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GRUPO DE ORAÇÃO/REFLEXÃO SANTO AGOSTINHO 

Associados/as da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho 

Relato da IXª Assembleia do Grupo de Oração/Reflexão Santo Agostinho 

 
                                                      “Senhor, mostra-me como fazer todo o bem possível!” 

 

 

O grupo de Oração/reflexão Santo Agostinho, Associados/as da Congregação de Nossa Senhora Cônegas 

de Santo Agostinho estiveram reunidos em sua IX Assembleia, em Janeiro de 2014, no Centro Paroquial 

da Cidade da Praia. 

 

Depois a recepção dos participantes e distribuição das matérias, boas vindas e desejo de bom 

trabalho iniciou logo com o cântico e oração. Toda a acção do grupo desenvolveu sob o lema “Senhor, 

mostra-me como fazer todo o bem possível!”. Buscar em conjunto e desenvolver em trabalho de missão 

pastoral, concretizando nas pequenas coisas todo bem possível, o grupo preparou alguns temas que foram 

estudos e analisados de forma pessoal, em pequenos grupos e colectivamente, sob a orientação de um 

orientador espiritual.  

Após o cântico inicial foi apresentado e discutido a programação do encontro. De seguinda foi 

feita a oração inicial, que se iniciou a apresentação e reflexao do primeiro tema: ORAÇÃO: Porque 

rezamos? Como rezamos? Os participantes reflectiram individualmente. Em seguida foi socializado 

e registado por todos que, Quando a Igreja ORA o mundo se transforma (Santo agostinho). Os bons 

perseverem e os maus se convertem (São Paulo). O amor de Deus é um dado concreto, ele está presente 

na Santíssima trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). A oração é uma coisa mental, nós vamos 

caminhando com ela (1ª de São Paulo a Timóteo - capítulo 2). 

 

O segundo tema a ser trabalhado foi a “Oração do ROSÁRIO e do TERÇO”. Este tema foi apresentado 

por dois associados que realizam experiências nas comunidades e acumulam alguma experiência diária: 

Eliseu Pereira e Hipólito da Veiga (Nhu Chiny). Eles para além de rezar o Terço casa-a-casa, 

acompanham os idosos, acamados e doentes ao lado dos demais associados/as. A Nossa Senhora do 



Rosário de Fátima foi pedido que nos ajudassem a rezar por nós, pelas pessoas que pedem orações e, 

sobretudo por aqueles que precisam - doentes, presos, países em conflitos -, etc. 

O terceiro tema: “Oração do Ângelo” foi também proposto pelos Associados no sentido e conhecer e 

compreender mais a oração. Este tema foi trabalhado pelo nosso acessor Espiritual Juvenal e Eliseu por 

possuírem alguns estudos sobre essa oração e nos explicou com muita clareza. No final do tema, foi 

rezado o Ângelo.  

 

              Após a reflexão sobre o tema foi feito intervalo para almoço e pequeno descanso. 

 

Os trabalhos foram retomados para que o Eliseu e a Laura que participaram na Jornada Intereclesial. 

Estes Associados foram apoiados pelas irmãs do Brasil - Juazeiro do Norte - e cuidaram desde a sua ida 

até a volta. Aspectos considerados mais importantes foram registados no relatório da formação que 

participaram. Terminada esta parte os responsáveis dos concelhos das comunidades de Nossa Senhora do 

Carmo (Anastácio) e São João Baptista (Juvenal) apresentaram o tema: EUCARISTIA: fonte de vida, 

amor e reconciliação entre irmãos e irmãs.  

Em seguida os participantes foram estudar os  textos,  analisaram as questões colocadas na BÍBLIA: fonte 

de vida e guia do povo de Deus na sua vivência e caminhada, à luz do Salmo 67(66) – Deus abençoa a 

terra e o seu povo; da Leitura do livro de Bem-Sirá (Sir 3,3-7, 14-17a); da Leitura da Epistola do Aposto 

São Paulo aos Colossenses (Col. 3, 12-21) e do Evangelho de São Mateus (6, 7-15). Foi pedido aos 

grupos que analisassem e refletissem sobre os textos da Bíblia e que  pensassem também, no lema do 

grupo: “Senhor, mostra-me como fazer todo o bem possível!”. 

No final da reflexão, Bartolomeu também acessor Espiritual do Apostolado de Oração, quis partilhar e 

socializar os aprendizados para a missão que os textos bíblicos nos oferecem. Os grupos levaram como 

trabalho de casa produzir outro texto em cima da leitura dos textos bíblicos lidos a analisados para serem 

publicados no Livrinho que será publicado em Julho se Deus quiser. Terminada a parte temática. Chegou 

a vez dos novos membros
1
 27fazerem seus compromissos em trabalhar juntos na missão pastoral. Assim 

sendo, fez-se a Cerimónia de Compromisso dos novos Membros a Associadas e Renovação de 

Compromisso dos Associados. 

                                                           
1 Membros são pessoas que caminharam conosco durante o ano e na Assembleia de Associados pedem para fazer compromisso em 

continuar a trabalhar juntos com o grupo. 



