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 Queridas Comunidades Fé e Luz, 
 
 Este livrinho é um TESOURO. Fiquem bem atentos ao abri-lo e ao 
lê-lo, porque vão encontrar ideias que são jóias, experiências e teste-
munhos de grande valor. Um tesouro feito de criatividade e com o co-
ração que iluminará e alargargará a vida de todos nós que fazemos 
parte desta família Fé e Luz. 
 Este TESOURO é-nos oferecido como um presente. Comunidades 
de numerosos países enviaram as suas experiências e depois da as ler, 
senti-me cheio de gratidão e de emoção. Posso constatar duas coisas: 
1. O empenho das pequenas comunidades Fé e luz é forte. Elas estão 

vivas e querem continuar a viver. Nem a pandemia de Covid nem 
nenhum flagelo poderá aniquilar, enquanto tivermos consciência da 
vocação a que somos chamados por Jesus e dos laços que nos unem. 
E isso constata-se nas experiências partilhadas neste livrinho. 

2. Em Fé e Luz, há muita criatividadel e um grande desejo de traba-
lhar, de se bater e de construir uma comunidade. Há um grande 
desejo de continuar a fazer parte da família. Desejamos todos que 
os nossos amigos com uma deficiência sejam felizes e que cuide-
mos deles. Isso constata-se ao ler as vossas experiências. 

 É verdade que em Fé e Luz, precisamos de nos encontrar, de cantare 
dançar juntos…. Mas quando não o podemos fazer por causa duma si-
tuação que não podemos mudar, o que é que nos resta? Apenas o es-
sencial: Jesus une-nos e reune-nos. Chama-nos juntos e deveremos en-
contrar os meios para que isso continue a reforçar-se mesmo no meio 
das dificuldades. E no fim, essas dificuldades acabarão por se dissipar. 
Nada é impossível a Deus!  
 Só me resta encorajar cada um de vós a continuar a cuidar da vida 
da vossa comunidade com criatividade e entusiasmo. Talvez já não seja 
possível fazer as coisas como antes, mas podemos fazer outras e sere-
mos certamente surpreendidos ao descobrir outras vias e outras opor-
tunidades. 
 Faço questão de agradecer a todas as comunidades que enviaram as 
suas experiências e as suas ideias. Existem certamente numerosas ou-

Introdução 
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tras iniciativas noutras comunidades. Quero igualmente agradecer às 
nossas amigas do secretariado internacional, a Corinne e a Céline por 
todo o trabalho que tiveram para recolher, juntar e traduzir esses teste-
munhos. 
 Que este livrinho nos ajude a todos a aprender uns com os outros, a 
fazer surgir novas ideias e a ver que o cuidado com a comunidade de-
pende de cada um, de cada membro de Fé e Luz. Que a vossa comuni-
dade, mesmo no meio desta situação, continua a ser um lugar de cresci-
mento, um lugar onde se vive a fé juntos, um motivo e uma incitação a 
ser feliz na vida quotidiana. 
 

R  I  
Coordenador internacional 
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Na Alemanha 

 Carta dum coordenador à sua comunidade 
 

 Também nós fomos surpreendidos pelo Corona e não fomos poupa-
dos.  
 Os encontros que estavam previstos foram proibidos pelo governo e 
atualmente ainda não nos é possível dizer quando poderemos voltar a 
encontrar-nos. 
 Todos os membros da comunidade receberam o nosso CD de can-
ções e são muitos os que gostam de o ouvir. 
 Quatro pessoas reúnem-se todos os dias às 19 horas na nossa igreja 
velha. Fazemos uma "oração de corona". Durante 20 minutos, rezamos 
e cantamos juntos e isso dá-nos coragem e esperança. Nestes tempos 
incertos, o nosso meio precisa muito de Fé e Luz, afim de não se resig-
nar. 
 Desejo a cada um de vós confiança e alegria na esperança de nos 
revermos logo que possível... 
 Que Deus vos proteja, não nos esquecemos de todos.   
 

Comunidade "Martinsquelle", Tecklenburg 
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Na Argentina 

  

 Se dois ou três se reunirem em meu nome 
 

 Este ano de 2020 fomos surpreendidos. Tínhamos previsto novida-
des, desenhado projetos. A nossa comunidade ia viver os seus encon-
tros num novo local, um outro espaço que oferecia mais disponibilida-
de e liberdade... 
 Preparávamo-nos para fazer uma peregrinação em Maio ao santuá-
rio de Nossa Senhora do Rosário de San Nicolás, próximo de nós sob o 
tema "Em festa com Maria". Convidámos as comunidades Fé e Luz do 
nosso país e os nossos irmãos do Paraguai. Estávamos muito entusias-
mados na preparação e na expectativa desse momento de encontro e de 
festa. 
 Tínhamo-nos encontrado em Fevereiro, o primeiro encontro do 
ano, para nos organizarmos para que toda a gente pudesse participar, 
ver como recolher fundos, e tudo o que era preciso preparar para orga-
nizar um evento como aquele. Estávamos cheios de coragem e impaci-
entes. 
 Mas fomos surpreendidos pela pandemia que nos fechou em casa e 
nunca mais nos vimos... Isolados, mas permanecemos unidos. Temos 
um grupo WhatsApp que nos manteve unidos através de mensagens de 
encorajamento, desejos, cânticos, bons dias... Sentíamo-nos acompa-
nhados e apoiados.   
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 Fizemos algumas chamadas por vídeo em grupo. A dificuldade foi 
que a maior parte de nós não tem acesso à Internet, e não pudemos fa-
zer um encontro virtual com toda a comunidade. 
 Depois demos um outro passo, organisando a partir de WhatsApp 
um espaço de encontro e de oração. Onde dois ou três estão reunidos 
em meu nome, Eu estarei no meio deles, disse Jesus. Com a certeza de 
que Ele está connosco, que o Seu Espírito nos envolve e nos une, em 
família e em comunidade formando um só coração. Encontramo-nos 
uma vez por semana, sempre à mesma hora com modalidades diferen-
tes: cantamos, pomos as nossas intenções, rezamos, escutamos a Pala-
vra, partilhamos… Este tempo é vivido de forma intensa. É uma forte 
experiência de comunhão. Formamos verdadeiramente uma comunida-
de. É um momento muito aguardado. Assim, tentamos viver o essencial 
de Fé e Luz no meio deste pandemia.  
 Esperamos com impaciência o momento em que poderemos encon-
trar-nos a sério, abraçar-nos, darmos as mãos, festejar os aniversários 
juntos, partilhar jogos, cantos, a Palavra, a vida e para viver o que 
tínhamos previsto este ano. 
 Mas deveremos manter-nos vigilantes enquanto esperamos, e à  
procura da melhor maneira de continuar a crescer em comunidade. 
 O nosso afeto a todos e a todas as comunidades. 
 

