Bendita carta!

O serviço
é sempre recíproco
e transforma-se
em fonte

de mútuo enriquecimento
Constituições § 36

Felizes aqueles que são portadores de vida nova
e de novas oportunidades
Papa Francisco
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Bendita carta!
A pandemia que nos encerrou em casa foi, também, tempo de graça.
Tempo de ansiedade, ao escutar as notícias que, a toda a hora, chegavam ao écran da TV
e faziam doer o coração,
mas ocasião de parar, refletir… abrir o coração a tanta dor no mundo…
e deixar crescer, em mim, o desejo profundo de serviço e de solidariedade.
Ao pedido de voluntárias para ajudar
nas três casas de Acolhimento, a resposta não tardou.
Bendita carta! Senti-me convocada por Deus
que conhece o mais profundo do coração!
De imediato, dei o meu sim.
Não sei exprimir a alegria que senti.
E, esta alegria, deu lugar a um silêncio de gratidão, pelo ‘dom’ recebido.
Passou mês e meio. O trabalho deu-me vida!
Cuidar as Irmãs doentes foi escola onde aprendi, mais uma vez,
o sentido do sofrimento,
o valor da gratidão
e o sentido do SER.
Foi um tempo de graça, um tempo favorável ao discernimento do essencial.
Agradeço à Ir. Teresa Nogueira por ter arriscado em mim,
à casa do Acolhimento por me ter acolhido e ter confiado.
A Deus agradeço o que Sou e a alegria de viver este “Tempo de Graça”.
Carminda Teixeira, rscm

Uma experiência enriquecedora …
Começo por agradecer esta oportunidade que me foi dada!
Certamente, foi Deus quem inspirou a organização deste plano de apoio e serviços
aos acolhimentos, em tempo de pandemia.
Avaliando o que me diz respeito, posso dizer que foi uma experiência muito positiva.
Senti-me bem na Comunidade,
senti que as Irmãs se preocupavam connosco para nos sentirmos integradas, e isso era bom.
Eu assumi tarefas na cozinha e este trabalho exigiu-me adaptação, em muitos aspetos.
O “meu quarto de confinamento” - quarto exterior do Colégio de Fátima - era uma beleza!
De início, confesso que me custou ser preciso ficar ali, sem as “minhas colegas”;
depois, notei que, o ir e vir para o serviço no acolhimento, era ótimo para eu arejar
e poder andar esse bocadinho na rua … sempre de máscara!
Não posso dizer que me cansei, embora tenha trabalhado bastante;
pelo contrário, até me fez bem à cabeça – senti-a mais leve.
Sinto-me enriquecida por esta experiência, por ter contactado com estas Irmãs
e por ter conhecido, por dentro, o funcionamento desta casa.
Ir Maria Andrade
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Apontamento em tempo de pandemia
A vida de um Lar Universitário, sem ser uma vida “pesada”, é uma vida preenchida para as 4 irmãs
deste Lar de Santos, dedicadas a tentar proporcionar às estudantes um ambiente de vida em
abundância.
De repente, sem aviso prévio, um bicho invisível fez sair todas as alunas e ficámos apenas as 4 irmãs,
sentindo o “peso” do vazio.
Foi neste contexto que recebemos o apelo da Maria Teresa Nogueira para reforçarmos as equipas
das nossas Comunidades de Acolhimento. À medida que ia lendo a carta em comunidade, pressentia
ofertas jubilosas e respostas positivas a um apelo de Deus.
Não demorei a perceber que os meus pressentimentos correspondiam à realidade: 2 irmãs estavam
dispostas a enfrentarem o desafio que era lançado. Dias depois, no aconchego do Lar, as 2 que
ficámos vimo-las partir felizes e serenas.
Dentro de mim, foram surgindo sensações, quase contraditórias, de alegria com um certo conflito
interior que me questionava constantemente: essa alegria não seria fruto, apenas, de uma “consciência
tranquila” por ter contribuído teoricamente, sem ter de sair do meu lugar de conforto?
Até hoje, este conflito interior não me deixou.... Agradeço às 2 irmãs que puseram o Lar de Santos ao
serviço concreto de quem mais precisava.
Maria Julieta, rscm

