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“Deus ama quem dá com Alegria”(2ª Cor. 9,7)  

 

Caros Confrades, 
O mês de Outubro é dedicado e considerado como o mês das Missões. É um 

tempo em que reflectimos e perspectivamos a nossa vida e a nossa missão como 
missionários. 

Na mensagem para o dia Mundial das Missões deste ano, o Papa lembrar-nos 
que “a missão é um momento privilegiado para os fiéis dos vários continentes se 
empenharem, com a oração e gestos concretos de solidariedade, no apoio às Igrejas 
jovens dos territórios de missão”. E insiste, ainda, que não nos deixemos roubar a 
alegria de evangelização! 

É uma oportunidade para nós, Missionários procurarmos, juntamente com o 
Santo Povo de Deus, aprofundar o sentido e o compromisso da missão. É importante, 
também, rever o nosso testemunho, perante o povo, de quem estamos ao serviço. E 
talvez mesmo reflectirmos no seguinte: Será que apostamos mais nas infra-estruturas, 
para que sejam vistas e assim sermos elogiados ou, continuamos a primar pela vida 
espiritual do povo? Como tem sido a nossa vivência nas nossas comunidades SVD e o 
contacto com o povo? Será que a nossa opção pelos pobres e desfavorecidos continua 
relevante? Ou pela onda da sociedade preferimos aqueles que mais podem contribuir 
ou dar? 
 
Para este mês das missões proponho que tivessem em conta: 

 Formalizar e animar os grupos de leigos com a espiritualidade SVD e envolvê-
los na nossa missão, estando nesta tarefa com o Secretário das Missões. 

 Colaborar com o Secretário das Missões na recolha de fundos para a 
Congregação. 

 Solidarizar-se com as missões mais carentes. 
 

Que nos inspiremos com as palavras do Papa Francisco que dizia 
“Jesus não tem uma casa porque a sua casa é o povo, somos nós, 
a sua missão consiste em abrir as portas de Deus para todos, em 
ser a presença de Amor de Deus”. 
 
S. José Freinademetz seja nossa inspiração na missão! 
 

João Ladeira, SVD 



CHEGADAS E PARTIDAS  
 
22.10.2014 – Chegada do Pe. Pierre Claver,SVD vindo da 
Formação de Espiritualidade em Steyl. Bom regresso e 
ajuda-nos a pôr em prática do que aprendeu. 

 
 
27.10.2014 – Viaja para as suas merecidas férias ao Brasil o Ir. 
Dorvalino Cantelli, SVD. Bom descanso entre a família e amigos. 
 

 

 

ASSEMBLEIA dos Formadores da Zona AFRAM 
 
De 23 de Novembro à 1 de Dezembro de 2014 decorrerá em Gana o encontro dos 
Coordenadores da Zona AFRAM para a Formação. De Angola  Participará o Pe. Nelson 
Hebo, SVD.  
 

JUBILEU 

5.10.2014 – Da Missão do Sendi nos unimos com o 

Pe. Ambroise Kitoko, SVD que completou 25 anos 

desde a sua Consagração como Missionário do Verbo 

Divino. Parabéns e muitas Felicidades ao Pe. 

Ambroise! 

 

 

ACTUALIZAÇÃO: 50 anos de presença da SVD em 

Angola, Jubileu nas Paróquias/Missões 

5.10.2014 – Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Sendi 

12.10.2014 – Paróquia de S. João Baptista – Cacuaco 

 

Actividades dos Leigos Missionários SVD 

18.10.2014 – Vigília Missionária na Paróquia de S.José Freinademetz – Panguila 

 

NOMEAÇÕES 

Pe. Francisco Fernandez, SVD – Coordenador Bíblico 

Pe. José Luís Rodriguez, SVD – Coordenador da Comunicação 

Pe. António Ginga, SVD – Coordenador da JPIC 

Pe. Nelson Hebo, SVD – Coordenador para Formação 

Pe. Pierre Claver, SVD – Coordenador da Espiritualidade 

 

Desde já agradecemos a todos antigos Coordenadores pelo empenho e dedicação ao 

Serviço da congregação e aos recém-nomeados agradecemos por terem aceite e 

desejamos-lhes bom trabalho neste novo desafio. 

 

Partilhando a Vida Intercultural Ad Intra 

 Liderança: Orientações da Congregação #35 Realizaremos um seminário 

sobre liderança entre os dias 4 – 5 de Dezembro de 2014 para todos 

Superiores. Mais detalhes serão enviados no tempo oportuno. 



 

       ANIVERSARIANTES 

 
                   OUTUBRO 

    

                         5  Caique Chivanja 

                     8  Nelson Manuel Hebo 
                  28  Dorvalino Cantelli 

                   30  Marciano Essuvi Tchipilika 
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Ut Verbum Dei currat! 

 

 

 
 