Comunidade "Maria, Mãe da Luz", Santa Fe 

ND del Rosario de San Nicolás 
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Na Áustria 
 

Mês a mês 
 

 Foi e ainda é um período difícil. Damos graças por não ter havido 
nenhuma vítima da Covid na nossa comunidade até agora. 
 A Áustria esteve em confinamento durante três semanas a partir de 
meados de Março, com proibição total de sair. Uma grande parte das 
pessoas com deficiência vivem em instituição e não com a família.  Para 
elas foi especialmente difícil: sem ocupação, sem trabalho, sem visitas, 
sem passeios, sem encontros de Fé e Luz. Triste ! 
 Quando as medidas de confinamento foram aliviadas, continuaram 
a estar proibidas as aglomerações e tivemos que anular a nossa festa de 
Verão. Mais triste! 
 O único contacto possível era o telefone, o computador com o ví-
deo e a possibilidade de enviar fotos. Assim, pudemos trocar ideias e 
encorajar-nos mutuamente. 
 Em Setembro, por fim conseguimos encontrar-nos na Gruta de 
Lourdes de Maria Gugging perto de Klosterneuburg ! Foi possível cele-
brar ao ar livre e depois estarmos um pouco juntos, pois as restrições 
eram menores no exterior. 
 A questão é saber como vamos fazer quando estiver frio. Estamos a  
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pensar celebrar a missa na Igreja de São Martinho em Outubro e No-
vembro mas renunciar aos jogos e às canções... Porque a regulamenta-
ção para os eventos em salas fechadas é actualmente muito estrita. Se o 
tempo estiver maravilhosamente bom, talvez possamos ficar um pouco 
fora, em frente da Igreja (com a distância necessária). 
 Em Dezembro, há vários anos fabricamos velas de cera que oferece-
mos aos nossos amigos e familiares para o Natal. Esperamos que a pa-
róquia de Viena do nosso assistente Gerhard Mayrhofer poderá colocar 
à nossa disposição a sala de reuniões. Para isso, teremos que nos deslo-
car a Viena a título excepcional. Isso será possível? 
 Vamos decidir de mês a mês como e onde nos encontrar. Mas tudo 
depende também das medidas sanitárias. Neste momento, o número de 
pessoas infectadas aumenta na Áustria e as restrições aumentam! Não 
temos uma ideia concreta mas desejamos todos que a comunidade con-
tinua a existir. Faremos tudo para conseguir. 
 

T  S  (Em nome da equipa) 
Comunidade "São Martinho", Klosterneuburg 
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Na Bélgica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sonho de Nicole  
 
 Como tanta gente, tinha saudades de rever os membros da comuni-
dade. Desde o princípio do desconfinamento, perguntei a cada membro 
se lhes podia tirar uma fotografia à entrada da sua porta, aberta e com a 
máscara posta, o que marca bem este ano de 2020.  
 O meu sonho era reunir-nos numa casa grande, mas só é possível 
numa casa de papel.  
 E foi assim que realizei o meu sonho… Encontrar-nos numa casa 
aberta a todos, onde há muito espaço e, é claro, com as medidas de dis-
tanciamento de que nos podemos aperceber aqui…  
 Uma espreitadela a este ano inesquecível .  
 

N  R   
Comunidade "Les Véroniques", Florennes  
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 Cheguei quase ao mesmo tempo que o virus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sou a nova responsável da comunidade "As Verónicas" em Floren-
nes desde Setembro de 2019. Foi com alegria que aceitei esta responsa-
bilidade. O meu mandato tinha acabado de começar quando o corona-
virus fez também a sua entrada e veio desorganizar todos os nossos há-
bitos. A nossa última reunião teve lugar no dia 2 de Fevereiro e depois 
mais nada. Os nossos amigos deixaram de poder sair das suas institui-
ções, outros voltaram às famílias por quatro meses, outros vivem sozi-
nhos com apoio domiciliário. 
 Mantivemos um contacto mensal entre nós. Eu enviava por mail ou 
pelo correio, uma reflexão ou uma oração, um desenho ou uma tarefa 
manual a fazer ou fazer um postal durante as férias e enviá-lo a um utro 
membro da comunidade. Também usámos o telefone para ter notícias 
uns dos outros. 
 No dia 23 de Agosto, tivemos um encontro da equipa regional e 
pensámos numa grane festa para o nosso 50º aniversário que se realiza-
rá no Domingo 6 de Junho de 2021. Se tudo correr bem, voltaremos a 
encontrar-nos no dia 18 de Outubro, estamos todos muito impacientes. 
 
 
 

L -M  L  
 Comunidade "Les Véroniques", Florennes  
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 Um terço para o mês de Maio 
 
 Estávamos todos confinados nas nossas casas, com muito poucos 
contactos para além do telefone. A comunidade "Soleil" (Sol) teve a 
ideia de materializar os laços entre as comunidades da região propondo
-lhes de desenhar ou contruir um terço, escrevendo à volta os nomes 
dos membros da comunidade. 
 As contas dum terço também são o símbolo dos laços que existem 
entre nós todos, reunidos por Maria e Jesus.  

Comunidade "Le Soleil", Bouge 
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 Uma iniciativa  

 
O Domingo 19 de Abril devia ser um dia grande e belo para as nossas 
comunidades Fé e Luz da região Namur/Luxemburgo. Um dia de ale-
gria, de feste e de encontro!  
 E se para além do confinamento, inventássemos e vivessemos esse 
dia à altura “desse laço de amizade que nos une”? 
 Imaginámos que nesse Domingo à hora de almoço íamos pôr mais 7 
lugares na mesa, um por cada comunidade da nossa região. E enfeitáva-
mos a mesa com recordações: fotos, bandeirinhas, marcadores dos anos 
anteriores... e porque não como uma refeição: um piquenique! Uma 
oração antes da refeição: "Os nossos cinco pães e dois peixes¦. E depois 
convite à imaginação...  
 Um dia bonito em comunhão.  

 
 

A , comunidade "Copain-Partage", Libramont  
F , comunidade "l’Arbre", Bastogne 

Os membros das comunidades da região Namur-Luxembourg organizaram 
esta refeição e partilharam as fotos para se sentirem próximos uns dos ou-
tros... 
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 Quem é quem?  
 

 A nossa comunidade "Emaús" envia todos os meses uma carta com 
notícias. Continuamos a não seguir o ritmo das nossas reuniões men-
sais, evidentemente por causa do coronavírus. A nossa comunidade é  
composta em tempo normal, por 31 membros (mais um assistente). En-
tre esses membros, 13 estão em instituições e, neste momento, não é 
permitido sair em grupo sem um educador, pelo que não nos é possível 
acolhê-los todos no momento presente. 
 Durante este período duro para toda a gente, tentamos manter o 
contacto, apesar das dificuldades. O nosso pequeno boletim continua a 
ser um bom meio e o último número contém um pequeno jogo que vai 
desafiar a memória visual dos nossos membros. 
 Quem se esconde por detrás da máscara obrigatória? 
 