Coração cheio…
A vida é, muitas vezes, desconcertante.
Sabemos para onde vamos, mas sem planos definidos.
Não sabia nada, tudo foi vivido de VERDADE.
Em cada rosto, uma expressão de Boas vindas - “obrigada Celina; durma bem”.
A gratidão a quem fazia pequenos trabalhos, que eram apenas a minha Missão,
“cuidar de quem mais precisava, que eram as nossas Irmãs.
O caminho não foi linear. Houve alguns contratempos, que procurei superar, em graça e entrega.
Pode-se sempre mais do que aquilo que pensamos.
Deus é suporte e força, nos momentos mais frágeis.
Cada dia era um desafio para recomeçar e fazer dele novo,
para não cair na rotina de fazer “sempre a mesma coisa”.
Mas, mesmo a mesma coisa, com um olhar diferente, pensando: “eu posso fazer melhor…”
Estima e gratidão a cada Irmã!
A vossa Irmã, Celina Morgado, rscm

Vidas Partilhadas…
Em tempo de Pandemia, torna-se urgente dar as mãos e, numa atitude de Solidariedade, ir ao
encontro de quem precisa, dando prioridade, às pessoas mais frágeis.
Foi a partir desta situação de emergência, em que tudo mudou na nossa vida, devido ao confinamento
em que nos encontrávamos, para evitar o coronavírus, que a Irmã Maria Teresa Nogueira, Superiora
Provincial fez um apelo a diferentes Comunidades da Província, de disponibilizar algumas irmãs, que
pudessem estar ao serviço, nas nossas Casas de Acolhimento de Fátima e Braga. A finalidade foi de
apoiar e dar resposta às necessidades, inerentes ao tratamento das nossas Irmãs idosas e doentes.
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Este apelo não nos deixou indiferentes e foi com muita alegria e generosidade que a irmã Celina,
incentivada pela Comunidade, se ofereceu para fazer parte de um grupo de apoio, respondendo
assim ao apelo solicitado.
E, como a nossa vida é sempre um dar e receber, então, procurámos fazer dela uma canção de Amor,
dando graças a Deus por uma das nossas irmãs, partir, em nome da comunidade, para servir e dar
um pouco da sua vida…
Nós, as que ficámos, íamos rezando para que tudo corresse bem, porque a Missão é sempre de todas
e o mais importante é estarmos em Comunhão…
Na comunidade, procurámos dar as mãos e a vida continuou como sempre.
E assim foi decorrendo o mês de abril, esperando o regresso da Celina, pois já tínhamos saudades.
Resta-nos dizer que a vida tem vários matizes, mas é sempre bela e enriquecedora, desde que, todas
unidas, vamos cantando a mesma canção de AMOR… e dando graças ao Senhor, pelas maravilhas
que vão acontecendo…
Comunidade Lar do Parque

