Comunidade da Encarnação
A nossa Comunidade fica situada no
centro do Bairro da Encarnação, Olivais
Norte, muito perto do Aeroporto da
Portela em Lisboa.
É um lugar muito lindo em que a natureza
nos convida a louvar e a bendizer o
Senhor! Há também muitas oliveiras que
nos faz recordar Jesus a rezar no monte…
Apesar da nossa Comunidade ser muito
pequena,
temos
consciência
de
pertencermos a uma Comunidade Eclesial, procurando ser no meio dela, “Testemunhas do
Amor, Fermento de unidade, dando a conhecer a todos o Deus de Ternura”, por todos os meios
ao nosso alcance.
Colaboramos na Acção Pastoral da Paróquia
de Santo Eugénio, segundo as nossas
possibilidades tais com:
- Catequese da Infância e da
Adolescência: “Lembrar aos homens que
Deus os ama… é uma exigência
fundamental do nosso Instituto” (L.V. nº 66,
p. 38) “…trabalhamos no que desperta,
alimenta, educa a fé e permite um anúncio
explícito do Evangelho”. (L.V. nº 68, p. 68)
Neste campo imenso da catequese, não é só
com as crianças que trabalhamos mas também com os pais. Alguns deles, fizeram a 1ª
Comunhão com os filhos e receberam também o Crisma.
- Liturgia: Somos Ministros Extraordinários da Comunhão, Leitores e cantamos no grupo coral
da Missa Paroquial.
- Pastoral dos doentes: A nossa acção junto dos doentes a quem vamos levar o Pão do Céu, é
muito gratificante: Escutar o doente, confortá-lo e ajudá-lo
a aceitar na paz esta última etapa da sua vida, é
maravilhoso!
- Acção sócio-caritativa: Acompanhamos os mais pobres
que são muitos, sobretudo com a nossa oração.
- Somos ainda uma Comunidade Missionária, não só pela
oração como também acolhendo Irmãs de passagem que
vêm actualizar a sua formação teológica para um melhor
serviço da Missão.
- A Comunidade também sente-se comprometida em rezar
pelas vocações de consagração, manifestando a todos, sem
fazerem acepção de pessoas, “a alegria de pertencerem a
Deus”(L. T.)

