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Recordando o Dia Fraterno

Com a dinâmica da corrente, o Governo Regional ressaltou a importância do dom da unidade e da comunhão
na Congregação, na Região e nas comunidades. Esta
dinâmica orante teve como pano de fundo o Evangelho
de S. João 17, 11-25 e o documento Voltar às Fontes.

Depois destes 2 anos de pandemia, este dia parece que
teve um sabor especial naquele Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, local onde se pode usufruir bem da beleza da natureza! Foi muito bom podermos estar umas
com as outras na alegria e simplicidade das nossas recriações mas ricas em conteúdos. Dia maravilhoso porque juntas em comunhão, em fraternidade desfrutando

O momento forte do dia foi a celebração da Eucaristia no

da presença umas das outras.

próprio Santuário de Nossa Senhora da Ortiga.

Tivemos ao nosso dispor um grande salão e o dia começou com a palestra da Irmã Inês Vasconcelos: Luíza
Andaluz e Fátima. Ao longo do dia o Juniorado e algumas comunidades apresentaram o que tinham preparado para o momento. Muita alegria, boa disposição e a
criatividade não faltou! O almoço partilhado e o gelado
oferecido pelo Governo Regional foi magnifico!
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Um grupo de Irmãs mais novas ainda puderem ir ao cas-

«Unidas em Deus, embora fracas seremos uma força e

telo de Ourém! Aí as paisagens são deslumbrantes!

essa força se transformará em valor ao serviço da Santa
Igreja.» (Luiza Andaluz, Cova da Iria, 1954)

O dia terminou com a recitação do Rosário da colunata
do Santuário de Fátima. Juntas rezámos por toda a Con-

Muito gratas por tudo,

gregação, pelas Irmãs idosas e doentes, pelas vocações

P’lo Governo Regional,

e pela Igreja.

Irmã Maria do Carmo Farinha Alves
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Lamego ecológico deixou-nos o seu texto:

Por ser um acontecimento de grande relevo para o mundo e para a Igreja, o Papa Francisco quis fazer-se repre-

Minhas senhoras, temos a honra de vos apresentar Lame-

sentar através do eminentíssimo Cardeal Português, D.

go ecológico, um evento da maior atualidade neste País

Tolentino de Mendonça que temos a honra de saudar e

em seca severa.

agradecer a sua presença.
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Água de lavar o chão – para regar
Toda a água de lavar hortaliças, batatas e afins para regar
Após esta exposição elucidativa, passamos ao 2º indicador
CULTIVO DE ALFACES – Um elemento desta citada comunidade especializou-se em alfaço-cultura e o seu método
tem sido um êxito porque:
Capacitou as alfaces para não precisarem de mais água
do que aquela que existe, isto é, as alfaces contentam-se
todos os dias com uma pequena medida de água que a
especialista utiliza para as regar – grande método inovador.
E ainda, tendo em conta que este evento se realiza ao

E os resultados? Há quase 2 meses que o pequeno can-

mais alto nível das comunidades membros de Portugal,

teiro de alfaces abastece suficientemente esta comuni-

a RIC, sua excelência, o senhor presidente da República,

dade membro

enviou-nos o seu digníssimo representante, Dtor Luis Marques Mendes que muito nos honra com a sua presença…

Passamos então à votação das duas categorias pelas
três comunidades que foram previamente selecionadas

Minhas senhoras e excelentíssimas autoridades, Lamego

para votar neste evento.

ecológico passa então a expor as suas práticas inovadoras na área da ecologia, seguindo-se a votação da

A comunidade de Sesimbra deu 20 pontos; a comunida-

assembleia.

de de Aveiro votou 20 pontos e a comunidade Estrela da
manhã 20 pontos, tendo atingido um total de 60 pontos,

O 1º indicador desta exposição é a:

o valor máximo desta votação.

ÁGUA – Aproveitamento de todos os “pingos” de água, a

Minhas senhoras e excelentíssimas autoridades, tendo

saber: água de lavar a louça: uma parte é reutilizada nas

atingido o valor máximo, Lamego ficou considerado

casas de banho, e outra parte é para regar

como o Centro ecológico mais inovador da RIC
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