Uma gota de Água com o sabor do amor fraterno
Durante este tempo de integração na Comunidade da Residência de Braga, pudemos experimentar
a alegria de todas as irmãs em acolher a nosso serviço e colaboração.
Foi muito “consolador”, para nós, podermos tocar a fragilidade das nossas Irmãs, consideradas mais
vulneráveis, e testemunhar a sua serenidade, abertura e gratidão.
Neste ministério, também pudemos testemunhar a humanidade, o sentido de serviço e carinho das
nossas colaboradoras no cuidado das nossas irmãs.
Fica-nos a saudade de ver partir a Ir. Maria da Conceição Mendes, a sua serenidade e paz, ao jeito
de quem encheu bem a taça da vida.
Durante este mês, vivido como novo envio, criou-se, entre nós, um espírito de grupo onde
experimentamos a partilha de experiência e de vida que se transformou numa fonte de apoio mútuo
e de enriquecimento.
O nosso serviço foi uma gota de água no oceano muito gratificante.
Partilha da equipe
Elvira, Luísa Anjo, Deolinda da Ascensão, Helena dos Anjos
O amor não conhece obstáculos, corre, voa. (Jean Gailhac)
Vindas de Zumalai, com uma quarentena no Magoito,
cruzámo-nos com Atei e aterramos, suavemente, em Braga –
Residência para abraçar em tempo de “abraços proibidos” as
nossas queridas Irmãs.
Fomos muito bem recebidas e introduzidas nas diferentes
necessidades do momento. Logo nos organizámos e,
serenamente, fomo-nos situando e assumindo, com grande
ânimo e dedicação, as tarefas confiadas.
Este tempo foi, para nós, uma oportunidade para dar, aprender e receber!
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Pudemos tocar e sentir de perto, o que é ser frágil, totalmente dependente, simples, humilde…
entregar-se nas mãos de quem cuida… e quanto isto nos tocou e fez experimentar a nossa própria
fragilidade.
Foi, para nós, um misto de dor e gratidão encontrar Irmãs que connosco viveram e partilharam a sua
vida de fé e zelo e que, agora, no seu silêncio e na sua debilidade, tanto nos comunicam: são sorrisos,
são olhares, são gestos que nos revelam a presença amorosa de Deus, tantas vezes por dizer.
O nosso coração está cheio de alegria e gratidão por este tempo de partilha com as nossas Irmãs,
quer com as mais frágeis, quer com as que cuidam e dedicam uma atenção constante a todos os
pormenores.
Na complexidade do dia a dia experimentámos um ambiente de serenidade, de paz, de oração e
de entrega.
Queremos deixar, ainda, uma palavra de grande apreço e gratidão a cada irmã pelo modo como
nos acolheram e pelo muito que recebemos. “Não há dúvida que o amor deve ser a alma de toda a
nossa vida, a fonte e o princípio de todos os nossos pensamentos, desejos e sentimentos e o motivo de todas
as nossas atitudes”. (Jean Gailhac)
A Equipa: Olivia, Mercês, Maria, Teresa de Jesus

PARTIDA… E REGRESSO…

Foi com alguma emoção, mas também com muito gosto, que a comunidade da Costa Nova viu partir as
Irmãs Elvira Vieira da Silva e Helena dos Anjos Guilhoto para o serviço para o qual se disponibilizaram
– apoiar as Irmãs da Residência de Braga.
A forma serena e generosa como a Elvira e a Helena corresponderam ao apelo feito pelo
Conselho/Equipa Provincial não deixou de ser uma interpelação para as Irmãs que ficaram no CEJG,
procurando dar-lhes o apoio possível com interesse, amizade e oração.
Como é evidente, o regresso das duas Irmãs
constituiu um motivo de grande alegria, expresso
num sentido OBRIGADA pela missão cumprida.
A oração de Boas Vindas e o almoço de Festa
com que foram acolhidas foi a expressão do “pôr
tudo em comum” numa partilha mútua de Ação
de Graças pelo que se deu e recebeu, ao serviço
de uma missão com seus desafios, mas sobretudo
com muitas bênçãos. A partilha da Elvira e da
Helena convidou-nos a recordar as palavras do
P. Gailhac:
Que uma fé viva as dirija,
que uma esperança firme em Deus as sustenha,
que um amor sem limites as inflame num santo Zelo
pela santidade pessoal e pelo sucesso na missão onde se encontram...
Que a humildade embeleze atitudes e vida.”
(GS/8/III/71/A)

Comunidade da Costa Nova
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O Instituto é a minha casa
O nosso Conselho Provincial, sempre atento às necessidades de cada casa e de cada irmã, mais uma
vez viveu horas de preocupação. Quando o coração é grande, pulsa à distância e faz contagiar o
amor que o preenche.
Era tempo de pandemia do COVID19; darmo-nos as mãos foi um gesto gratificante, uma solidariedade
tão significativa, um viver o amor “o que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos a Mim o fizestes”
(Mt.25,40) que só por inspiração do Divino.
Foi assim que chegaram estas nossas quatro Irmãs Deolinda, Helena, Luísa, Elvira - cheias de boa vontade
para reforçar o apoio à comunidade na substituição de
algumas funcionárias que, rotativamente, fizeram a sua
quarentena.
As qualidades e competência de cada uma formaram um
todo de amor e harmonia e, assim, fizeram os trabalhos de
cozinha, refeitório, ajuda direta às doentes e algumas
limpezas.
Sentimo-nos muito bem com a sua companhia e ajuda fraterna “sejam um só coração e uma só alma”
(Jean Gailhac). Ambiente leve, sadio… É deste modo que nos sentimos família porque a obra é de
todas e, com verdade, podemos dizer “o Instituto é a minha casa”
Uma grande obrigada ressoa do coração de cada uma de nós e, também, das funcionárias que se
sentem mais pacificadas com estes dias. Demos mais um passo no lema que nos conduz “vim para que
todos tenham vida e a tenham em abundância”
Residência de Braga

