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21 E 22 DE JULHO  

No dia 21 e na parte da manhã do dia 22, os trabalhos 

consistiram na leitura, estudo pessoal, reflexão e partilha da I 

Parte do Relatório do Sexénio, Vida em Missão. 

Foram momentos de conhecimento e reconhecimento do que 

foi feito a nível Congregacional e também uma oportunidade 

de começar a projetar o futuro. 

 

 

Durante a tarde do dia 22, tivemos a alegria de receber o Frei 

Isidro Lamelas ofm que, na sua simplicidade, partilhou 

connosco o tema A hospitalidade da fé, na tradição cristã e 

franciscana.  

Dividiu a sua reflexão em três dimensões: 

1. A hospitalidade como virtude humana; 

2. A hospitalidade da fé; 

3. A hospitalidade como epifania e expressão concreta da 

caridade. 

Salientou a importância que o nosso Carisma tem, nos tempos 

em que vivemos, que são tempos de desconfiança, de medo do 

diferente (estrangeiro), de individualismo… e a 

responsabilidade que nos cabe, como Franciscanas e 

Hospitaleiras, de o mantermos vivo. 

 

MISSÃO 
 

A nossa Congregação nasceu 

para ser missão e viver em 

missão, e responder às 

prioridades apresentadas por 

Jesus no Evangelho: exercer as 

Obras de Misericórdia, 

segundo o espírito das Bem-

aventuranças. Todas as Irmãs 

que integram a Congregação, 

enquanto discípulas de Jesus, 

estão marcadas, pelo Espírito, 

para testemunhar, bendizer, 

acolher, vivificar, sanar, 

libertar (cf. EG 273). Fazer 

como Jesus fez é concretizar o 

espírito apostólico dos nossos 

Fundadores, P. Raimundo e 

Irmã Maria Clara que, na 

docilidade ao sopro do 

Espírito, imprimiram na 

Congregação a marca 

missionária. Missão é muito 

mais que ação. Missão é o 

testemunho, a paixão, a 

comunhão, a contemplação, o 

diálogo, a solidariedade. É 

fazer o bem onde há o bem a 

fazer. 
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A hospitalidade implica dois movimentos: ser anfitrião e ser hóspede. Só quem alguma vez se sentiu 

acolhido saberá acolher. O próprio Cristo se fez peregrino e se identificou com o “estrangeiro”. 

  

“Esta é que é a minha gente.” 

 

 

No dia 23, as Irmãs Maria de Fátima Moreira Martins, Maria D’Souza e Valdinez Gomes de Novais 

apresentaram, com muita profundidade e criatividade, os temas: Fecundidade, Hospitalidade e 

Menoridade, respetivamente. As mesmas Irmãs são autoras desses temas, dos quais toda a 

Congregação recebeu uma síntese na preparação do Capítulo Geral. A Presidente do Capítulo, Ir. 

Maria Isilda Freitas louvou, agradeceu e enalteceu o dom destas Irmãs e a riqueza que são na 

Congregação. Em seguida, realizaram-se trabalhos de grupo, em que se destacaram as novidades 

dos temas partilhados e se identificaram desafios e propostas, em ordem ao próximo sexénio. 
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