 

sofridas, mas tudo em profundo sentido de missão e en-

trega, que nos suscita hoje empenho, esperança e com-

promisso para continuar a dizer com e como a virgem 

Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo 

a tua palavra.

A Comunidade do Noviciado