Em casa de meu Pai há muitas moradas (Jo.14,1)
Meditando este versículo de S. João, em pleno tempo pascal, onde a alegria e as certezas de Cristo
Ressuscitado ressaltam, Ele está nos diferentes momentos da nossa vida.
Podemos considerar a presença destas 4 Irmãs - Maria, Teresa, Olívia, Mercês - uma presença jubilosa
e colaborante. Timor, sol nascente e Atei foram uma boa aliança e o grupo articulou-se bem nos
trabalhos em causa. Tornamos presente a frase que já foi pronunciada: “O Instituto é a minha casa”.
Assim o sentimos no reforço prestado à nossa comunidade. Nós ficamos mais ricas com os seus
trabalhos e vivências e, segundo dizem, as Irmãs levam outras experiências que também as
enriquecem: “nunca se dá que não se receba”.
Cada uma é portadora de um conjunto de dons que as torna um grupo diversificado e rico.
Todas temos a mesma missão, o desejo de “conhecer a Deus e fazê-lO conhecer, amar a Deus e fazêlO amado” e, é nas pequenas coisas, que chegamos à meta.
No contexto mundial que estamos a viver - estado de calamidade - este tempo fez-nos experimentar,
mais por dentro, a unidade entre todas e a solidariedade com o mundo.
Caminhamos juntas e vivemos juntas as dores da humanidade.
O nosso grande obrigada
Residência de Braga
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A DÁDIVA DO TEMPO
Mariza - o tempo não pára

