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MARAN-ATHA!
Vinde Senhor Jesus!
Caros Confrades,
Neste tempo do Advento, as palavras
insistentes do evangelho e mesmo nas nossas
partilhas são: Oração, estar preparados,
alerta, vigilantes. Usamos tais expressões
porque o Advento é um tempo que nos dá
oportunidade de vigiarmos e estarmos atentos para descobrir os sinais da verdadeira
presença de Deus.
Vigiar supõe estarmos vivos e atentos aos grandes e pequenos acontecimentos
que têm lugar ao nosso redor. Preparados é termos aberto o coração para a novidade
que Deus pode trazer a qualquer momento para nossas vidas. Por isso nessa
preparação devemos viver à luz do evangelho, deixando-nos levar pelo amor de Deus
que cuida cada um de nós.
O Advento é tempo de esperança, chega todos os anos para que a nossa vida
encontre a sua orientação justa, rumo ao rosto de Deus.
Também é importante considerarmos que neste ano litúrgico foi proclamado o
ano da vida Consagrada. Dizia o Papa Francisco ao dirigir-nos a sua mensagem para
este ano, que “onde quer que haja consagrados ai está alegria”, façamos das palavras
do Papa nossas. A alegria deve partir das nossas comunidades e depois podermos
contagiar aqueles que connosco caminham.
Que este tempo favorável de conversão, esperança nos ajude a elevar o
Espírito para darmos razão ao Verbo que habita no meio de nós, ao Espírito que cria e
renova constantemente a sua Igreja.
A cada um de vós desejo Feliz Natal e um Novo Ano cheio de prosperidade e
Esperança.
João Ladeira, SVD

Ano da Vida Consagrada:
para voltarmos às raízes,
da nossa identidade como
Missionários do Verbo Divino…
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Seminário sobre Liderança
9 e 10 de Dezembro de 2014 realizou-se na casa Provincial
um seminário sobre liderança, na qual participaram todos
Confrades que assumiram responsabilidade na província
para este triénio de 2014-2017. Procurando assim implementar as orientações
vindas do XVIIº Capítulo Geral da SVD nº32-35. Tivemos como palestradores Dom
Jaca, SVD, Ir. Maria de Assunção, FMM, Pe. Pepe, SVD, Economista José Luís e Pe.
Caíque, SVD.

Partidas
13.12.2014 – Viajou para as suas merecidas férias a Colômbia o Pe. Óscar Tundeno,
SVD. Bom descanso entre a família e amigos.
19.12.2014 – Viaja para as suas
merecidas férias a Portugal o Pe.
António da Torre, SVD. Bom
descanso entre a família e
amigos.
29.12.2014 – Viaja para as suas
merecidas férias a Índia o Pe.
Denis Pereira, SVD. Bom
descanso entre a família e
amigos.

Formação
Tenho a alegria de comunicar que com
o consentimento do Conselho
Provincial foram admitidos à Primeira
Profissão Religiosa na SVD os
noviços:
 Paulo Chiweca Cipriano
 Ilídio Sapalo Epalanga
 Silvano Faria Vipata
 Tomás Kapiñgala Kalepete
 Manuel Zangui Francisco
E foram admitidos ao
Noviciado
da
SVD
os
Postulantes:
+ Celestino Maria da Silva
+ José Tchitumba Vifula
Muelessapi
+ Pedro Lucau Canganjo
+ Vasco Mário Joaquim da
Silva
+ Bonifácio António

“O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele enviou-me para dar a boa notícia
aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os
prisioneiros, para promulgar o ano da graça de Javé, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar
todos os aflitos, os aflitos de Sião”. (Is. 61, 1-2)
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Aniversariantes
DEZEMBRO
1.- Daniel Kiala Malamba
18.- Thomas Taek Bitin
22.- João Ladeira António Soyepia
28.- Francisco Fernández
30.- Aníbal Martins Chimbili
31.- Chabi Ayao Pierre Claver
JANEIRO
1 .- José Eguizábal Garcia
2 .- Luu Van Tan
28.- José Luís Rodríguez López

Atenção
Devido a festa do Corpo de Deus que será celebrada no dia 07 de Junho de 2015, foi
alterada a data do encerramento do jubileu dos 50 anos de presença SVD em Angola.
Assim o encerramento do Jubileu será:
Dia: 14 de Junho de 2015
Horas: 10 horas
Lugar: Paróquia de Cristo Rei, Terra Nova – Luanda

Leigos Missionários em movimento
13.12.2014 - Os LMSVD e LMSSpS realizaram o seu retiro do Advento, Funda.
27.12.2014 - Os LMSVD e LMSSpS celebrarão o seu Natal e troca de presentes, Ramiros.
Missionários do Verbo Divino
Angola
Dezembro 2014

“…E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos Sua glória…”
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