 JIMMI BRUYNINX 
Comunidade "Emmaüs", Nivelles 

  

Para além do jogo das 
máscaras, o último bo-
letim da comunidade 
apresente a palavra do 
mês do carnet de route, 
um desenho para pin-
tar de S. Francisco e o 
calendário dos aniver-
sários... 
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No Benim 

 Toda a gente está impaciente 
 

 É sempre uma grande alegria para mim, ler as mensagens que vêm 
dos nossos responsáveis do Fé e Luz.  
 De facto, desde a declaração da pandemia de Coronavírus, deixá-
mos de fazer os nossos encontros com as pessoas com deficiência. Con-
tudo temos mantido contacto entre pais e amigos. 
 Telefonamo-nos para saber notícias uns dos outros. Uma vez conse-
guimos reunir uma delegação importante para responder ao convite 
dum Irmão religioso que fazia os seus votos perpétuos na sua congrega-
ção. Foi uma bela ocasião de nos reencontramos e de festejar. Também 
conseguimos fazer a peregrinação anual ao Santuário mariano de Alla-
da, um sítio situado a cerca de 30 km de Cotonou antes desta situação 
rebentar. Atualmente, todos estão impacientes. Quando chega o fim da 
Covid?   
 Nós esperamos em oração a hora do Senhor. Como se fará o reco-
meço? Deus providenciará.         Vivamos na esperança dum amanhã 
melhor. Permaneçamos unidos em oração e confiantes. 

 
 

I  M -A  D  
Comunidade "Nª.Srª. das Pessoas com Deficiência", Cotonou 
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No Brasil 

 
 

 Visitas às famílias 
 

 A comunidade existe há 22 anos. Hoje em dia vivemos um período 
muito difícil. Contudo, com a utilização dos meios de comunicação, os 
laços entre os membros da comunidade mantêm-se e até se reforçam. 
 Durante o confinamento, a única forma de encontros pessoais foi a 
visita às famílias. 
 Tivemos várias ocasiões: na Páscoa, no dia 12 de Outubro em que se 
festeja o Dia da Criança no Brasil, e Nossa Senhora de Aparecida, pa-
droeirta do país. Levámos presentes aos nossos amigos com deficiência. 
Foi um momento de alegria, com canções e sorrisos… Depois enfim vi-
vemos com intensidade um verdadeiro encontro de comunidade. 
 Esperemos que este experiência poderá influenciar positivamente 
todas as comunidades Fé e Luz do mundo. 
 

S  
Comunidade  "Santa Luzia",  Governador Valadares  
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 Telefonei a toda a gente 
 

 A minha comunidade, aqui no sul do Brasil é a única na região. É 
muito antiga: 33 anos e os nossos membros têm já uma idade avançada.  
 Durante a pandemia, a maneira de nos mantermos próximos foi o 
nosso grupo WhatsApp. Mas nem toda a gente participa. Alguns ainda 
têm dificuldades com a internet. 
 Eu organizei reuniões via Zoom e WhatsApp mas apenas dez pesso-
as puderam participar. Então telefonei a toda a gente. Pedi que me des-
sem ideias para as celebrações dos 50 anos de Fé e Luz e toda a gente 
propôs um encontro no Santuário de Nª. Srª. De Aparecida. 
 

E  M  
Comunidade "Nossa Senhora da Glória", Porto Alegre 
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 Um canal YouTube 
 
 Criámos um  canal YouTube no qual todas as comunidades do Bra-
sil podem enviar vídeos e mensagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na minha comunidade, a Márcia tem muito jeito para os trabalhos 
manuais. Fez um presentinho para os amigos com deficiência. Todos 
foram entregues pessoalmente. Foi uma ocasião de discutir um pouco e 
verificar como estava toda a gente.   

J  A  
Comunidade "Vila Guilherme", São Paulo  
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 No Burquina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribuição de víveres 
 

 Alegramo-nos por poder partilhar algumas 
experiências vividas durante o período de confi-
namento de Março a Junho e depois. 
 Durante o confinamento em Uagadugu, não 
fizemos os encontros mensais em resposta às 
medidas do Ministério da Saúde. Tivemos notí-
cias pelo telefone. Todos os membros da comu-
nidade dispõem dum meio de comunicação.  
 A comunidade conseguiu reunir no dia 12 de 
Julho com uma celebração eucarística com o 
nosso assistente seguida duma partilha de víve-
res alimentares. Tínhamos feito uma campanha 
de pedido de ajuda para nos dons naturais e em 
espécie. Isso permitiu-nos fazer uma distribui-
ção de víveres a todos os membros da comuni-
dade. Esses dons foram leite, arroz, massas ali-
mentares, óleo e açúcar.  
 Não fazemos encontros durante a estação das 
chuvas que vai de Junho a Outubro. Decidimos 
organizar encontros de dois em dois meses até 
que a situação sanitária melhore verdadeiramen-
te, pois os nossos filhos são muito frágeis.  
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 O nosso grupo WhatsApp permite saber notícias uns dos outros e, 
para aqueles que não têm internet, falamos pelo telefone ou por peque-
nas mensagens. 
 Mantemo-nos unidos em oração. 

C  E  V   
Comunidade "Nossa Senhora de todas as Graças", Uagadugu 
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No Canadá 

 

  Um começo um pouco caótico 
 

 Começámos a encontrar-nos via Zoom pouco tempo depois da de-
claração de confinamento devido à pandemia. A equipa de coordenação 
reuniu no dia 17 de Março de 2020. O nosso primeiro encontro como 
comunidade realizou-se em Abril. Desde aí reunimos duas vezes por 
mês. Uma sessão para todos e a outra unicamente para os pais.  
 A nossa primeira reunião Zoom foi caótica. Estávamos tão conten-
tes de nos ver que falávamos todos ao mesmo tempo! Foi um encontro 
feliz e refrescante com muitos risos. As reuniões que se seguiram foram 
estruturadas e divertidas. Organizamos diferentes atividades: cantos, 
cantos com mímica, jogos e adivinhas, origami, desenhos, pintura… A 
mais apreciada é a pintura. Tivemos duas sessões de "pintura no jar-
dim". Tudo foi feito respeitando todas as medidas decretadas pelo go-
verno. Foi ao mesmo tempo presencial e por Zoom. 

 
Comunidade "Sagrada Família", Dorval 
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 Visitas "Amizade-Fidelidade" 
  
 Propus que se fizessem visitas "Amizade-Fidelidade", permitindo o 
encontro em pequenos grupos no exterior enquanto pudermos, para 
partilhar, divertirmo-nos, aquecer o coração... A Marcelle e eu começá-
mos as nossas visitas.  
 Queríamos organizar um encontro em pequenos grupos num par-
que para um piquenique. Mas a segunda vaga de Covid veio cortar-nos 
a erva debaixo dos pés. Decidimos esperar para fazer os encontros de 
grupo, mas vamos continuar tanto quanto possível os nossos encontros 
pessoais para manter o contacto, pessoalmente ou pelo telefone, e en-
corajamos todos a fazer o mesmo. Vocês são muito importantes para 
nós. E nós somos todos muito importantes uns para os outros.  
 Apesar da pandemia, conseguimos cobrar as quotas, para entregar 
como donativo à nossa família internacional e os carnets de route são 
impressos. Já entregámos vários e recebido as quotas por ocasião das 
nossas visitas.  
 Deixemo-nos guiar pelo Espírito e peçamos-lhe sinais claros para 
nos guiar nas nossas decisões. Contamos com as vossas orações. 
 