 

  Membros dos grupos fazendo compromisso como Associados/as para trabalhar juntos na Missão. 

 

    Associados/as renovando seus compromissos para continuarem o trabalho da Missão Pastoral. 

 

Após a cerimonia de compromisso dos associados, foi colocada a medalha e a cruz a todos os 

Associados/as, como instintivo do grupo de Oração/reflexão Santo Agostinho – Associados/as da 

Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho, conseguidos com a ajuda das irmãs do 

Vicariato do Brasil. Terminada este momento, seguiu-se à planificação de trabalho de missão pastoral.   

 

Em pequenos grupos, elaboraram o Plano
2
 de Acção, com as respectivas actividades e tarefas a serem 

realizadas em 2014. Neste trabalho também colocaram alguns desafios, perspectivas e projecto que 

precisam ser repensadas para proporcionar maior dinamismo e desenvolvimento individual, pessoal, 

famíliar e comunitário criando espaços de reflexões e tarefas de natureza espiritual, cultural, artística, e, 

sobretudo social e económico. Foram socializadas as actividades e tarefas planificadas e realizadas em 

pequenos grupos. No fim, foi pedido a colaboracão de todos e todas, são necessárias e fundamentais para 

a sua operacionalização. Destacamos alguns: busca de espaço para realização de actividades do grupo; 

busca de mesas e cadeiras para o espaço de actividades; formação e cursos para o aprofundamento da 

prática de Espiritualidade em missão (continuada, durante o ano); cursos de música, - flauta e guitarra - 

(Julho a Setembro); cursos de corte e costura (Julho a Setembro); curso de artesanatos, teatro e dança 

(Julho a Setembro), etc. Mobilizar parcerias e participação na realização desses projectos de trabalho 

(instrumentos e matérias necessários e fundamentais para a sua concretização). 

                                                           
2Verificar no final da página.  



Para dinamizar o encontro, foi celebrado o aniversário do Associado que fez 79 anos nesse dia 26 de 

Janeiro de 2014. 

 

O aniversariante é o Senhor Hipólito da Veiga (Nhu Chini) nosso Associado mais idoso. A vela que Ele 

segurou nas mãos, foi presente das irmãs. Os terços que Ele também segurou, simboliza o trabalho que 

Ele faz casa-a-casa, rezando com os idosos, acamados e doentes. Celebrou-se também o Sacramento de 

Matrimónio realizado por duas associadas nossa. Todos cantaram parabéns e foi dado também 

lembranças do casamento. 

Continuando a nossa atividade de animação, foi a vez dos Sorteios o com alguns presentes oferecidos 

pelas irmãs da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho – Vicariato do Brasil – e 

outros dos proprios associados e convidados. 

Em seguida foi apresentada Maria das Neves (Tuca) e Matilde, que iriam participar da formação do 

CEBI, em Parnaíba – Brasil, a convite da irmã Maria Teolinda, assessora Bíblica. Participação das 

associadas foi graças a grande esforço das irmãs do Vicariato do Brasil. 

Para finalizar o encontro fizeram uma pequena avaliação da Assembleia alertando o aprofundamento e 

participação activa no trabalho pastoral e, sobretudo no cumprimento de actividades e tarefas planejadas 

para o efeito. Pediram também que buscássemos em conjunto espaços e condições materiais para a 

execução dos trabalhos planejados e principalmente no pagamento de COTAS mensal (50$00 – 

cinquenta escudos – mais ou menos - Um Real). Foi pedida a colaboração de associados/as para 

fortalecer a equipe dos responsáveis cujas responsabilidades são:  

1. Preparar e realizar os encontros (2 pessoas) 

2. Gestão da Participação e da Cota (2pessoas) 

3. Elaboração das Actas dos encontros (2 pessoas)  

Todos e todas ficaram encarregados de lembrar as pessoas às datas dos encontros, e socializar os assuntos 

tratados nos encontros com as pessoas que não poderão estar presentes. E dinamizar para a concretização 

dos desafios, das actividades, tarefas e missão do grupo. 

Constrangimentos e dificuldades: falta de espaço para realização das actividades do grupo, de 

impressora e papel para imprimir os textos que são utilizados nos encontros. Falta de projector (data 

show) para uso no trabalho dos temas/conteúdos dos encontros. 

A próxima Assembleia foi marcada para última semana do mês de Agosto de 2014. Neste Assembleia 

espera-se a presença e a participação das Irmãs e de Associados de outros países. A Assembleia terminou 

com Preces, Oração final e Cântico. Participaram do encontro 79 pessoas, sendo 72 Associados/as e 7 

convidados de outras paroquias e comunidades. 

Pelas responsáveis dos grupos, 

Matilde Moreno Tavares (Matilde) Antónia Ferreira da Veiga (Alina) 

Telefones 

Casa - 00 238 2634035 

Celular – 00 238 9972830 
E-mail : (matildemorenotavares@gmail.com) 

Telefones 

Casa - 00 238 2635118 

Trab – 00 238 2603033 
E-mail: Antonia.Veiga@mahot.gov.cv 

Cabo Verde, Cidade da Praia, Fevereiro de 2014 
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