Obrigada, Pai! Obrigada, Mãe!
És Tu quem nos abre à experiência da fraternidade
Por onde circula o Teu Amor.
Tu nos concedes o dom da comunicação, fazendo-nos sentir
Que somos vasos abertos à circulação da Tua Energia,
Pontos ligados na conexão da Vida.
É bom vivenciarmos que somos irmãos.

O dia 14/07/2018 foi um momento privilegiado,
Onde nos foi dado saborear a verdade desta dádiva.
Reunimo-nos, para celebrar o lançamento do livro
“Palavra Fonte de Vida e Missão”.
A sua autora, Irmã Maria Lina da Silva, Franciscana Missionária de Maria
Deixa jorrar, através das suas mãos,
O manancial da Luz que ilumina
Da Água que refresca
Do Pão que alimenta.
Éramos muitos os que, agradecidos, respondemos ao convite.
Muitos mais gostariam de ter estado.
Foi uma tarde de festa.
Foi um verdadeiro Encontro.

Conhecer a Irmã Lina, acompanhar o seu percurso de vida,

Ter a sorte de pertencer ao núcleo-bem vasto, aliás, dos seus amigos,
É uma graça divina.
A fragilidade da sua condição física
Faz transparecer a Força da sua/nossa condição espiritual.
A nobreza da nossa essência revela-se nos limites
circunstâncias.
Coabitam-nos a dor e a alegria.

Bem hajas, Ir. Lina, pelo teu testemunho de vida,
Pela tua mensagem de esperança.
Continua a utilizar a maravilha das novas tecnologias
Ao serviço da Missão!
Prossegue no anúncio da Boa Nova!
Precisamos de ti.
Deus fala através de ti.
Presenças neste evento?
Muitas! Várias idades …
Crianças, velhinhos, meias idades, jovens.
Surpreendentemente, muitos jovens.
Todos em busca…todos em caminhada.
Todos sedentos, todos bebendo da Fonte
Da Única Fonte.
O Verbo faz-se Carne e habita entre nós.
O Verbo faz-se Carne e mora em cada um de nós.
Ó ADONAI…PRESENÇA,
Presente Aqui, Agora!
Gratidão, é a atitude que predomina em nós.
É bom sentir que fazemos parte da VIDA.
O nosso Pai, a nossa Mãe, continuam a actuar, hoje,
A Recriar,
A fazer novas todas as coisas

das

nossas

A ressuscitar nos nossos corpos fragilizados,
Nas nossas mentes confusas,
Nos nossos corações atormentados.
A ESPERANÇA anima-nos,
A nós e a toda a humanidade.
Louvado sejas, meu Senhor,
Cantamos, com Francisco de Assis!
Magnificat,
Entoamos, com Maria
ABBA,
Dizemos, com Jesus!
Estamos todos com a Ir. Lina
Estamos todos com todos
Estamos todos com o nosso DEUS, o nosso TUDO.
Dias, como este, são lenitivo e guia.
Animados pelo Espírito, vamos nascer de novo.
Vamos ser crianças!

Eu sinto que é isto que o teu sorriso nos diz,
Querida Irmã Maria Lina.
O abraço fraterno da tua muito grata,
Gracinda Cândida Pereira Neves
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