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Realiza-se no dia 1 de Maio, em Famalicão o Encontro dos COM deste
ano, com o tema deste ano é “Com Maria, missionários de Jesus”.
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CENACULOS
DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA

O programa do encontro é o seguinte:
09.15 - Acolhimento
09.45 - Oração inicial
10.00 - Tema- Com Maria, missionários de Jesus
10.45 - Intervalo
11.15 - Preparação para a Eucaris a
11.30 - Eucaris a
13.00 - Almoço (farnel) - Tempo de encontros interpessoais
15.00 – Convívio com Testemunho e apresentação dos projetos
16.30 – Alguns avisos e Oração Missionária da Tarde
17.00 – Despedida
Somos todos convidados a par cipar nesta festa.
Os grupos podem agilizar com as casas missionárias autocarros, para facilitar a deslocação.
E para o convívio, gostaríamos que os diversos COM preparassem uma
pequena apresentação! Até breve!
Para obter mais informações dirija-se à coordenadora nacional ou às secretarias das
casas dos Missionários Combonianos mais próximas: Famalicão: 252322436/ P. Alberto
Vieira 917 781438 ; Maia:- 229448317/ P. Dário 966209177 e Ir. Valen<m 967838001; Viseu 232422834/ P. José Francisco: 915104136; Santarém:

- 243 351 331 / P. Victor; Camarate: -

216 075 214 / P. Boaventura 918786459; 965832113; Lisboa - 213 955 286 / P. Claudino:
913444107; Calvão: - 234783391 / P. Abílio: 96426519; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823; liliane.mendonca@gmail.com.
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“A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um des no
seguro: a Páscoa de Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E
este tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão: o cristão é chamado a voltar para Deus «de todo o coração» (Jl 2, 12), não se
contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade do
Senhor. Jesus é o amigo ﬁel que nunca nos abandona, pois, mesmo
quando pecamos, espera pacientemente pelo nosso regresso a Ele e,
com esta espera, manifesta a sua vontade de perdão (cf. Homilia na
Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
A Quaresma é o momento favorável para intensiﬁcarmos a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e
a esmola. (…)
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Na quinta-feira dia 23 de março a Santa Sé informou que o Papa Francisco aprovou a canonização dos pastorinhos de Fá ma Francisco e Jacinta.
Grande emoção para os milhões de devotos de Nossa Senhora de Fá ma na feliz coincidência do Centenário das Aparições de 1917.
O bispo da Diocese de Leiria-Fá ma, manifestou em conferência de imprensa a sua “enorme sa sfação com a aprovação pelo Papa do milagre
necessário para a canonização dos Beatos Francisco Marto e Jacinta
Marto” – informa a Agência Ecclesia. D. António Marto disse ter sen do
uma “alegria enorme” e admi u na ocasião que a canonização pode vir
a acontecer a 13 de maio, durante a viagem do Papa a Fá ma.
Os dois irmãos pastorinhos viram a Virgem Maria na Cova da Iria entre
os meses de maio e outubro de 1917. Francisco nasceu em 1908 e faleceu em 1919 e Jacinta nasceu em 1910 e faleceu em 1920. (in hJp://
pt.radiova cana.va/news/2017/03/27/semana_do_papa_de_20_a_26_
de_mar%C3%A7o/1301456)
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Como vem sendo habitual nos úl mos anos, os COM enquanto movimento propõe-se ajudar 2 projetos: PROMOÇÃO HUMANA DE ADU e
AJUDA AOS REFUGIADOS DO SUDÃO DO SUL NO UGANDA
O Projeto PROMOÇÃO HUMANA DE ADU é proposto pelo JIM (Jovens
em Missão) a toda a família comboniana.
Este ano Deus escutou o clamor de ADU no Quénia. Nesta localidade, as
famílias dependem da produção de Carvão e da agricultura para sobreviverem. Com as alterações climatéricas que se fazem sen r em todo o
planeta, fácil é perceber que ADU não escapou às referidas alterações,
assim, a seca faz-se sen r mais do que nunca. Por isso os terrenos agrícolas que até então davam boa produção, agora deixam ADU a passar
fome. As mulheres de ADU, que são quem fazem andar a economia, têm
então de devastar mais ﬂoresta, quer para a produção do carvão quer
para terem novas áreas de cul vo.
A família Comboniana no terreno, tem um projeto que visa dar formação
às mulheres de ADU na área da costura, promovendo-as e dando alterna vas de sobrevivência e desenvolvimento económico para as famílias
de ADU; Além disto esse mesmo projeto visa devolver às ﬂorestas e aos
espaços comuns de ADU, as árvores que foram devastadas, com a reﬂorestação e plantação de novas árvores, especialmente adaptadas ao po
de solo de ADU.
As mulheres são as que mais sofrem com esta situação, dado que são as
que mais se preocupam com a economia familiar. Este projeto visa potenciar as capacidades de intervenção das mulheres e melhorar o meio
comunitário envolvente.
Para já serão 90 mulheres nesta primeira fase que irão beneﬁciar deste
projeto. Por extensão ajudaremos no concreto 90 famílias em ADU, que
serão a base do desenvolvimento e o rosto de uma nova esperança para
ADU.
IBAN: PT50 0035 0557 0004 1132 5300 6
Para mais informações: hJp://www.jim.pt/
index.php/a vidades/projecto-solidario-jim/

AJUDA AOS REFUGIADOS DO SUDÃO DO SUL NO UGANDA
Queridas irmãs e irmãos no Senhor,
Tenho trabalhado como Missionária no Sudão do Sul desde 1979, em
lugares diferentes desde que a guerra começou em 1981.
2016 tem sido um ano muito diZcil para a população devido aos combates e atrocidades. A situação vem piorando dia a dia, e as pessoas foram
forçadas a ir para os campos de refugiados no norte do Uganda.
Hoje na área de Kajo-Keji, não há pessoas. Estamos agora em Kampala à
espera do visto de entrada no Uganda, para estar perto dos refugiados
para os con nuar a acompanhar nas suas diﬁculdades e sofrimentos.
Nesta fase, temos de alugar ou construir algumas cabanas temporárias
para poder ﬁcar perto do nosso povo. Temos de começar tudo de novo!!!
Estes são alguns dos desaﬁos que nos levam a pedir ajuda neste momento de tão grande necessidade e sofrimento.
Agradeço-vos de todo o coração em nome do nosso povo, por tudo o
que podereis fazer para aliviar o sofrimento de muitos.
Deus vos abençoe.
Muito agradecida.
Dorinda Lopes da Cunha
Irmã Missionária Comboniana
Para mais informações: hJps://mydonate.bt.com/fundraisers/
peterlyJoncobbold1?View+your+page=View+your+page
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Como o tenho feito em anos anteriores também este ano quero comunicar-vos o saldo de ofertas que recebi no ano de 2016, cujo montante é
de 1.348 euros que já enviei para as missões de além-fronteiras. Além
das ajudas monetárias houve também ofertas em géneros alimentares e
apoios ao projeto anual que não incluo nestas linhas.
Agradeço toda a vossa ajuda. Que Deus vos recompense pelo que tendes feito pelas missões, pois só com a ajuda de todos poderemos aliviar
mais irmãos nossos que ainda carecem de pão, paz e amor»
Maria da Ascensão, MSC.