Em tempo de apelo a ficar em casa, surge a ideia de aproveitar para pôr tanta coisa em ordem…
ideia, já que na prática, o tempo ia ficando aprisionado pelo estado de espírito nada produtivo...
Uma ideia interessante chega do nosso C. Provincial em forma de convite – Colaborar nas nossas
casas de acolhimento no cuidado das nossas irmãs mais frágeis permitindo assim uma gestão dos
colaboradores, segundo as orientações da DGS.
Tive a graça de poder responder, tive a graça de ser aceite...
Parti, com o receio próprio de quem é enviado, o receio de não estar à altura, mesmo sabendo que
me esperavam irmãs para me orientar, mesmo sabendo que era enviada a cuidar de irmãs!
A viagem em grupo - Celina Morgado, Maria Andrade, Carminda Teixeira e eu. Conduzidas pela
nossa Provincial e Ecónoma, foi-se criando ambiente pelas curtas e intensas preces, pelas “forçadas”
notas de humor, pelas dúvidas que se exprimiam, pelos silêncios que falavam…
Chegadas ao destino, fomos recebidas pela Ir. Maria Júlia Lopes, Coordenadora da Comunidade que
nos situou e nos deu orientações. Também ela a tentar adaptar-se a esta nova situação e todas as
irmãs, que nesta casa dão o seu melhor em todo o tempo, sem tempo, veem chegar esta “brigada”
com aquele misto de alegria e interrogação, sentimentos tão próprios dos desafios que o cortar das
rotinas nos colocam...
Pessoalmente, tive aquela sensação de uma aprendiz quando inicia um trabalho, sabendo que, neste
caso, sou chamada a dar um pequeno contributo num “espaço” que é sagrado, que reclama a maior
delicadeza na proximidade das nossas irmãs. Esta foi a maior graça - poder estar próxima, ajudar
a cuidar, uma oportunidade de ser desafiada a ver para além do que é visível - ver grandeza, vida
cheia em fragilidade/limite!…
Dei muitas vezes graças a Deus por tantas recordações que pude reviver com grande parte das irmãs
que passaram pela minha vida; umas correspondendo com o olhar, o balbuciar de sons, o sorriso a
nomes de pessoas que o passado colocou nas suas vidas, familiares, irmãs/ministério... outras, pelo
simples estar na “tenda sagrada!”
Procurei ter tempo para dar tempo, tempo para estar presente. Fiz a experiência da importância de
não me apropriar do tempo. O tempo é uma dádiva...
E… em gratidão, dei-me conta da entrega das irmãs que todos os dias, sem contar horas, servem com
carinho os membros mais frágeis, afirmando, desta forma, o que dizem as nossas Constituições no §
38 “Em qualquer lugar ou circunstância da vida cada uma de nós participa da missão do Instituto (...)”
Registo, ainda, uma palavra de apreço, de forma generalizada, às colaboradoras pela maneira como
desempenham o seu trabalho no contacto direto com as irmãs doentes e sempre sobre a orientação
das irmãs. Fui sensível ao bom ambiente que reina na casa.
Feita esta experiência em tempo de Mistério Pascal - domingo da Paixão ao IV domingo da Páscoa,
dia do Bom Pastor - sinto ter seguido um itinerário de fé cujo alcance não sei ler. Acolho o retorno da
bondade do Senhor que nunca se deixa vencer em generosidade: O Senhor é meu pastor nada me
falta/Leva-me a descansar em verdes prados, conduz me às águas refrescantes/e reconforta a minha alma.
Neste tempo de mudança que nos é dado viver aos vários níveis e também como Instituto/Província,
quero interpretar este desafio como uma provocação à disponibilidade para podermos, da forma
corporativa que nos carateriza, estarmos ao serviço dos que mais precisam, tendo como prioridade o
cuidado umas das outras.
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Este sentido corporativo é expresso no apoio aos envios/respostas por parte dos membros da
comunidade. Senti, na minha, este apoio no estímulo e na disponibilidade para assumirem algumas
tarefas que me estão entregues. Sinto-me muito agradecida a cada uma.
Creio que o valor destas experiências se mede pela forma como tentarmos viver o ministério do
cuidado nas nossas comunidades!...
Sabendo que não se é capaz de dizer o que se vive, ofereço este registo…
Maria das Dores Martins

Comunidade “em saída” … a urgência do “cuidado”
Foi sob esta perspetiva, e com genuína alegria, que acolhemos o envio “missionário” da Maria das
Dores Martins para apoiar a Comunidade do Acolhimento de Fátima, no serviço às nossas queridas
Irmãs, durante o mês de abril.
Damos graças a Deus pela iniciativa generosa da sua disponibilidade, pela gratuidade do seu gesto,
pelo sentido de missão que a moveu. Foi para nós verdadeiro testemunho e interpelação! Vivemos a
sua ausência como sendo a nossa indireta presença na mesma missão. Sentimo-nos a sua retaguarda,
o seu suporte, pela oração em que diariamente a lembrávamos. E estamos certas de que, também
ela, o terá experienciado.
Algumas Irmãs da comunidade tiveram gosto em expressar-se:
− Senti-me muito grata ao Senhor e à Dores pelo seu sim em aceitar ir tratar das nossas Irmãs mais
frágeis, nestes momentos em que a Humanidade inteira sofre com esta pandemia. Com ela, e com
todas as Irmãs enviadas, senti-me enviada também.
− Senti-me mais irmã e agradecida pelos dons partilhados ao serviço das nossas Irmãs mais frágeis.
− A Maria das Dores foi em nome da comunidade… Na sua ausência tudo correu com normalidade e
empenhamento.
Durante este tempo, vivemos em fraterna união com a Maria das Dores, como aliás em relação a
todas as outras Irmãs que se disponibilizaram para a mesma missão, em Fátima e em Braga! Estamos
certas de que o Senhor as fará sentir uma imensa alegria por terem dito “sim” à urgência do cuidado
das nossas Irmãs, e em fidelidade à palavra de Jesus:” O que fizeste aos meus irmãos mais pequeninos,
foi a Mim que o fizeste”.
Pela Comunidade,
Maria Celina Reis, rscm

