Este ano de 2017 é um ano rico em vivências, acontecimentos
marcantes e celebrações festivas muito significativas.
A 16 de Setembro celebrámos em Província, em Igreja, como Povo de
Deus, a Profissão Perpétua das nossas queridas Irmãs Isabel Balbino e
Judita Xavier, na capela da Casa Provincial, em Lisboa.
Verdadeiramente foi um dia de Graça, Louvor e Júbilo pela beleza da
sua entrega disponível e gratuita ao serviço do Evangelho e do Reino,
segundo o nosso carisma FMM. Obrigada, queridas irmãs, pelo vosso
SIM, pela vossa felicidade, acolhimento e todas as manifestações de
proximidade. Foi um dia marcante na Vida da Província.

A colaboração e empenhamento em todos os
serviços das irmãs da comunidade provincial,
incluindo as próprias festejadas, foram um
contributo precioso durante todos os dias que
antecederam, a fim de que tudo estivesse
pronto.
Via-se e sentia-se movimento por todos os
lados, sinal de vida, trabalho fraterno, ajuda
mútua, complementaridade de serviços, sinal de
que algo de diferente e importante estava a
acontecer.
No próprio dia, logo pela manhã, bem cedo, a azáfama continuou mas a tranquilidade foi surgindo…
A partir das 10:30H, as portas da capela abriram-se e as pessoas foram aparecendo, sendo
acolhidas com muita simplicidade e alegria.

Em todas se viam expressões sorridentes e alegres, de braços e corações abertos! Muitas pessoas
vindas de perto e de longe, familiares, amigos, colegas e professores manifestaram gosto por
partilharem este dia com as irmãs em festa.
É de salientar a presença de uma das irmãs da Judita Xavier que se deslocou de Timor e veio até
Portugal, para estar presente neste dia especial, não só em nome pessoal mas representando toda
a sua família, dada a impossibilidade de viajarem devido à distância que é enorme assim como a
viagem que é necessário fazer.
É verdadeiramente vivência profunda do sentido de família, unida e participativa. Tudo isto é
motivo de grande gratidão, de aprofundamento e de motivação para a nossa vida concreta.

A presença de tantas irmãs vindas de muitas comunidades e a sua participação colaborativa,
testemunhando este
momento tão belo, foi
significativo e de
profundo testemunho
de comunhão, de
vivência da “pertença”
a esta família que é a
nossa por opção de
vida FMM.

A celebração foi presidida pelo Padre Mário Silva
ofm, concelebrando com outros sacerdotes: Frei
Armindo ofm - Ministro Provincial; Padre João
Lourenço ofm; Frei Isidro ofm; Padre Luís Alberto,
pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima,
da qual faz parte a Casa Provincial e o Padre
Paulo, Pároco da freguesia da irmã Isabel Balbino.
Outros sacerdotes foram convidados, mas não
puderam estar presentes devido ao serviço inerente ao seu ministério sacerdotal.
Após a celebração e os cumprimentos às irmãs que tinham feito a sua Profissão Perpétua, todos
os presentes foram convidados para o almoço que decorreu com muita alegria, simplicidade,
convívio fraterno
Às irmãs que ficaram nas comunidades, impossibilitadas de se deslocarem, umas para assegurar
os trabalhos necessários e outras por motivos pastorais ou situações diversificadas, o nosso
agradecimento pela união através da oração e de diferentes manifestações de carinho, afeto, de
presença forte e de grande união.
Toda a província esteve em festa, comungando desta vivência.

