
OLÁ…

QUE BOM…

Podermos agradecer  ao Bom Deus e a 

quem nos ajudou, mais um ano de atividades 

carmelitas/teresianas!!!



PLANO DE ACTIVIDADES 

2017/2018!!!



Queremos prestar aqui  a nossa 
sentida gratidão ao nosso querido 
Assistente cessante, Pe Fernando, por 
toda a formação que nos transmitiu  
com os seus ensinamentos e testemunho 
de, alegria,empenho,compreensão,
colaboração e Aceitação, apesar de 
gravemente doente…

Que o bom Deus o abençoe!1



COMUNIDADE de SANTA 
TERESINHA do MENINO JESUS



• Tivemos 10  encontros de 
formação:
•O tema foi o estudo de 

Santa Isabel da Trindade.



Oração  comunitária

• Tivemos 12  encontros de oração

• O tipo de oração mais comum foi 
Lectio Divina e de acordo com os 
tempos litúrgicos .



D:Retiros comunitários
Alguns irmãos participaram  no retiro de Advento 
realizado na Domus Carmeli e no retiro da 
Quaresma organizado pela diocese. p. 
Recatura que estás  a ver é obra de Deus e 

decide agora mesmo ser feliz, porque a  
felicidade é uma aquisição. 



PROMESSAS
No dia de todos os Santos Carmelitas/14 de

Novembro, de 2017 fizeram a sua promessa

temporária:

Mª de Fátima Faria e Mª José Baldaia
Fez admissão ao Período de formação:

Luísa Mª Guardado



Eleições

• Realizaram- se eleições para o triénio 2018-
2021 no dia 5 de Abril de 2018.

• O Conselho da Comunidade ficou assim 
constituído:

• Presidente- Mª de Fátima Bento

• 1ª Conselheira- Nair Nazaré Castro Soares

• 2ª Conselheira- Mª José Baldaia

• 3ª Conselheira- Mª de Fátima Faria



.

Convívios (“recreios”) comunitários
Fizemos:  pequenos convívios no final do encontro comunitário 

onde celebrámos os aniversários dos elementos que fizeram 
anos entre um encontro e outro. No final do ano pastoral 

celebrámos em festa ,  com  um dia inteiro de oração, convívio e 
visitas culturais em Oliveira do Hospital. 

Também tivemos a alegria da visita da comunidade de 
Avessadas que nos trouxe uma Forte lufada de ar fresco!



O Conselho da 
comunidade reuniu  6 
vezes . A primeira  e a 
última com a presença do  
Assistente Espiritual .

.



Concluímos   agradecendo ao Bom 
Deus ter posto no nosso caminho os 
santos padres carmelitas, que nos 
enviaram um novo Assistente que, 
apesar dos ciclópicos trabalhos que 
tem em mãos conseguiu arranjar 
tempo para nós.

OBRIGADOS Pe JOAQUIM!!!

BEM HAJA!!!



Aspeto(s) a destacar nas atividades 
do ano pastoral:

A ALEGRIA

dos ENCONTROS 

QUER A NÍVEL 

COMUNITÁRIO QUER 

A NÍVEL NACIONAL!!
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QUE UM DIA POSSAMOS AFIRMAR COM 
CONVICÇÃO


