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República de Cabo Verde Cidade da Praia Paróquia de Nossa Senhora da Graça 

VIIª Assembléia de Oração/Reflexão do Grupo Santo Agostinho 

RELATÓRIO 

Após a VIIª Assembléia do grupo de Oração/ Reflexão Santo 
Agostinho realizada em Julho de 2011, os grupos reuniu-se em 
cada Comunidade, Achada Grande Trás, sempre no 2º Domingo 
de cada mês pelas 16h30m na capela de Nossa Senhora do 
Carmo, e da Achada Grande Frente de 15 em 15 dias na capela 
de São João Baptista na mesma hora. Os grupos são orientados 
pelas suas responsáveis como Presidentes, Secretárias e 
Tesoureiras respectivamente (ver o quadro no final da página). 
As irmãs Odeth, s Samira e s Matilde da comunidade de Nossa 
Senhora do Carmo, e Antónia, Cisaltina, e Clementina de São 
João Baptista. 

Os encontros são preparados por meio e a partir da Bíblia, do Evangelho do dia, com 
cânticos e Salmo. São utilizados ainda as revistas, os livros e jornais recebidos da 
Congregação do Brasil. 

As actividades realizadas pelos grupos são planificadas anualmente, após a cada 
Assembléia (segue em anexo o exemplar do plano de atividade do ano 2011/2012). O 
plano de actividade é socializado e agregado ao plano de actividade do conselho de cada 
comunidade. O presidente do Conselho de Comunidade, por sua vez, apresentará à 
Paróquia nos encontros dos responsáveis dos conselhos de Comunidades. 

Das nossas actividades e tarefas, destacamos as seguintes: campanha de terço de casa 
em casa; participação na preparação e realização na Eucaristia;  Visita aos Idosos; partilha 
da palavra da Bíblia todas as quartas feiras; realização de vésperas quando alguém falecer 
na comunidade; visita aos doentes acamados e hospitalizados; oração  com os doente em 
casa; visitar vizinhos que vivem isoladas; fazer convite para o encontro de quinze em 
quinze dias; realização de cursos de catequese de preparação para o sacramento de 
baptismo, de primeira comunhão e de crisma; oração comunitária e via-sacra pública;  
preparar com folhas, em tempos festivos nos meses de Junho e Julho, de cânticos e 
orações as celebrações de São João Baptista 24 de Junho e Nossa Senhora do Carmo que 
é 16 de Julho; jornadas  de Retiro, oração, reflexão e partilha nas comunidades de São 
Tomé,  São Martinho e  Fontes de Almeida; distribuímos cestas básica as pessoas mais 
necessitadas nas comunidades acima referidas (normalmente no tempo da quaresma); 
realização de palestra sobre temas de interesse individual, familiar social e comunitária – 
violência domestica por Drª Patrícia, higiene pessoal e do meio por Drª Domingas, a doença 
do cancro por Sr. Doutor Henrique Vera Cruz, etc. 

.Também as assembleias são preparadas duas vezes no ano  Primeiro no tempo da 
quaresma e o segundo no mês de Agosto assim sensivelmente. Os preparativos são folhas 
com cânticos livros com argumentos para os efeitos. O grupo melhorou muito através dos 
conhecimentos partilhadas entre sí e também com as informações recebidas da parte da 
Irmã Reis. Ambos estão interessados a integrar no grupo porque os resultados estão 
visíveis quer individual ao colectiva mesmo as outras pessoas que já está no outro grupo 
quer juntar connosco. Para nos ajudar e dar, mas força na nossa fé. 

O grupo de Oração/Reflexão Santo Agostinho recebe da Congregação de Nossa Senhora 
Cônegas de Santo Agostinho do Brasil, livros, revistas e jornais “Mundo Jovem”. Estes 
materiais são utilizados para a formação dos/as Associado/as e de toda a comunidade. 
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Os livros são requisitados para leitura individual e familiar em casa. Participantes após a 
leitura, partilhar o conteúdo do livro como forma de viver conscientemente a sua 
espiritualidade. Os jornais normalmente são entregues à responsabilidade do responsável 
da Juventude, devido aos conteúdos dos mesmos ser apropriados para reflexão nos grupos 
de jovens. 

Quando a perspectiva e os desafios do grupo são vários, entre as quais se destacam: 

1. um espaço para realização de atividades uma vez que a capela é pequena e tem uma 
única sala ocupada com diversas tarefas relacionadas com o curso de Crisma, Catequese, 
Baptismo, Acção Católica, Legião de Maria, ensaios do grupo coral, Encontros de Jovens, 
Conselho de Comunidade, entre outras actividades que os/as Associados/ são participantes 
e responsáveis. 

2. Precisamos ainda de conseguir, a partir de um projeto de parceria, construir e/ou alugar 
um espaço onde possamos acolher e desenvolver (actividades diversas) com crianças, 
adolescentes, jovens e principalmente com os velhos, necessitados que precisam de 
orientação e formação para uma vida humanamente digna. Estamos a referir uma “Creche”, 
uma Sala o ensino e aprendizagem de costura, rendas e bordados, bem como produção de 
artesanatos, etc. 

3. Precisamos de apoio de algumas Irmãs da Congregação que se disponibilizem de 
possam realizar pequenos cursos de formação durante uma semana, de forma alternada, 
de acordo com as possibilidades e potencialidades de cada Irmã e da Congregação. 