Programa de apoio às Comunidades de Acolhimento
No contexto do programa de apoio às comunidades de acolhimento
implementado pela Província em contexto de pandemia, foi com
muita alegria que nós, comunidade do Acolhimento de Fátima,
recebemos as irmãs que se disponibilizaram a apoiar-nos e a
colaborar connosco no cuidado das irmãs desta Casa.
Numa atitude de serviço e boa disposição, cada uma assumiu a sua
tarefa, desempenhando-a com todo o zelo, possibilitando a formação de duas equipas de trabalho,
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para que ficasse assegurada a continuidade da prestação dos cuidados necessários às irmãs, mesmo
que algum(s) dos elementos de apoio ficasse(m) infetado(s). Felizmente, até hoje, tal não aconteceu,
graças a Deus.
Foi um tempo cheio de vivências.
Para alem de trabalho houve tempo para oração, convívio, descontração e partilha.
Juntas vivemos a Paixão e Ressurreição do Senhor,
e também a partida da Irmã Maria de Lurdes Marques para o Pai.
A comunidade cresceu e sentimo-nos mais ricas e fortalecidas…
Em situações difíceis, há sempre uma oportunidade para vermos o lado positivo dos acontecimentos.
A pandemia foi oportunidade para vivermos, de forma bastante profunda,
a solidariedade, o apoio mútuo e a unidade de espírito e coração.
Todas beneficiamos de uma graça especial
que estimulou quem foi enviada,
quem proporcionou o envio
e quem recebeu o apoio.
Fomos testemunho vivo de família fraterna e sentido de corpo para a missão,
tanto entre nós próprias como para as pessoas que colaboram connosco.
De vez em quando, ouvíamos umas das outras: “Deus dá sempre uma graça especial a quem lhe
abre o coração”. Como dizem nossas constituições § 36: “o serviço é sempre recíproco e torna-se em
fonte de mútuo enriquecimento”.
O nosso abraço fraterno e agradecido.
Pela comunidade de Acolhimento de Fátima,
Palmira da Conceição Pires

Sempre em Missão… qualquer que seja a idade e circunstância
A realidade que todos vivemos, consequência do COVID 19,
e o apelo dirigido às comunidades, motivou e dinamizou a nossa disponibilidade
para darmos o contributo possível na chamada “linha da frente”.
Não é fácil expressar por palavras, e muito menos por escrito,
a riqueza recebida em cerca de mês e meio, na Comunidade de Acolhimento – Braga.
Fomos acolhidas e recebidas com muita alegria e carinho
tanto pelas irmãs como pelas colaboradoras, estas em número reduzido.
Depois de inteiradas nos espaços e tarefas específicas para cada uma
(cuidar das irmãs acamadas, acompanhar e apoiar as mais limitadas e frágeis, colaborar na
animação litúrgica, cozinha, copa e refeitório, lavandaria)
fomos verificando que outras tarefas nos solicitavam: limpeza da casa, arranjo da capela,
rouparia, animação recreativa, etc., etc…
Não faltou que fazer e, muito menos, ocasiões para amar e ser útil.
A comunidade, serena e orante, assim como cada irmã, pela sua vivência e exemplo,
foram um verdadeiro desafio à necessidade de aprendermos a envelhecer
em todas as dimensões da vida…, acolhendo e integrando como Dom de Deus,
tanto o que nos é agradável como o que é mais doloroso e incompreensível,
ou seja, praticar a resiliência, que tanto se lê nos livros e se ouve em conferências (Ir. Susana Rocca),
mas que, aqui, tocámos nas nossas irmãs.
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Surpreendeu-nos a grande capacidade de reflexão, partilha, participação das irmãs
em tudo o que lhes é possível,
assim como a interajuda e solicitude de umas pelas outras, especialmente pelas mais frágeis.
São irmãs vivas!
Esta experiência mostrou-nos que, em determinadas situações,
somos capazes de vencer dificuldades e repugnâncias.
Muito de bom e lindo fica por dizer, cabe a cada uma descobri-lo nas “entrelinhas”.
Sentimo-nos felizes por ver as nossas irmãs tão bem tratadas e cuidadas.
Obrigada irmãs pelas vossas vidas assim vividas e testemunhadas.
Um carinhoso abraço fraterno do grupo.
Cândida Onofre, Claudina, Judite Maia, Rosa Trindade, Cristina Onofre

