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31 DE JULHO  

A Ir. Magda Brasileiro, coordenadora da Equipa dinamizadora 

do Processo de Revitalização e Reorganização - PRR, 

apresentou, com muito entusiasmo, à Assembleia Capitular a 

memória das etapas percorridas. Também apresentou o 

instrumento de trabalho do Capítulo, indicando o trabalho a 

realizar individualmente e por grupos. Tarefa essa que se 

prolonga até ao dia 3 de agosto.  

 

 

 

Como filhas de Francisco de Assis, no dia 2 de agosto, 

celebramos a festa de Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula. 

As Irmãs da Província de Santa Maria, responsáveis pela 

liturgia deste dia, ajudaram a assembleia capitular a louvar 

Maria, com uma bonita oração de ação de graças, na Eucaristia. 

 

 

“Quem não trabalhará de bom grado na vinha do 

Senhor?” (Beata Maria Clara do Menino Jesus) 

 

 

TUA TRANSPARÊNCIA! 

 
Santa Maria dos Anjos, 

dá ao meu coração 

a transparência do teu coração 

e ao meu olhar 

a limpidez do teu olhar! 

 

Santa Maria dos Anjos, 

imprime no meu coração 

a gratuidade de servir 

e o amor sem medida 

como foi a tua vida! 

 

Santa Maria dos Anjos, 

coloca nos meus lábios 

a palavra criadora, que constrói, 

a palavra da reconciliação, 

a palavra da paz e do perdão. 

 

Santa Maria dos Anjos, 

dá às minhas mãos 

a forma da disponibilidade 

em qualquer situação. 

 

Santa Maria dos Anjos, 

dá aos meus pés 

o dinamismo apressado da Tua 

Visitação. 

Que todo o meu ser seja um 

reflexo do Teu viver. 

Vela e guarda, no Teu coração de 

Mãe, este anseio que é meu 

e Teu também! 
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Ao longo destes dias, as Irmãs capitulares, tendo presente todas as Irmãs da Congregação lêem, 

rezam, partilham e procuram ouvir o Espírito Santo, em abertura e criatividade buscando o querer 

de Deus para  impulsionar, dinamizar e revitalizar a Congregação, com audácia e criatividade à 

semelhança dos nossos Fundadores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

“Sosseguem; Ele pensa em cada uma de vós, em particular.” 

 (Beata Maria Clara do Menino Jesus) 


