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Caros Confrades,
Hoje a temática da responsabilidade e compromisso tornar-se relevante
mas também preocupante na forma como abordamos e encaramos no
nosso quotidiano.
O ser responsável é uma obrigação, um dever, pois a responsabilidade é o
factor que nos permite crescer e evoluir até mesmo espiritualmente.
Ser comprometidos é ser mais do que responsável e ter consciência que és
o único responsável pelo sucesso ou fracasso, ser comprometido é
acreditar, estar no comando de sua vida, é chamar para si as
responsabilidades, e para sermos comprometidos precisamos em primeiro
lugar saber onde estamos e aonde queremos chegar.
Por isso das vezes que aceitarmos e assumirmos algo como tarefa ou
missão devemos comprometer-se com responsabilidade para melhor
realização. “Sim quando é sim, e não quando é não.”
A exemplo de S. Pedro e S. Paulo procuremos manter vivo o compromisso
que assumimos e responsáveis nas nossas responsabilidades.
João Ladeira, SVD

Festa da Província SVD – ANG
O dia 29 de Junho foi ímpar para os Missionários do Verbo Divino em Angola. Festa dos
Padroeiros da nossa Província, S. Pedro e S. Paulo. A celebração realizou-se em Kifangondo
que contou com a presença das Irmãs SSpS. A missa presidida pelo Superior Provincial
ocorreu na capela do noviciado e logo o convívio a beira da margem do rio Zenza,
Kifangondo.

Renovação dos Votos
29.06 – Na capela da Casa do Filosofado, Palanca, renovou os votos de Castidade, Pobreza e
Obediência por um ano na Congregação do Verbo Divino o Frt. Garcia Kiangala, SVD.
Parabens
Frt. Kiangala!

Admissão ao Postulantado
29.06 – Os estudantes Emílio, Vasco e Virgilio em ceremónia realizada na
Capela da Casa Pe. Jorge Poljak, Filosofado, foram admitidos ao Postulantado.
Este período que tem duração de 6 meses e uma fase de preparação para o
Noviciado. Força para frente e o caminho!

Chegadas
15.06 – Vindo de Vietname chegou o Confrade Pedro Mai Tinh, SVD para trabalhar na nossa
e sua provincia. Está na Comunidade do Panguila onde está a estuda a língua Portuguesa.
Pedro bem-vindo!
18.06 – Vindo da Indonésia chegou o Confrade Ferdinadus Nuho, SVD para a sua missão.
Encontra-se na Comunidade do Panguila onde está a estudar a língua portuguesa.
Ferdinandus bem-vindo a nossa e sua Província.

Mai Tinh e Ferdinandus

30.06 – Depois de ter participado do Curso de formadores em Nemi regresso o Pe. Caique
Chivanja, SVD a casa. Já se encontra na sua nova comunidade, noviciado SVD. Bem-vindo
Padre e bom sucesso neste novo desafio!
01.07 – Regresso de Vietname cheio de energias o Pe. Luis Nguyen, SVD, das suas
merecidas férias. Já se encontra entre os seus a trabalhar. Bem-vindo!

Férias na Terra Natal
30.06 – Chegaram para as suas merecidas férias os Frts. Mateque e Joaquim. Os Frts. Estão
em Lisboa, Portugal a fazer os seus estudos de Teologia. Neste momento encontram entre
os familiares e amigos. Desejamo-lhes boas férias!
15.07 – Chegou o Pe. Ildefonso Kambonja, SVD para as suas merecidas férias entre os
familiares e amigos. O Pe. Kambonja trabalha na Província de Italia. Com ele chegaram um
casal amigo de Alemanha. Desejamo-lhes bom tempo em Angola!

Alguns momentos do Adeus ao Pe. Lino Javier, SVD a nossa Província

Um ano desde a sua partida a casa do Pai – Querido +Pe. José Eguizabal, Pepe,
SVD
Na Paróquia de Cristo Rei rezamos e lembramo-lhe. Paz a sua Alma!

Missão de Caungula
Depois do estudo da Língua portuguesa o Frt. Carlos Villavicencio, SVD parte a
missão de Caungula para a sua experiência de PFT. Ao Carlos desejamo-lhe boa
experiência nesta missão!

Pe. Polikarpus, Frt. Carlos e Pe. Lucas

Óbito
No dia 18 de junho, partiu para casa do Pai a Sr. Alice Pereira mãe do nosso
Confrade Pe. Denis Pereira, SVD. O enterro ocorreu no dia 22 de Junho na
India. O nosso Confrade Denis juntou-se a família na India e nos unimo-nos em
oração. No dia 19 de Julho celebraremos a missa de 30 dias na Paróquia de S.
José Freinademetz, Panguila.

Assembleia Provincial SVD – ANG
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ANIVERSARIANTES
Julho
7 Pe. Francisco Lumuangano
7 Frt. Ilidio Epalanga (BRC)
27 Frt. Garcia Kiangala
29 Pe. Hippolyte Mavusi

AGOSTO
3 Pe. Emil Kalka
4 Pe. Daniel Zoza
14 Antonius Binsasi
18 Dom Estanislau
25 Pe. Antonio Nimi (Canada)

