Visita do Pe. Constantino Malu e das Irmãs Adelaide e Otília
ao Colégio Nossa Senhora da Assunção - Anadia
A Semana do Consagrado
decorreu do dia 26 de janeiro até ao
dia

02

de

fevereiro,

dia

do

Consagrado, onde se celebra a festa
litúrgica da Apresentação de Jesus
no Templo.
Com o objetivo de dar a
conhecer, um pouco mais a Vida
Consagrada, nada melhor do que
convidar para virem ao nosso colégio, algumas pessoas que entregaram toda a sua vida a Deus e
aos outros. Neste sentido, todas as turmas tiveram a graça e a alegria de receberem a visita do Pe.
Constantino Malu, Missionário do Verbo Divino, natural da República Democrática do Congo e a
viver em Portugal há cerca de dez anos; da Irmã Adelaide Gonçalves, natural da ilha da Madeira e a
viver, atualmente, em Lisboa e da Ir. Otília Gonçalves, natural de Terras de Bouro, distrito de Braga,
e a viver no Porto, ambas Irmãs de S. José de Cluny.
Desde os mais pequenos aos mais
velhos, todos foram acolhedores e fizeram
perguntas bastante pertinentes, tais como: o
que é ser Padre? Como ser Padre? Há quantos
anos é Padre? A sua família aceitou a sua
decisão? Ou, há quantos anos é Freira? Como
sentiu o chamamento de Jesus? Nunca se
arrependeu? Pode desistir de ser Padre ou de
ser Freira? Não teve outros amores? Surgiram
outras questões, muito interessantes.

Num futuro próximo, esperamos mais
visitas deste género, sempre com o intuito de
alargarmos horizontes, esclarecermos dúvidas,
deixarmos

cair

algum

preconceito

que,

eventualmente, possa existir, enquanto se educa
para a diversidade de projetos de vida. Cada um
desses projetos é merecedor de todo o nosso
respeito. Educar para a diversidade e a
convivência com diferentes estilos de vida num
mundo global que, muitas vezes, é adverso
ao que é diferente. Somos, em cada dia,
desafiados a criar laços e pontes entre nós.
Obrigada a todos os que tornaram
possível, estes momentos de diálogo, de
respeito e de comunhão.
Ir. Cândida Duarte

Ainda durante esta Semana do Consagrado, mais precisamente, na sexta à noite, realizou-se
uma vigília de oração, com o intuito de agradecer ao Senhor a diversidade de vocações existentes
na Igreja e no mundo. Agradecer todo o bem realizado pelos Consagrados e Consagradas. Rezamos
pela Igreja, pelas famílias, pelos jovens, pelas vocações, …
Rezamos, particularmente, para que os jovens não tenham medo de dar a sua vida por
grandes Ideais. Para que não tenham medo de entregar toda a sua vida a Deus. Não tenham medo
de assumir projetos definitivos. Enfim, não tenham medo de serem felizes e de lutarem por essa
felicidade. Como dizia o Papa Bento XVI: “Deus, quando chama não tira nada, mas dá tudo”.
Coragem!