Comunidade "A Estrela", Montréal 
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 Tínhamos tantas saudades deles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tínhamos tantas saudades dos nossos amigos… Não nos tínhamos 
reunido desde Fevereiro e então este Verão tornámo-nos mais criativos. 
Sentíamo-nos mal, não só pelas pessoas com deficiência que residem 
principalmente em lares, mas também pelos seus cuidadores que têm 
que usar máscara todo o dia, tentando ocupar aqueles que costuma fre-
quentar centros ocupacionais. 
 Queríamos fazer-lhes saber que ainda gostávamos  deles e então 
resolvemos organizar um encontro em linha. Divulgámos as músicas 
com cânticos gestuados, festejámos os seus aniversários e terminámos 
com uma bênção especial. Conseguimos visitar seis lares onde residem 
os nossos amigos. Mesmo sem os grandes abraços habituais, sentimo-
nos todos mais próximos. 
 Agora que nos encaminhamos para um tempo mais fresco sem es-
perança de que as restrições da Covid acabem tão cedo… Recomeçámos 
a encontrar-nos por Zoom. 
 Em Setembro, conseguimos reunir 17 dos nossos membros on line. 
Estamos a prever encontrar-nos todos os meses como dantes, utilizan-
do o carnet de route deste ano. 



25 

 

Além disso: 
 Fizemos e distribuímos um calendário de recordações que apresen-

ta as celebrações e os temas mais importantes que já vivemos jun-
tos. Os aniversários dos membros estão anotados, assim como as 
datas das reuniões de cada mês. 

 Pedimos aos nossos membros para fazer cartões de agradecimento 
para os trabalhadores da primeira linha e entregámo-los ao Hospi-
tal local. 

 Cada pessoa da equipa de coordenação adotou um ou dois mem-
bros como "companheiros de telefone", para partilhar notícias entre 
as reuniões. 

 As nossas orações dirigem-se a todos os que lutam para estabelecer 
laços e que sentem o amor sempre presente de Deus e da comuni-
dade neste tempos estranhos. 

 

D  R  
Comunidade "Grandin", Saint Albert   
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No Chile 
 
 

 Bom dia a todo o Fé e Luz 
 

 Sou a coordenadora da comunidade "Capacidade de amor". Esta-
mos em Santiago do Chile e gostaria de partilhar a nossa experiência 
nestes tempos de pandemia. 
  Encontramo-nos em linha uma vez por mês e partilhamos um te-
ma do carnet de route, cantamos e fazemos jogos e apreciamos o tempo 
de partilha. 
  Todos aguardam com expectativa estes encontros. Entre os encon-
tros, trocamos fotos…  As novas tecnologias permitiram ao Espírito 
Santo chegar até nós, assim como Deus, Jesus e Maria. 
 Enviamos um beijo fraterno desde este cantinho do mundo. 

P  V  G  
Comunidade "Capacidade de amar", Santiago do Chile 
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Na Colômbia 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Todos os dias, Rigoberto envia uma oração 
 

 Este período foi muito difícil, não só para a nossa comunidade, mas 
para o mundo inteiro porque o vírus chegou de modo inesperado e fez-
nos mudar totalmente os nossos hábitos de vida. Comunicámos pelo 
telefone com cada um dos membros da comunidade. No nosso grupo 
WhatsApp, o Rigoberto envia todos os dias uma oração e enviamos tam-
bém mensagens positivas a  toda a gente. Todos os Domingos, o Padre 
Hermann envia-nos uma reflexão sobre o Evangelho do dia. 
 Encontrámo-nos virtualmente três vezes: em Julho, Agosto e Setem-
bro. Tivemos a sorte de ser acompanhados espiritualmente pelo Padre 
Isaac do Peru e pelo Padre Hermann Rodríguez. 
 Foi uma alegria imensa rever os nossos amigos e partilhar as nossas 
experiências sobre a maneira como temos vivido este período de confi-
namento. Demos graças a Deus pela saúde de cada um.  
 Para o terceiro encontro de Setembro, o Padre Hermann Rodríguez 
começou por uma bela oração por todas as comunidades Fé e Luz no 
mundo e pelas nossas famílias. Começámos o nosso ano com o tema nº 1 
do novo carnet de route. 
 Espero que nos voltemos a ver, em breve e celebrar os 50 anos de Fé 
e Luz! 
 

R  T   R -E  R  
Comunidade "Caminho de Betânia", Bogotá  
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Na Croácia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rezar juntos em cada Domingo 
 

 Estamos muito contentes de ter podido retomar as nossas reuniões 
mensais em Junho, Julho e Setembro de 2020. O tempo estava bom e 
quente e por isso podíamos estar no exterior. Assistimos à missa juntos 
e como éramos 30, ocupávamos muito espaço na igreja. 
 Durante o período de confinamento de Março a Junho, tentámos 
ver-nos e rezar via reuniões Zoom em cada Domingo. Por isso conti-
nuámos a ver-nos e a permanecer em contacto. 
 Em Junho, tentámos partilhar como é que tínhamos vivido este pe-
ríodo difícil e estranho. Foi uma grande alegria. Tomámos precauções 
especiais para o almoço, em que cada um trouxe a sua própria refeição. 
Tentámos não nos abraçar nem beijar e ficar longe uns dos outros. É 
verdadeiramente estranho para nós, mas fizemos o melhor que soube-
mos e estávamos felizes de nos podermos ver a sério. 
 Para os que não podem vir às reuniões, tentamos manter o contacto 
telefonando ou fazendo uma breve visita (apenas um dos nossos mem-
bros como representante). Enviámos uma pequena encomenda com 
presentinhos a um membro que fazia anos e não estava autorizado a 
juntar-se a nós.  
 Interrogamo-nos sobre o que o Inverno vai trazer, mas esperamos 
que com a ajuda de Deus, continuaremos a manter-nos próximos dos 
nossos amigos com deficiência e próximos uns dos outros. 

 

Comunidade "São Jerónimo", Zagreb 
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Na Dinamarca 
 
 Dois a dois 
 

 A comunidade "Vesterbro" já não se reúne desde Março. Mas en-
contramo-nos a dois e dois para dar um passeio, telefonamos um ao 
outro e rezamos um pelo outro. Como não conseguimos organizar o 
Dia de Anúncio e Partilha, os membros deram dinheiro para a solidarie-
dade, obtendo o mesmo montante que nos anos anteriores.  
 Ainda não sabemos quando será possível encontrarmo-nos todos de 
novo, mas esperamos ir a Lourdes em 2021 para festejar os 50 anos de Fé 
e Luz. Iremos a Lourdes na última semana de Julho com a peregrinação 
escandinava, que costuma realizar-se todos os anos. 
 Que Deus vos abençoe e vos proteja a todos. 
 

