FÁTIMA: ENTRADA NO POSTULANTADO
No dia 5 de Maio iniciaram o postulantado, em Fátima, a Zeferina Celestina
Tchufunda, a Faustina José Jamba e a Pascoalina Nangombe Camati
Bembela, três aspirantes de Angola que aqui se encontravam desde o dia 4
de Abril.
Este acontecimento foi vivido com grande alegria por toda a comunidade de
Fátima que muito colaborou para que tudo decorresse num ambiente
acolhedor e de família.

“Eis-me aqui, Senhor para fazer a
tua vontade”
Neste dia queremos expressar os
nossos votos de agradecimento a
Deus Pai pelo dom da vida e pela
vocação que nos concedeu e aos
nossos pais que nos educaram na fé e
nos

apoiaram

discernimento

no

processo

vocacional;

de

também

aos familiares amigos e amigas, às
irmãs

de

Angola

que

nos

acompanharam e tudo fizeram para
que déssemos um grande passo para
continuar

a

clarificar

as

nossas

motivações vocacionais no processo
de conhecimento pessoal e da vida do
Instituto, seguindo o carisma da
nossa

Madre

Fundadora

e

a

Espiritualidade Franciscana.
Durante o tempo de aspirantado em Angola além da formação própria que
recebemos através das irmãs, colaborámos na catequese e em vários
âmbitos da pastoral das diferentes paróquias, no voluntariado em lares de
infância e de idosos, nas celebrações com os doentes dos hospitais das

cidades a que pertencíamos e nas explicações às crianças em idade escolar,
no Sumbe.
Agradecemos também à Madre Provincial, Inmaculada García, por ter
aceitado o nosso pedido de entrada nesta nova etapa de formação e às
Irmãs de Fátima por nos terem acolhido com tanto carinho e amor. Elas
fizeram com que este dia fosse vivido com muita alegria, estamos felizes
por tudo o que nos proporcionaram.
Pedimos a Maria, Mãe do Divino Pastor que nos acompanhe e nos dê forças
no nosso caminhar.
Merci beaucoup
Thank You

Muito obrigada,

Tuassakidila
Tutóndele

Muchas Gracias
Tuapándula

Pascoalina Nangombe Camati Bembela
Faustina José Jamba
Zeferina Celestina Tchufunda

