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27 DE JULHO  

A nossa facilitadora, Ir. Teresa Rodriguéz celebrou o seu 

aniversário natalício. Na Eucaristia, louvamos o Senhor pelo 

dom da sua vida e vocação. 

 

 

 

Da parte da manhã, esteve connosco o Dr. Eduardo Araújo, 

Advogado, que, juntamente com a Ecónoma Geral, Ir. Maria 

Catarina da Silva Ávila, apresentaram alguns desafios a nível 

da economia, com a finalidade de uniformizar procedimentos 

e estabelecer a comunhão e a unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Onde houver o bem a fazer que se faça!” 

 

ABERTAS AO 

DINAMISMO  DO 

ESPÍRITO 

 

A missão confiada à 

Congregação requer, por 

parte das Irmãs, abertura ao 

dinamismo do Espírito, 

discernimento dos sinais 

dos tempos e lugares e 

atenção às transformações 

sociais, a fim de 

responderem aos apelos da 

Igreja e às necessidades da 

sociedade, atualizado a 

inspiração, a criatividade, o 

dinamismo e a santidade 

dos Fundadores. 

 

(CC, Art. 6) 
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Sendo o sábado dedicado a Maria, a oração da tarde foi o Rosário, sobre a temática da ecologia, 

rezado em várias línguas e por Irmãs de diferentes Continentes. 

 

 

“Maria, Mãe toda caridade, (…), toda amor; (…) toda para Deus (…) e toda para 

os homens.” (Cf. Onde Houver o Bem a Fazer, pág. 88) 

 

 

29 DE JULHO  

O dia 29 foi de louvor e ação de graças pela implantação, desenvolvimento e trabalho 

realizado pelo Processo de Revitalização e Reorganização (PRR) na Congregação, 

nas diferentes partes do mundo. Cada Organismo apresentou, sucintamente a 

Memória do PRR na sua realidade. Ao longo da partilha, sentimos gratidão por tanto 

caminho feito de transformação interior, de vida fraterna, de nascimento  de 

Fraternidades, Obras e Projetos. Vibramos ao recordar o ano jubilar dos 175º 

aniversário de nascimento da nossa Fundadora, momento alto nesta etapa do PRR. 
 

30 DE JULHO  

No dia 30, tivemos a presença da Ir. Anabela Carneiro, Superiora Geral das Irmãs Hospitaleiras do 

Sagrado Coração de Jesus, que partilhou connosco a caminhada de Revitalização e Restruturação 

da sua Congregação. 