I  S  
Comunidade "Vestebro", Frederiksberg  



30 

 

 

Em Espanha 
 

 Encontros virtuais 
 

 Ninguém poderia imaginar que tudo o que nos rodeia e a nossa vida 
quotidiana poderiam mudar tão de repente. Em 2020, demo-nos conta 
que sim. A Covid mudou as nossas relações uns com os outros e tam-
bém mudou a maneira de nos reunirmos.  
 Na comunidade, temos a sorte de ter uma 
maioria relativamente jovem que domina as 
novas tecnologias. Desde há alguns anos, esta-
mos mais próximos uns os outros no nosso  
quotidiano graças a um grupo WhatsApp que, 
desde o confinamento, se tornou um ponto de 
encontro. Decidimos que era ele a nossa alter-
nativa.  
 O acolhimento, as reflexões, os trabalhos 
manuais explicados por vídeo e as fotos dos re-
sultados, as orações guiadas, as receitas ou as 
propostas de cânticos para os momentos de fes-
ta fizeram parte dos encontros virtuais organi-
zados pela nossa equipa de coordenação.  
 Além disso, nas redes sociais da nossa comunidade, fizemos parti-
cipar os nossos seguidores em cada uma das atividades e dos resulta-
dos. Se não pudemos reunir-nos e abraçar-nos, pudemos continuar a 
partilhar a vida cuidando dos laços que criámos nos últimos anos. 
 

Comunidade "El Viso", Villares de la Reina  
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 Uma ferramenta fundamental 
 

 

 Desde que fomos obrigados a anular os encontros, o WhatsApp 
tem sido a nossa ferramenta fundamental. Permanecemos em contacto 
uns com os outros quase todos os dias. Ana recorda os aniversários de 
cada membro da comunidade, dos membros da família ou os aniversá-
rios do falecimento de pessoas queridas. É uma bela maneira de parti-
lhar as boas notícias e a memória daqueles que partiram. Há sete pes-
soas que não têm WhatsApp. Entramos em contacto direto com elas 
por telefone ou por intermédio dos que lhes estão próximos. 
 Durante o confinamento, enviámos todas as semanas orações para 
que cada um possa rezar em casa e assim ficar próximo de Jesus e dos 
membros da comunidade. Organizámos reuniões virtuais em Abril, 
Maio e Junho. Este foi o esquema: 
 A equipa de coordenação da comunidade reúne por Zoom e confia 

uma tarefa a cada um. 
 O assistente regista o tempo de oração. 
 Tudo o que cada um preparou deve ser posto online antes da reu-

nião.  
 Enviamos um email às pessoas que não têm WhatsApp no dia se-

guinte à reunião virtual com vídeos e com a oração. 
 

A equipa de coordenação de "Talitha Qumi" Madrid 
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 Um "verdadeiro" encontro  
 

 Para começar o ano, a equipa de coordenação  procurou ver como 
organisar uma reunião virtual que se pudesse parecer com as reuniões 
que tínhamos antes. Esta realizou-se no dia 27 de Setembro! No fim, 
estávamos todos muito contentes do modo como se tinha passado, do 
contributo de cada um e de tudo o que tínhamos recebido para nos 
ajudar a avançar todos os dias.  
Preparação e programa: 
 Enviámos o novo carnet de route a cada um por email e escolhemos 

o tema nº 1: A vocação de Fé e Luz, Tu chamaste-nos a seguir-Te. 
 Leitura da oração de Fé e Luz no início de cada encontro. 
 Cântico: "Pescador de homens", magnífico, todos cantámos acom-

panhados pela viola.  
 Cada um preparou um desenho de um peixe com o seu nome dum 

lado e nas costas uma frase dizendo o que é Fé e Luz para ele. 
 Leitura da meditação do mês. 
 Leitura do Evangelho da pesca milagrosa (Lc 5, 2-11). 
 Divulgação do vídeo proposto sobre esse tema.  
 Reflexão e respostas às três perguntas apresentadas. 
 Jogo surpresa interativo: "Kahoot !" quizz em linha preparado com 

perguntas e fotos que cada um terá enviado. Foi muito divertido! 
 Leitura da oração todos juntos. 
 Lanche cada um em sua casa. 

 
 
 
 

E  G   
Comunidade  

"Maná", Madrid 
  



33 

 

Páscoa em casa 
 

 Durante a semana santa, o período de confinamento mais duro em 
Espanha, as comunidades da província "Terra et Mare" encontraram-se 
para celebrar a Páscoa à distância ou melhor Páscoa juntos pelo cora-
ção. Todos os dias da semana, Domingo de Ramos, Quinta Feira Santa, 
Sexta Feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa, a equipa provin-
cial enviou aos coordenadores de comunidade e estes aos seus mem-
bros, uma proposta simples de oração a fazer em casa. Eram convida-
dos a rezar ao mesmo tempo em família. Àqueles que estão mais isola-
dos em casa ou em instituição, foram enviados por vídeo.  
 Propostas de orações simples, com leituras acessíveis, acompanha-
dos de gestos e de música, ao estilo de Fé e Luz. As orações terminavam 
sempre com um gesto a partilhar via WhatsApp. Também, enviaram 
fotos à equipa provincial. Durante todo o confinamento, fizemos tam-
bém uma oração dominical do mesmo estilo. Partilhámos algumas fo-
tos destes dias que nos ajudaram a viver Fé e Luz em casa. 
 

J   C  
Coordenadores da província "Terra et Mare" 
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 Tantas mudanças! 
 
 Já não nos vemos, já não nos abraçamos... Ao princípio pensávamos 
que istoa não ia durar; as nossas relações por telefone ou WhatsApp  
continuam até agora; estamos a tentar adaptar-nos à nova realidade. 
 Durante os quase dois meses de confinamento em casa, a comuni-
dade "Sem Barreiras" manteve-se unida pelo telefone e WhatsApp, 
fomo-nos apoiando e partilhámos o nosso dia a dia para saber como 
estávamos e para ter notícias da Nuria, da Fátima e da Rocío que vivem 
em instituições e foram afetadas pela Covid. Meses muito duros para a 
comunidade pois quando um membro sofre, sofremos todos com ele; é 
assim que nós vivemos em Fé e Luz. 
 A Rosário e a Maria José ficaram muito afetadas por não poder visi-
tar as filhas. Apesar de estarem em contacto diário com a instituição 
pelo telefone e videoconferência, isso não era suficiente. Elas estavam 
muito aflitas e tristes.  
 Felizmente, a Nuria, a Fátima e a Rocío venceram o vírus como 
campeãs, confinadas nos seus quartos. Alguns de nós enviaram-lhes 
vídeos de encorajamento e de apoio. 
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 Ao meio dia, durante o confinamento, o Angelus soava todos os 
dias. O Pe Jesús Recuero, pároco e nosso assistente, subia à torre sinei-
ra para fazer tocar os sinos com força e enviar a sua bênção a todo o 
bairro. Às 20 horas, íamos todos à janela ou aos terraços para aplaudir  
o pessoal da saúde que cuida de nós. O Pe Jesús voltava a subir à torre 
para fazer tocar os sinos ainda com muita força depois de celebrar a 
missa, sozinho com Ele. 
 Nós seguimos as celebrações e as eucaristias pela televisão ou pela 
internet. Vivemos essas celebrações com fervor a partir de casa. Afinal, 
este tempo de confinamento ajudou-nos a aprofundar a nossa medita-
ção pessoal e a manter o Evangelho mais vivo.  
 A comunidade manteve-se em contacto permanente com as comu-
nidades da província "Terra et Mare". Vivemos juntos as celebrações da 
Quaresma, da Semana Santa e da Pascoa. Celebrações adaptadas àque-
les que estão no coração das nossas comunidades, àqueles que têm ca-
pacidades diferentes, em especial a capacidade transbordante de amor.  
 Rezámos muito durante todo este período, especialmente pelos 
doentes e pelas pessoas de Fé e Luz que morreram. Sabemos que Jesus 
está no meio de nós, não temos medo e continuamos a partilhar a nos-
sa vida. 
 

