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24 DE JULHO
FRATERNIDADE

Todo o dia 24 foi dedicado ao estudo, reflexão e partilha da I

Fraternidade é “um estilo
de

vida

que

implica

capacidade de viver juntos e
de

comunhão.

Jesus

lembrou-nos

que

Deus

nosso

como

temos
Pai

comum e que isto nos torna
irmãos. O amor fraterno só
pode ser gratuito; nunca
pode ser uma paga a outrem

Parte do Relatório do Sexénio: Membros, Vida e Missão.
No fim, terminamos com a oração de vésperas, no jardim da
Casa Mãe. Fomos convidadas a contemplar a natureza e a
louvar o Senhor pela semente Franciscana Hospitaleira que Ele
semeou em cada uma de nós. Como Francisco de Assis, ao
contemplarmos a Cúpula do Santuário da Casa Mãe, cantamos
em duas línguas: “Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus
Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo
inteiro, e vos bendizemos, porque, pela vossa santa cruz,
remistes o mundo.”

pelo que realizou, nem um
adiantamento

pelo

que

esperamos venha a fazer.”
Neste sentido, “é necessário
voltar

a

sentir

que

precisamos uns dos outros,
que

temos

uma

responsabilidade para com
os outros e o mundo.”
Economia ao serviço do carisma
e da missão, pág. 30, nº 31

“Nós, sem casa, sem meios, muito mortificados
com uma epidemia que nos levou as nossas
queridas Irmãs, obrigados a deixar o nosso
querido lar, sem sabermos onde encontrássemos
braços abertos que nos recebessem; tudo isto
afligia, mas a misericórdia do Senhor tudo, tudo e
tudo remediou.” (Circular sem data, P. Beirão)

25 DE JULHO
O dia começou com a celebração da Eucaristia presidida pelo Padre
Alexandre Francisco Ferreira dos Santos, scj, Pároco de Queijas. A liturgia do
dia convidou-nos a celebrar S. Tiago, apóstolo. Aquele que é grande aos olhos
do mundo, mas a quem Jesus chamou a fazer um caminho para ser menor.
Um desafio para nós, Franciscanas Hospitaleiras, que diariamente somos
confrontadas com uma sociedade que nos propõe o contrário.
De seguida, as Irmãs capitulares tomaram conhecimento da II Parte do
Relatório do Sexénio: Situação Económico-Financeira. Foi apresentado pela
Ecónoma Geral, Ir. Maria Catarina da Silva Ávila e assessorada pela Dr.ª
Patrícia Santos, Técnica de Contabilidade da CONFHIC.

26 DE JULHO
O dia de hoje foi de louvor e gratidão pelas Irmãs que nos antecederam, à semelhança da memória
que celebramos de S. Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus.
O Padre António Leite, svd presenteou-nos com uma bonita apresentação do tema: Planificando o
futuro - Administração dos bens na vida consagrada. Ao longo do tema, fez-nos refletir que as
pessoas consagradas têm de ser testemunho de simplicidade, austeridade e sobriedade. Este estilo
de vida aponta para um verdadeiro encontro com os pobres.
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