Às Comunidades Fé e Luz da Província Luzitana

Queridos amigos das Comunidades de Fé e Luz da Província LuZitana,
Esperamos que se encontrem todos bem! Como sabem, nos dias 20 e 21 de março de 2021,
reunimo-nos em Assembleia Provincial para escolher a nova Equipa Provincial. Deixamos um
grande OBRIGADO à Equipa que cessou funções, por todo o seu trabalho e pelo grande
coração que puseram em tudo o que foi feito. Esperamos continuar a contar com todos nos
próximos tempos.
Para a nova Equipa, foram eleitos o Luís Vieira, como Coordenador Provincial, a Teresa
Marinho, como Vice-Coordenadora Provincial para o Sul, e a Catarina Carvalho e a Teresa
Brito como Vice-Coordenadoras Provinciais para o Norte. Em breve, cada a comunidade
receberá o contacto da Vice-Coordenadora que a irá acompanhar!
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A Equipa foi, entretanto, alargada! Com muita alegria, mais algumas pessoas aceitaram o
desafio. A secretária é a Francisca Brito, a Beatriz Oliveira mantém-se como tesoureira, e
o Nuno Antunes também se juntou à equipa. Como família, ficamos muito felizes de contar
com a alegria e a energia da Ana Isabel Rodrigues e do Afonso Silva.
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Queremos agradecer a confiança que a Assembleia Provincial e as Comunidades depositaram
em nós. Mas queremos, acima de tudo, pedir a vossa ajuda e o vosso entusiasmo para os anos
que se seguem, de forma a conseguirmos ir de encontro às necessidades e às prioridades da
nossa Província. Teremos todos de remar nesta nossa barca,
reconhecendo as dificuldades que possamos ter de atravessar, mas
confiantes que Jesus, que dorme no fundo da barca, nos acompanha
e sustenta sempre! E que, pelo meio das nuvens, surgem sempre os
raios de sol.

A Carta de Fé e Luz é o documento mais importante no nosso
Movimento. É onde vamos “beber à Fonte”, para nos recordarmos
sempre daquilo que é fundamental em Fé e Luz.
Logo no início, é-nos dito que a vocação de Fé e Luz passa por
constituir comunidades de encontro: “Cada encontro comporta um
tempo para as pessoas se encontrarem, falarem umas com as outras
e se escutarem mutuamente. O essencial é estabelecer relações
pessoais em que se descobrem os sofrimentos e os dons do outro; em
que se aprende a conhecer o outro pelo seu nome.” (Carta I-1)

Nestas alturas mais difíceis em que não nos podemos abraçar, ou cantar e dançar em grupo
(como tanto gostamos), não podemos esquecer este encontro de amizade um a um, que é o
pilar das nossas comunidades. Temos de tentar alimentar as nossas relações pessoais, a
escuta mútua, e o “chamar a cada um pelo seu nome”, mesmo que não presencialmente. Aliás,
é nas alturas de maior dificuldade que o tesouro da amizade que descobrimos na nossa
comunidade brilha mais forte. É nestas alturas que ele é mais necessário. E é muitas vezes
através da comunidade, dos amigos que aí temos, que Jesus fala a cada um de nós (e através
de cada um de nós) e diz: “Tu és importante. Tu és muito amado.”
Jo 15, 12-17
É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. Ninguém tem mais
amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu
vos mando. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o
seu senhor; mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu
Pai. Não fostes vós que me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir e a
dar fruto, e fruto que permaneça; e assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele volo concederá. É isto o que vos mando: que vos ameis uns aos outros.»

Neste sentido, a prioridade de “Servir a comunidade”, discutida e elegida pela Assembleia
Provincial, será uma parte muito importante do trabalho desta Equipa Provincial, e de todos
nós, membros desta Província. É importante apoiar as comunidades para que possam florir,
crescer, e ser esta unidade fundamental de Fé e Luz: comunidades de encontro, em cujo
coração estão as pessoas com deficiência, rodeadas da sua família e amigos, particularmente
jovens – tal como nos diz a Carta. E assim, deixamos o desafio de voltarem sempre ao
essencial: sempre que se reunirem, escolham uma passagem da Carta – a fonte do que é o

nosso Movimento – e leiam e reflitam sobre ela. Será uma forma de respirar fundo, ganhar
energia, e focar novamente no essencial em Fé e Luz. A Equipa Provincial irá fazer o mesmo
em todas as suas reuniões. Já agora, podem encontrar a Carta e todos os documentos no site
da nossa Província (www.feeluzportugal.org).
Por fim, desejamos a todos uma Santa Páscoa, cheios do amor do Senhor que, como diz a
nossa canção, é ma-ra-vi-lho-so! Rezem por nós, e por todas as comunidades de Fé e Luz da
Província e espalhadas pelo mundo: para que sejamos todos um sinal forte no mundo do dom
que são os nossos amigos especiais e as nossas comunidades.

Com muita amizade,
A Equipa Provincial

