
Fraternidade “Subir ao Monte com São João da Cruz” - Aveiro 

Relatório de actividades referente ao ano de 2017/2018 

O ano teve início a 12 de Setembro ainda sob a presidência de Rita 

Páscoa, para preparação da visita do Sr. Pe. Vigário Geral à Fraternidade e 

sobre as eleições a realizar no dia 18 de Novembro.  

Em Outubro deu-se a segunda reunião, onde foi entregue o plano de 

actividades e escolhido o livro para estudo e reflexão para o ano em curso, 

sendo escolhido “Em Retiro Espiritual com Isabel da Trindade”. 

Em Novembro, realizaram-se as eleições para a eleição de novos 

membros da Fraternidade, na presença do Sr. Pe. Provincial Pedro e do 

nosso assistente espiritual, Pe. Fernando. Foi eleita para presidente Rosa 

Sameiro, Ana Maria Ferreira da Silva para secretária, Maria do Carmo 

Ravara para tesoureira e Maria Cremilde Campos, para mestre de formação 

foi eleita Maria Alice Alves Martins. Foram eleitos conforme as 

constituições.  

Ao longo do ano realizaram-se 11 encontros para formação e 

reflexão, 3 dos quais foram para preparação do tema do encontro nacional 

em Fátima. 

Vigílias e orações participadas com a comunidade carmelita e a 

comunidade que frequenta a Igreja do Carmo: 

 Vigília de São João da Cruz; 

 Adoração ao Santíssimo Sacramento na igreja paroquial da freguesia 

da Vera Cruz;  

 Participação nas cerimónias pascais; 

 Comemoração do dia da Fraternidade com oração seguida de missa e 

jantar-convívio com os Srs. Padres da comunidade; 



 Tarde de reflexão e oração presidida pelo Sr. Pe. Provincial Pedro e 

participação na Santa Missa; 

 Tarde Louvor a Maria no mês de Maio; 

 Participação, nos dias 7 e 8 de Junho, nas cerimónias da profissão 

solene e ordenação diaconal do Fr. Carlos da SS. Trindade; 

 Participação na comemoração em Fátima da família carmelita no dia 

9 de Junho; 

 Participação nas cerimónias em honra de Nossa Senhora do Carmo 

integrando como é habitual a procissão em sua honra.  

Em Julho, encerrou-se o ano de actividades com a avaliação e 

reflexão do que foi feito.  

Em todas as reuniões esteve sempre presente o nosso assistente 

espiritual, o Sr. Pe. Fernando. Estas tiveram o seguinte esquema: 

1- Oração Inicial; 

2- Leitura da Regra; 

3- Partilha do livro em estudo; 

4- Oração final; 

5- Informações.  

 