Comunidade "Sem Barreiras", Guadalajara 
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 Olhos que sorriem 
 
 Durante o confinamento, de Março a 
Junho, a nossa comunidade realizou reu-
niões virtuais com a equipa de coordena-
ção para refletir sobre o que poderíamos 
fazer para motivar a comunidade e igual-
mente falar do contacto que tínhamos 
com as pessoas com deficiência via Inter-
net. 
 No grupo WhatsApp, publicamos to-
das as semanas um dos álbuns de fotos 
de antigas reuniões. As famílias não vêm 
muito esse grupo, mas quando lhes tele-
fonámos, disseram que estavam impaci-
entes de ver as fotos. 
 Um dia, fizemos um jogo que nos di-
vertiu muito, chamámos-lhe: olhos que sorriem. Dado que agora com 
as máscaras já não podemos ver os sorrisos, temos que aprender a ver 
os olhos sorridentes. Pedi às famílias que me enviassem uma foto. Cor-
támos os olhos e realizámos uma montagem para jogar a adivinhar 
quem era quem. Propusemos este jogo a todos os responsáveis da Cata-
lunha. 
 Em Julho, quando tudo estava mais solto, tivemos uma mini-
reunião com as famílias. Muitas tinham medo e não vieram. Foi curto, 
numa das paróquias da cidade, afastados uns dos outros, com todas as 
medidas de segurança. Pelo menos podíamos ver-nos! Cada um contou 
o que tinha sentido durante o confinamento e o que tinha feito. Depois 
comemos gelados e fomos passear na praia. Durou uma hora e meia. 
Aqueles que o desejaram puderam ficar para a missa vespertina. 
 Desde Outubro, decidimos fazer uma coisa mais simples. Todos os 
meses enviaremos um dos desenhos do carnet de route com uma bela 
frase e a meditação proposta. Vamos enviar às pessoas com deficiência 
um envelope contendo uma carta, um presentinho e um desenho para 
pintar. À tarde farei a distribuição para que a carta chegue a cada uma.  
 Não sei se isto pode interessar a alguém. É o que tem funcionado 
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para nós e nós queremos acima de tudo manter os laços entre nós para 
manter a nossa comunidade viva.  
 Mando abraços e beijos para todas as comunidades Fé e Luz do 
mundo. Como diz Fano: "continuemos a remar". 
 

C  C  
Comunidade "Os Sorrisos", Blanes  
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Em França 

 

 Carta de Setembro 

 

 Sabemos quantos de vós aguardam com impaciência o retomar dos 
encontros da nossa comunidade e nós também fazemos parte desses.  
 Mas a situação sanitária em torno do virus obriga-nos a anular os 
encontros de Setembro e de Outubro. Enquanto esta situação não esti-
ver esclarecida não poderemos reunir. Temos instruções estritas dos 
nossos responsáveis internacionais e eclesiais. Não se podem fazer cor-
rer riscos aos mais frágeis entre nós. Contudo propomos um grande 
número de atividades para compensar: 
Primeiro, vamos recomeçar a nossa correspondência bimensal na 

qual partilhamos fotos, orações e informações de cada um.  
Cada envio conterá uma oração realizada por um ou uma de nós que 

servirá como oração da comunidade— peguem nas vossas canetas! 
Vamos organizar encontros em binómios para o 4º  tempo de Fé e 

Luz. A equipa de coordenação escolherá e informa-nos  do nome do 
nosso binómio que poderemos contactar, encontrar, com quem pode-
remos falar… Sem esquecer os gestos barreira! Cada um é livre para a 
organização deste tempo de partilha. A equipa pede apenas a cada 
binómio de informar sobre a experiência vivida para que seja dado 
conhecimento a todos. Regularmente os binómios mudam.  

Organizaremos os Dias de Anúncio e Partilha nas paróquias, numa 
equipa restrita sem as pessoas frágeis, para poder apresentar o Fé e 
Luz, a nossa bela comunidade, vender alguns bolos e recolher algum 
dinheiro para irmos todos a Lourdes em peregrinação no fim de 2021.  

Mantemos a oração individual da 4ª feira ao fim da tarde, a partir da 
oração enviada, em união com toda a comunidade.  
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Mantemos e voltamos a enviar-vos a lista dos membros da comunida-
de por quem nós rezamos todos os dias durante o mês.  

Realizaremos, como durante o confinamento, uma partilha catequéti-
ca sobre uma passagem do Evangelho, com desenhos para pintar e 
jogos.  

 Existirão outras surpresas que vos enviaremos durante estes 
tempos em que não será possível encontrar-nos.  
 Pensamos muito em todos, rezamos por todos e mandamos um 
abraço bem apertadinho.  

M -C   R  G  
Comunidade "A Semente que Floresce", Orléans 

A equipa de coordenação da comunidade enviou também um carta 
pessoal a seis dos seus membros pedindo-lhes um testemunho que 
será partilhado por toda a comunidade. A pergunta é diferente de 
cada vez: 

 
 Conta-nos a tua história mais bonita em Fé e Luz? 
 Fé e Luz o que é para ti? 
 Porquê fazer parte de  Fé e Luz? 
 Fé e Luz, é o quê para a tua família, para ti e para o teu conguje e 

os teus filhos? O que vos traz?  
 Em que é que o Fé e Luz te ajuda a viver no teu dia a dia? 
 A minha vida com Fé e Luz? Fé e Luz a minha segunda família! 
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 Todos os Domingos 
 

 Desde o início do confinamento, reuníamo-nos todos os Domingos  
às 17 horas, por telefone: trocávamos notícias, meditávamos sobre o te-
ma do mês proposto no carnet de route, que nessa altura se intitulava 
"Jesus é o caminho" e acabávamos com um tempo de oração e de inter-
cessão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhos:  
 Sair do confinamento , durante o tempo do encontro, e sentir-se proje-

tado como num encontro habitual. (Nicole)  
 Acho que isso é muito aberto e muito grande. (Pierre)  
 Continuámos a seguir o nosso carnet: letura do Evangelho a várias 

vozes. (Nicole)  
 Conseguimos que as pessoas silenciosas partilhassem deixando-lhes 

tempo para dizer a sua intenção na oração. (Nicole)  
 Rezo a Nossa Senhora de Lourdes por todo o Fé e Luz e também por 

todo o mundo. (Hilaire)  
 
 

N , J -P , H   N   
Comunidade "Esperança e amizade", Le Plessis Bouchard 
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 Obrigado WhatsApp ! 
 

