
AGRADECIMENTO 

Excelência Reverendíssima Dom Luzizila Kiala, Arcebispo Metropolita de Malanje e Administrador 

Apostólico da Diocese do Sumbe. 

Reverenda Madre Rosário, Superiora Geral da nossa Congregação. 

Reverendos Senhores Padres  

Queridas irmãs na Vida Consagrada das diferentes congregações. Amados familiares, amigos e santo 

povo de Deus. 

É uma honra e grande alegria, ver-vos aqui neste dia que é muito importante para mim. Deus molda a 

minha vida com. Amor, sim O grande artista que desde o seio materno me chamou e começou a obra 

de modelar a minha vida, colocando pessoas e acontecimentos que me ajudaram a tornar a pessoa que 

sou hoje. “Quando somos moldados pelo Artista deixamos de ser o simples barro e tornamo-nos 

objecto de grande valor, somos abençoados e abençoamos os outros” e o Grande Oleiro contou 

sempre com a colaboração de pessoas concretas para que em seu Nome, fossem modelando a minha 

vida  -  a minha família, onde desde muito cedo aprendi os a valor da oração, da partilha, da 

simplicidade, etc.  Muito daquilo que sou hoje, de vós aprendi, muito obrigada. À Congregação das 

Irmãs Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor, que ao longo destes anos de formação, 

desde o aspirantado até hoje me foi moldando para ser a religiosa sou hoje, seguindo a Cristo, o 

Divino Pastor, ao estilo de Francisco de Assis e Maria Ana Mogas, nossa Fundadora; obrigada minha 

família congregacional, a cada irmã, aqui bem representadas pela Madre Geral e pela Irmã Isabel, 

conselheira geral, obrigada pela vossa presença fraterna e aos leigos associados da AMAM. O Senhor 

contou também com a colaboração dos meus professores, catequistas, colegas, amigos. Contou ainda 

com a CSISMIRA que proporcionou vários encontros formativos que me ajudaram a viver a minha 

consagração na nossa cultura. Sem esquecer a comunidade cristã que muito me ajuda no crescimento 

espiritual e humano pelo grande exemplo de fé, fraternidade e oração que me interpelam e me 

convidam a ser melhor. 

Ao Senhor Dom Kiala agradeço pela vossa presença paternal e por ter aceite presidir esta celebração. 

e a todos os sacerdotes aqui presentes, obrigada pela vossa presença fraterna. 

Agradeço às nossas comunidades, aqui em Angola, pelo empenho de cada uma das irmãs, das 

postulantes e aspirantes.  

A minha família congregacional aqui representada pela Madre Geral e irmã Isabel obrigada por 

estarem sempre presentes na minha vida vocacional, às minhas formadoras pela dedicação e cuidado 



com que sempre me acompanharam, as minhas companheiras de caminhada, as comunidades por 

onde passei, a cada irmã às noviças que Maria Ana nos ajude a viver sempre em caridade verdadeira. 

Aos meus familiares aqui presente, em representação dos que não puderam  vir,  obrigada pelas 

vossas orações, conselhos, exemplos, incentivo e pelo vosso apoio incondicional. Tenho muito 

orgulho de vós muito obrigada. 

Aos amigos que a Vida Consagrada me deu – irmãs e padres, obrigada pela vossa presença 

proximidade e companheirismo que o Senhor nos conceda sempre o dom da fidelidade e da 

perseverança.  

A esta grande comunidade paroquial de São Tiago, liderada pelos reverendos padres Carlos 

Guimarães e Armando Camilo. Ao conselho paroquial, às várias comissões de trabalhos que deram 

tudo de si, aos grupos e movimentos apostólicos de adultos e juvenis pela vossa entrega, dinamismo 

solicitude pelo trabalho de cada um de vós muito obriga por tudo comunidade paroquial.   

Aos benfeitores que Deus vos abençoe sempre, muito obrigada do fundo do coração. 

As congregações religiosas sediadas aqui no Sumbe obrigada minhas irmãs. 

Às irmãs clarissa de Luanda por me terem acolhido para realizar o retiro espiritual, aos frades 

menores, na pessoa do frei Bunga por ter orientado sabiamente o retiro obrigada. 

Ao coro diocesano, que em curto espaço de tempo preparou a liturgia muito obrigada pela vossa 

entrega e empenho. 

Ao Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, obrigada pela vossa presença e disponibilidade na 

mobilização dos jovens que estão aqui em grande número a representar os jovens da nossa Diocese 

nos vários serviços deste evento. 

Muito obrigada a todos. 

 

Paróquia de S.Tiago aos 26 de Fevereiro de 2022 

 

Ir Domingas Suzete Toloco (f.m.m.d.p.) 

 


