COMUNICAÇÂO PROVINCIAL Nº 12
Triénio 2011-2014
Palavra do Provincial
Caros Confrades,
Estamos a viver o tempo da quaresma. O apelo constante neste tempo é a conversão,
mudança de comportamentos contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. O Papa
na sua mensagem para a quaresma diz que “o evangelho é o verdadeiro antídoto contra
a miséria espiritual: o cristão é chamado a levar a todo o ambiente o anúncio libertador
de que existe o perdão do mal cometido, de que Deus é maior que o nosso pecado e nos
ame gratuitamente e sempre, e de que estamos feitos para a comunhão e a vida eterna.
O Senhor convida-nos a sermos jubilosos anunciadores desta mensagem de misericórdia
e esperança”. Que as palavras do Papa ajudem-nos para continuarmos a testemunhar a
fé por meio da convivência comunitária.
Outro momento importante que estamos a viver na nossa província é a preparação das
bodas de ouro da presença SVD em Angola, que se realizará no ano de 2015. No final
deste mês de Março celebraremos a abertura oficial das festividades.
O lema do nosso ano jubileu é “Partilhando a Vida e a Missão do Verbo em Angola”.
Procuraremos reflectir o início da missão em Angola,
o seu caminhar e desafios e por fim perspectivas da
nossa Província SVD - Angola.
Que este ano jubilar seja um ano de reflexão, festa e
continuação da transmissão de esperança as
comunidades cristãs que fomos confiados em Angola.
João Ladeira, SVD
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Toma Nota

 Abertura oficial das bodas
de Ouro da Presença SVD em
Angola
Dia: 30 de Março de 2014
Lugar: Paróquia de Cristo Rei –
Terra Nova, Rangel - Luanda
Horas: 10h:30

 ELEIÇOES PROVINCIAIS:
31 de Março: Envio das listas definitivas com os
candidatos propostos, a cada confrade
Mês de Abril: 2ª fase: voto pessoal e envio do mesmo em
envelope fechado e assinado dirigido ao Rvmo. Pe.
Superior Geral. Os votos devem estar em Roma até ao dia
01 de Maio de 2014. (os que entreguem o seu voto ao
Provincial, a data última para o envio é o dia 24 de Abril
de 2014).

 21 de Junho a 05 de Julho: Curso para novos
Provinciais/Regionais/Superiores da Missão, no Centro ad Gentes,
Nemi.
Partida e Chegadas
03.03.2014 – Partiu para Togo o Pe. Pierre Claver, SVD para as merecidas
férias. Bom descanso
com a família.
15.03.2014 Regressou das suas
merecidas férias do RDCongo o Pe.
Ambrósio Kitoko, SVD. Bom regresso
a missão!
24.03.2014 está prevista a chegada do
Pe. Cireneu Kuhn, SVD da Província
BRC para filmagem das nossas
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actividades missionárias em Angola, na luz do Cinquentenário. Bem vindo a nossa
província!
02.04.2014 Partirá para Roma o Pe. José César Marcelino, SVD para participar da
formação de Bibliodrama que será entre 08.04.2014 á 16.05.2014 te desejamos boa
formação.

Questão médica

 Segundo os últimos resultados
médicos que recebemos do Ir. Júlio não
transmitiu bons resultados. Por isso será
submetido a uma nova observação médica.
Continuemos a lembra-lo nas nossas orações.
(Na foto, o Ir. Júlio com os seus irmãos
diante da casa onde nasceram, na casa da
aldeia, Ciadoncha (Província de Burgos)

E para que Ir. Júlio se
alegre, ai tem os miúdos
do lar do Sendi, que
celebraram
até
o
Carnaval com danças e
tudo, como de praxe!
Que o esperam, mas
com saúde.

Pastoral Bíblica
 O Pe. Francisco Fernández (Paco), SVD assumiu como
responsável da Pastoral bíblica a nível da CEAST (Conferência
Episcopal de Angola e S. Tomé e Príncipe). Ao nosso Confrade
desejamos-lhe força na coordenação da Pastoral Bíblica. Para
além deste trabalho tem programado formação bíblica nas
paróquias onde trabalham os da SVD.
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FORMAÇÃO
* Á luz das Bodas de Ouro da presença SVD em Angola, os estudantes Verbitas em
Angola realizarão de 4 – 7 de maio de 2014 o primeiro encontro estudantil no Seminário
Missionários do Verbo Divino, Viana-Luanda. Tem como objectivo incentivar os
estudantes a reflectirem na formação SVD em Angola. O tema do encontro: ”Á luz do
cinquentenário, nossa formação ontem e hoje: uma perspectiva para o futuro”. Com o
lema: “Analisar o passado, valorizar o presente e perspectivar o futuro”.

Os NOSSOS ANIVERSARIANTES
MARÇO
1 Oscar Tundeno
2 Edmundus Yosef Sony de Class
8 Gustavo Villavicencio
8 Dom Zeferino Zeca Martins
14 Edward Wegrzyn
24 Dominikus Karwayu Dominggu
ABRIL
21 Javier Lino Castillo
21 Aleksander Bano
24 Denis Pereira
27 Ashwin Francis Vas
MAIO
5 Bento Sindula
27 Júlio Ausín

“Jesus é o Senhor,
para Glória de Deus Pai”
Missionários do Verbo Divino
Angola
Março 2014
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