4. assim como pedimos a comparticipação das irmãs nas Assembleias do Grupo de 
Oração/reflexão Santo Agostinho em Cabo Verde que acontece 2x por ano para realizar 
Palestras para que os/as Associados pudessem desenvolver viver e partilhar a sua 
espiritualidade, sobretudo no conhecimento e aprofundamento das premissas da 
Congregação. Entendemos que seria interessante, pelo menos 1x por ano, geralmente em 
Agosto, Congregação participe da nossa Assembleia uma vez que os novos Associados 
que entram e fazem compromisso de trabalharmos juntos para “fazer todo o bem possível” 
na nossa vivencia cotidiano. 

Entre outros tantos desafios que o grupo pretende trabalhar, só serão possíveis 
estabelecendo parcerias devido à insuficiência e inexistência para a realização de acções 
de grandes dimensões, como é o caso de uma Casa para a efetivação de propostas acima 
mencionadas. 

A nosso Assembleia de Oração/Reflexão está marcada para a semana de 25 a 31 de 
Agosto. Na Cidade da Praia, República de Cabo Verde, pelo que contamos com a 
participação prestimosa da Congregação. 
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Segue a composição actual das responsáveis dos grupos bem como o número de Associados/as e 

Membros. Associados
1
 e Membros

2
 

Comunidade de São João Baptista 

-Achada Grande Frente - 

Comunidade de Nossa Senhora do Carmo 

- Achada Grande Trás – 

António Ferreira da Veiga (Alina) Presidente Maria Odete Pereira da Veiga (Ginha), 

Cesaltina Lopes (Funú) Secretária Matilde Moreno Tavares (Matilde) 

Clementina Miranda Gonçalves 

(Minta) 

Tesoureira Samira Monteiro Varela (Samira)  

Número de Associados e membros 

Com 43 Associados/as  Total geral 94 Com 51 Associados/as 

Com  14 membros  Total 30 Com 16 membros 

 

Total geral 124 participantes 

 

Praia, 25 de Abril de 2012  

Responsável do grupo de Oração/Reflexão Santo Agostinho 

_________________________________________ 

ANTÓNIA FERREIRA DA VEIGA (ALINA) 

 

                                                           

1
 Crianças, adolescentes, jovens e adultos que se comprometeram em Assembléia geral do Grupo de 

Oração Santo Agostinho, trabalhar para a formação desenvolvimento consciente e espiritual individual, 

familial, comunitária e social. 

2
 Crianças, adolescentes, jovens e adultos que se participam dos encontros e das atividades  do grupo de  

Associados, mas que ainda não se comprometeram em Assembléia geral do Grupo de Oração Santo 

Agostinho. 
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Paróquia Nossa Senhora da Graça - Grupo de Oração/reflexão Santo Agostinho 

Comunidades de Nossa Senhora do Carmo e São João Baptista 

– Plano de actividades 2011/2012 - 

Designação Data 
Participação na preparação e celebração da Eucaristia Sábados e Domingos 

1. Partilha da Palavra de Deus uma vez por semana (BIBLIA é a nossa LUZ) 
2. Participação semana Mundial de Oração todos os anos 
 

Todas as 4ªfeiras às 
16h30 na Capela Janeiro  

 

2. Reflexão sobre o tema: “Seguir Jesus – discípulos e missionários de JESUS Cristo, 
para que Nele nossos povos tenham vida”.” 

Fevereiro 

1. Reflexão sobre o tema: “A caminhada do povo de Deus – os desafios da travessia, 
Livro do Êxodo”. 

Março 

1. Reflexão sobre o tema: “Livra-nos do Deus que dá Medo” 
2. Semanas de Retiro e Via-Sacra (individual, familiar e comunitário) 
3. Encontro de RETIRO em Fontes de Almeida no interior de Santiago 
4. Distribuição de Cestas básica a pessoas necessitadas 

Abril 

2. Reflexão sobre o tema: “A origem do Terço” 
1. Reflexão sobre o tema: Educação e Nova Espiritualidade em Tempos de Mudança…. 

Maio 
 

1. Caminhar com São João Baptista -  Oração comunitária Junho 

1. Reflexão sobre o tema: “O irrevogável desafio do pluralismo Religioso” 
2. Caminha com Nossa Senhora do Carmo 

Julho 

1. Encontro dos responsáveis para a preparação da Assembléia 
2. Reflexão sobre o tema: “Bem a todos e todas, mal a ninguém” 
3. Realização da Assembléia  

Agosto 

1. Encontro das responsáveis dos grupos para a preparação do encontro do Brasil 
2. Construção do texto ilustrativo para apresentar no encontro dos/as Associados/as no 
Brasil  

Setembro 

Encontro internacional de Associados em São Paulo - Brasil – Outubro 

1. Conferência para socializar os assuntos discutidos no encontro dos associados/as 
realizado no Brasil 

Novembro 

1. Balanço de actividades realizadas 
2. Elaboração do novo plano de actividades 2013 

Dezembro 

 

Cidade da Praia, Dezembro de 2011 

António Ferreira da Veiga (Alina) 

Responsável do grupo de Oração/reflexão Santo Agostinho 


