Pré Postulantes na comunidade do
Sumbe
Nós, as pré-postulantes estivemos durante
algum tempo a fazer uma experiência na
comunidade do Sumbe, e queremos
partilhar a nossa alegria, o podermos
partilhar a vida dando explicações a crianças
e colaborando na pastoral paroquial.
Estamos felizes com a nossa experiência.
Participamos na pastoral, auxiliando os
grupos da IAM, acólitos, naquilo que era
necessário na formação da doutrina da
igreja, também estivemos em vários centros e capelas da comunidade da Gangula
como; Nhengo, Ex-Carvalho e Antena estando mas perto das pessoas simples e
humildes.
Durante a nossa formação vivemos grandes momentos e adquirimos conhecimentos
com os temas que nos foram transmitidos e que fizeram parte da nossa formação.
Temos a dizer que é com a formação que o homem cresce a nível humano e espiritual.
A formação ajudou-nos e continuará a ajudar-nos ao longo da nossa caminhada e no
nosso discernimento vocacional.
Durante o tempo que estivemos juntas, partilhamos as nossas alegrias ajudando-nos
umas as outras, apesar das dificuldades que surgiam, mas com a força de Deus, tudo
conseguimos ultrapassar. Porque é ajudando-nos que
crescemos, estamos exultantes de alegrias de tudo que
passamos juntas.
Além das actividades acima mencionadas tivemos outras
como: Pastoral no lar da 3ª idade, onde íamos todas as
sextas feiras, e a nossa presença lá baseava-se em
transmitir a alegria do Evangelho e também anima-los
com danças e canções e sobre tudo a oração constante
do terço. Também tivemos o acampamento na
comunidade do Nhengo, com os o grupo JOFRAM
(Jovens Franciscanos Maria Ana Mogas), em alusão ao
aniversário de fundação, fomos muito bem recebidas pela
gente simples e acolhedora desta comunidade. O
acampamento foi um sucesso, animamo-nos bastante
com os jovens...
Agradecemos a Deus Pai pelo Dom da Vida, e da
fraternidade que Ele nos concedeu e ás irmãs da

comunidade do Sumbe, agradecemos por tudo que
nos deram e ensinaram e ensinarão na formação e
continuarão a dar-nos com os seus conhecimentos, os
seus gestos de amor que tiveram para connosco.
Agradecemos as irmãs que nos acompanharam directa
ou indirectamente.
O nosso muito obrigada!
Twapandula, twassakidila, tutondele.
A nossa eterna gratidão!
As pré-postulantes

Zeferina, Teresa e Joana