 Desde os primeiros tempos do confinamento organizámos um gru-
po WhatsApp  e praticamente toda a comunidade estava conectada! 
 Os aniversários destes meses de confinamento foram festejados no 
próprio dia e assim tivemos vários reis e rainhas por um dia! A Lucie 
cantou os parabéns a você. Do Lar da Pauline e da Emmanuelle forma-
nos enviados vídeos. A Julie "enviava-nos" bolos que devorávamos com 
os olhos!  
 Tivemos um encontro por WhatsApp no Domingo de Páscoa. A 
Blandine explicou-nos como festejar bem a Páscoa quando se está sozi-
nho e recebeu muitas mensagens muito queridas, em especial da Vivia-
ne e da Madeleine que também estão sozinhas. A Cécile contou-nos os 
seus talentos de costureira e de dona de casa. O Etienne levou-nos a 
Ardèche para o meio das suas ovelhas. A Catherine e a Blandine apre-
sentaram-nos as suas últimas netas Ava e Elisabeth…  
 Na Sexta Feira Santa, algumas pessoas viveram o lava-pés em casa, 
como nós sabemos fazer! Ficámos várias evzes unidos em oração via 
YouTube, onde o André, nosso diácono assistente, participava nos ofí-
cios litúrgicos.  
 Ninguém ficou seriamente doente na nossas comunidade. Vivemos 
este momento mantendo-nos bastante ligados, mas a presença "ao vi-
vo" faz-nos falta e espero que não demoremos muito a rever-nos !!!  
 

Comunidade "Grão de Mostarda", Ville d'Avray 
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 "A Gazeta" 
 

 

Eis o que organizámos para continuar a dar vida à comunidade nestes 
tempos de confinamento e de difícil regresso à normalidade. 
 Durante quatro meses, através do site "Famileo", produzimos uma 

"Gazeta" mensal para dar e receber fotos e textos que podíamos 
postar diretamente no site. Cada um podia assim manter-nos um 
laço com a comunidade. Não é o ideal, mas foi o melhor que sabía-
mos. 

 Fizemos 17 assinaturas para cada uma das pessoas com deficiência, 
com um custo de 5,90€ por número em papel. O resto da comuni-
dade recebia a gazeta em PDF. 

 Para este ano letivo, vamos organizar encontros em pequenos gru-
pos no Sábado à tarde: uma passeio, uma visita a um lar, um mo-
mento de oração… talvez um lanche. 

  
M  T  e E  M  

Comunidade "Arco Íris", Grenoble 
  

"A Gazeta", (16 páginas) permite  
publicar diretamente notícias e 
fotos. A paginação é automática 
e o resultado é muito bonito. O 
site existe em várias línguas: 
www.famileo.com/famileo/fr-
FR/ 
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 Rezar com São Francisco 
  

 Apesar da pandemia, pudemos encontrar-nos no ínicio de Setem-
bro, no exterior, e no início de Outubro, numa sala, mantendo as dis-
tâncias e com as nossas máscaras. É claro, que algumas pessoas não ou-
saram vir por medo do coronavírus. Para esses, imaginámos algo para 
manter o contacto: 
 Pegámos no Evangelho do juízo final (Mateus, 25) em ligação com a 
festa de S. Francisco de Assis. Fizemos a mímica proposta e depois con-
támos a história de S. Francisco e, entre outros, o episódio do lobo de 
Gubbio e o do corvo e o pardal. Depois lemos a oração simples de S. 
Francisco. 
  Para a atividade, enviámos a cada um 
um marcador com uma pintura represen-
tando S. Francisco de Assis e nas costas a 
sua oração. Cada um enfeitou a oração 
com grinalda de flores. 
  Vamos tentar manter a ligação com 
cada um enviando sempre que possível um 
postal ou um desenho aos ausentes. 
 É claro que os SMS funcionam entre 
nós assim como o telefone para as notícias. 
E depois cada um dá notícias aos outros 
daqueles com quem contactou. Vivemos 
uma verdadeira união em toda a comuni-
dade: rezamos por uns e outros, doente ou 
confinado e é um momento muito rico. 
 Durante o confinamento, propusemos a todos de assistir à mesma 
missa pela televisão e de fazer um desenho todas as semanas ligado ao 
ano litúrgico: flores, cruz, sol, árvore, caminho... E no encontro de Se-
tembro fizemos um painel com todos estes desenhos. 
  E são estes os nossos pequenos recursos para continuar a dar vida à 
nossa comunidade... 

C  T  
Comunidade "A Barca Estrelada", Gap  



44 

 

 Cultivemos legumes e frutos 

 
 
 

 
 Obrigado aos coordenadores internacionais por toda a atenção e o 
afeto que nos dão através da vossa carta a todas as comunidades. Em 
relação ao vosso pedido de partilha sobre as diferentes possibilidades 
de acompanhar as comunidades articulando com as precauções sanitá-
rias, eis aminha resposta: cultivemos legumes e frutos! Onde nos en-
contrarmos: ao lado do nosso local de reunião (sala paroquial), numa 
relva ou recanto de terra, em qualquer lugar! 
 Isto tem a vantagem de ser ao ar livre e assim, contribuímos com 
pequenos passos para a solidariedade alimentar e também para uma 
melhor saúde para cada um!  
 Alguns de nós, que não queiram ou não se possam pôr de joelhos, 
podem preparar as sementes em vasos em cima duma mesa. 
 Nós ainda não fizemos a experiência, mas já a pensámos. É apenas 
uma pista que partilhamos com todos porque acreditamos que é boa e 
bonita. 
 