Envio temporário da Ir. Claudina
Em março de 2020 chegou a Portugal o novo coronavírus, COVID 19,
que, rapidamente, se espalhou por todo o país.
O conselho Provincial viu que era necessário criar equipas de irmãs voluntárias
para reforçar as equipas de cuidadoras das irmãs doentes.
A irmã Claudina, respondeu positivamente,
com toda a generosidade e disponibilidade.
Com este envio sentimos,
que a Claudina era um dom partilhado e enviado a outra comunidade
que, de momento, necessitava de ajuda e cuidados urgentes.
Neste período de ausência, fomos sentindo o vazio da sua presença,
mas, ao mesmo tempo, a união, a partilha de serviços e a comunhão fraterna.
Foi com imensa alegria que a vimos regressar à comunidade cheia de entusiasmo,
e que escutámos a partilha da sua vivência de seis semanas,
ao dar-se, por inteiro, às irmãs do acolhimento da Quinta da Armada.
Todas nos sentimos felizes por tudo ter corrido bem,
pelo seu regresso à nossa comunidade e, mais ainda,
pela riqueza da sua partilha e a sua presença.
Pela comunidade da Obra social SCM-Braga
Ir Cecília Cruz

Cooperar como Maria
Este ano 2020 está a ser marcado pelo sofrimento causado pelo alastrar da pandemia covid19 em
quase todo o mundo. Longe se estava de uma “guerra mundial” desta natureza!
Mas Deus sabe sempre tirar partido dos acontecimentos.
Assim nós acompanhemos os Seus desígnios…
Com a carta da nossa Provincial de 26 de março,
com o apelo do salmista “Não fecheis os vossos corações”,
apercebemo-nos que o Espírito Santo nos apresentava um caminho para este tempo – um convite a
todas as que pudessem, para colaborarem nas nossas casas de acolhimento.
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Certamente, cada uma de nós fez o seu discernimento e,
não faltaram Irmãs que, como Maria deram o seu “sim”. A elas todas nós estamos gratas.
Mas o discernimento das que não sentiram condições de pronunciar o ‘sim’,
não deixaram de o acalentar e pôr em prática,
não só acompanhando com a sua simpatia, apoio e oração as que “estavam em saída”,
como assumindo, com generosidade, as ocupações comunitárias que lhes estavam entregues.
Assim, todas nos sentimos envolvidas nesta participação da “missão” a que somos chamadas
de cuidarmos umas das outras.
Sentimo-nos mais unidas às nossas Irmãs doentes das comunidades de Acolhimento
onde as Irmãs da nossa comunidade foram colaborar
e com as quais estávamos, particularmente, em comunhão,
mas também, nos sentimos uteis em proporcionar ajuda às Irmãs e colaboradoras cuidadoras.
Aprendemos de Maria a estar abertas ao imprevisível e como ela cooperar na obra de Deus.
Ilda – Comunidade de Guimarães

ESTAR EM MISSÃO…
Como religiosas, sabemos que em qualquer circunstância da nossa vida,
independentemente do trabalho que exercemos (ou outras situações de vida),
devemos fazê-lo em atitude de missão.
Tivemos oportunidade de sentir essa realidade
na experiência de colaboração nos nossos lares de acolhimento.
Perante a organização das equipas,
duas irmãs da nossa comunidade partiram em missão temporária e outras duas ficámos.
As que partiram, sentiram-se quase missionárias Ad Gentes!
As duas que ficámos na comunidade,
sentimos a responsabilidade de continuar a exercer missão com espírito comunitário.
Sentimo-nos mais pobres, porque só duas,
e mais ricas porque a missão da comunidade foi mais abrangente.
Portanto, não ficamos mais pobres
porque também nos sentimos a fazer parte dessa MISSÃO AMPLIADA.
Pela Comunidade Campinas
Mª Guiomar, rscm

Testemunho da Comunidade da Murtosa
por ocasião da ajuda na casa de acolhimento Braga
A nossa comunidade também foi convidada a responder ao apelo de dar apoio às nossas Irmãs de
idade que estão nas casas de acolhimento.
Nós fomos para a comunidade da casa de acolhimento de Braga.
Abrimos o nosso cofre e, no discernimento, quisemos oferecer o melhor que tínhamos. Então, foi a Irmã
Cristina Onofre, no nosso entender, uma boa oferta.
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Saiu no dia 3 de maio, mesmo a terminar o tempo de confinamento.
Todas nós vivemos com alegria o dom da oferta e consciencializamos, com mais intensidade,
o sentido de corpo, família e união.
Quando um elemento sente necessidade de ajuda os outros socorrem e auxiliam.
Na nossa oração comunitária, além de rezarmos pela comunidade do acolhimento de Braga,
cantamos e sentimos profundamente este cântico:
Eu nunca sou eu só,
nós somos corpo em comunhão
e percorremos juntas
o caminho de teu pão,
reforça em nós senhor,
em ondas de harmonia,
os laços de aliança,
no Coração de Maria.
Estamos gratas à Cristina pela sua generosidade de expandir a comunidade num serviço gratuito e
continuar a dar apoio, com qualidade, on line, aos seus grupos de catequese aqui da paróquia.
Terminamos com estas palavras adaptadas de K. Gibran:
“Vós pouco dais quando dais de vossas posses.
É quando dais de vós próprios que realmente dais.
Há os que dão pouco do muito que possuem,
E há os que pouco têm e dão-no inteiramente.
Esses confiam na vida e na generosidade da vida,
e seus cofres nunca se esvaziam.
Na verdade, é a vida que dá à vida.
Erguei-vos, sobre asas feitas de suas dádivas;
pois se ficardes demasiadamente preocupados com vossas dádivas,
estareis duvidando do vosso criador, Deus e Pai”.
Continuemos a ser gratuitas e generosas.
Obrigada Irmãs do Acolhimento de Braga, por nos facultarem este tempo.
Bem haja Cristina por nos representares tão bem e tão generosamente!
Pela comunidade das Irmãs da Murtosa
Isabel Lima, rscm
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Até tivemos tempo para brincar!…

Queridas Irmãs
Como sabem, as circunstâncias que vivemos no nosso país, depois que o “senhor Covid 19” nos veio
visitar, trouxe novas situações a que não fomos “isentas” no nosso dia a dia.
Valeu-nos a disponibilidade e generosidade das nossas Irmãs: Judite Maia, Cândida Onofre, Rosa
Trindade, Claudina Cunha e Cristina Onofre, que vieram para substituir uma parte das nossas
colaboradoras que ficaram em casa, rotativamente.
As nossa Irmãs foram polivalentes e enriqueceram-nos com os seus diversos dons. Prestaram todos os
serviços: apoio às doentes, limpezas, cozinha, rouparia, acompanhamento pessoal, condução, recados,
etc. Ainda nos enriqueceram na liturgia, arranjos da casa, reflexão comunitária e recreios. Apeteceunos dizer: ”Fiquem connosco!”
Que Deus vos pague. “ É dando que se recebe” e assim ficamos todas mais ricas.
Queremos agradecer, de um modo especial, ao Conselho de Liderança da Província que, de um modo
tão original, organizaram e acompanharam, tão bem, esta situação, para que nada faltasse a ningém.
Deus está sempre connosco!
Um abraço de gratidão e amizade.Ficamos muito unidas.
Em nome da Comunidade de Acolhimento de Braga
Teresa Capitão, rscm

“Impelidas a reavivar o dom de Deus em nós…

escutamos o pulsar do Coração de Jesus Cristo
e enchemos as talhas
com a água do acolhimento, da disponibilidade e do serviço”
para cuidar da vida que somos!
Cf. Visão do Doc. Capítulo

Junho 2020
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