S  
Comunidade "Esperança e Amizade", Le Plessis Bouchard 
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 Obrigada por nos terem estimulado 
 

 A nossa comunidade tem 45 membros regulares! Durante o confina-
mento, mantivemo-nos em contacto pela internet, telefone e visitas in-
dividuais. Na sequência da mensagem do Raúl e da Maria Sílvia, decidi-
mos retomar as nossas reuniões um Domingo por mês, mas de uma for-
ma diferente para respeitar as normas sanitárias. 
 A nova fórmula para os nossos encontros: seis pequenos grupos reu-
nidos das 15h às 16h30 a partir de Novembro com um chefe de equipa e 
um ajudante. A paróquia pôs à nossa disposição seis salas onde pode-
mos respeitar a distanciamento social e as normas dos lares. 
 Os nossos encontros fazem-se como antes, com a troca de notícias, 
um tema do carnet de route comum às seis equipas, uma meditação e 
um tempo de partilha, canções. Cada chefe de equipa traz um lanche 
(bolos individuais). O nosso primeiro tema foi: Esta família que Tu nos 
deste e o Evangelho de S. Marcos 2, 1-12 que fala do cuidado a ter uns 
com os outros e o nosso desejo de encontrar Jesus. Desejamos também 
aprofundar a oração do Pai Nosso meditando uma frase em casa encon-
tro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois da reunião, os chefes de equipa poderão ficar numa sala para 
falar (ou ligar-se por Zoom). Todos os meses realizamos um jornalinho 

Carnet de 
route  

2020-2021 
Esta  

família 
que Tu nos 

deste 
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com as notícias e os testemunhos dos grupos, fotos e/ou desenhos… 
Antes de cada encontro a  equipa de coordenação reúne-se como antes 
com o nosso diácono assistente, Luc Martel. 
 O encontro é o coração de Fé e Luz. Quando um amigo me abraça, 
diz-nos a Natalina, tenho a sensação de que a minha deficiência desa-
parece e, durante um curto instante, tenho a impressão de ser como os 
outros e isso faz-me um bem enorme. Não podemos abraçar-nos, mas as 
palavras amigas e os olhares que trocamos estão presentes para nos di-
zer que nos amamos.  

 
C  P  A   M   A  H  

Comunidade "A Pomba", Neuilly 
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 Acabaram as refeições e os lanches! 
 
 Durante o confinamento, a comunidade continuou as suas ativida-
des através duma cadeia telefónica que funcionou muito bem e depois 
enviámos postais pelo site "Feezer" com uma foto de todos os membros 
da comunidade. Depois, fizemos dois jornais de quatro páginas recapi-
tulando todas as atividades de cada um durante o confinamento com 
uma palavra do nosso assistente. 
 Desde Setembro reunimos no Domingo à tarde numa Igreja para 
respeitar os gestos barreira, com um tempo de acolhimento, um tempo 
de partilha em torno do carnet de route e a preparação da missa que 
celebramos juntos. Infelizmente já não partilhamos refeições, nem lan-
ches, o que era muito importante para nós! 
 

C  G  
Comunidade "Os Vulcões", Clermont Ferrand 
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 Uma oração especial para o confinamento 

 

 Durante o confinamento telefonámos uns aos outros e cada um re-
cebeu pelo correio ou mail a oração "especial confinamento"  que en-
contrámos no site do OCH (Office Chrétien des Personnes Handi-
capées—Secretariado Cristão das Pessoas com Deficiência).   
 Em Maio encontrámo-nos em pequenos grupos num jardim. Em 
Setembro instalámo-nos na cave da coordenadora com todas as portas 
abertas respeitando o distanciamento, com loiça descartável e o gel nas 
mãos antes do lanche.  
 Em Outubro voltámos à sala paroquial com máscara, gel, distancia-
mento e retomámos o carnet de route. Tivemos alguns ausentes mas 
por outras razões que não o medo da Covid. 
 

D  L  

Oração de apoio 
 

Senhor, em comunhão com toda a Igreja e o Papa Francisco, voltamo-
nos para Ti: 
Ajuda-nos a fazer que este período de perturbação e de confinamen-
to nos permita redescobrir a beleza das pequenas coisas, das peque-
nas atenções aos que nos estão próximos, os nossos pais, os nossos 
amigos e os nossos vizinhos. 
Com a ajuda do Teu Espírito, ajuda-nos a compreender que nessas 
pequenas coisas, está o nosso tesouro. 
Ajuda-nos a renovar os gestos de ternura, de afeto e de compaixão 
para ir ao encontro daqueles e daquelas que mais precisam. 
Confiamos-Te especialmente as pessoas doentes e as pessoas com 
deficiência e todas aquelas para quem este período é fonte de angús-
tia e de grande solidão. 
Confiamos-Te igualmente todos os que perderam um ente querido 
assim como todas as pessoas que cuidam dos doentes, pondo em ris-
co por vezes a sua própria vida. 
Confiamos-te por fim todos aqueles e aquelas que trabalham hoje  
para que nós  possamos continuar a viver no dia a dia. Obrigado por 
estes talentos desenvolvidos e estes entusiasmos de generosidade em 
todo o mundo. 
Com a ajuda da Virgem Maria, ajuda-nos a não te perder de vista e a 
caminhar juntos em direção à luz da Páscoa. 
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 O sol brilhou sempre  
 

 

 Eis como atravessámos este longo tempo sem possibilidade de en-
contros, entre o dia 2 de Fevereiro e o dia 11 de Julho, inédito desde a 
criação da comunidade em 1997. 
 Foi nossa grande preocupação enviar um mail especial aos mem-
bros da comunidade (e pelo correio para aqueles que não têm internet) 
nos dias previstos para os encontros que não se podiam realizar. Tam-
bém usei o vídeo para enviar uma mensagem pessoal à comunidade: 
com as minhas filhas divulgámos uma canção com gestos. Lançámos 
um concurso de adivinhas de canções com gestos (dez canções sem as 
palavras, para adivinhar o título). Enviámos a cada um uma lista com 
telefone e foto para que pudéssemos telefonar uns aos outros. Enviá-
mos também um calendário dos aniversários. Isso foi muito importante 
para que os laços continuem e se fortifiquem. 
 Por fim, quando terminaram os dois meses de estrito confinamento 
visitei pessoalmente cada um. Foi uma grande alegria. Consegui fazer 
uma foto de cada um e pude partilhar por mail algumas notícias mas 
sobretudo os belos rostos de uns e de outros. A nossa comunidade con-
tinuou assim a viver, e o sol da nossa comunidade brilhou sempre!  

M  B   
Comunidade "Sol", Dijon 
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Na Hungria 
 

 Como manter a chama viva? 
 

 No dia 6 Setembro em Budapeste, organizámos uma festa reduzida  
tendo em conta as precauções sanitárias, pondo a tónica no encontro 
pessoal. Durante a missa houve primeiras comunhões. 
 Para tornar a festa mais bonita, aprendemos a cantar a música que 
acaba de ser composta para a oração de Fé e Luz. Durante o confina-
mento de Março, tínhamos pedido a um músico muito conhecido para 
compor uma música com a letra desta oração em húngaro. Como 
tínhamos tempo, ele fê-lo com prazer. Aquando da reunião, desco-
brimos a melodia. 
 A dança está intimamente ligada à festa. Para manter as distâncias 
necessárias, segurámo-nos com lenços, formando uma roda grande. Foi 
um bom momento juntos. 
 Durante o confinamento, as nossas comunidades  encontraram-se 
online. Mas neste Verão, a maior parte dos campos de férias puderam 
realizar-se. Alguns foram encurtados, por vezes, duraram só a um fim 
de semana, mas tínhamos sede uns dos outros. 
 

 
 

As comunidades da 
Hungria 
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O poder da oração 
 

Eis o que fizemos : 
Mantivemo-nos em contacto por 

telefone e visitámo-nos. Visitar um  
membro da comunidade e a sua fa-
mília permitiu que nos conhecesse-
mos melhor. 

Precisamos de nos entreajudar e 
partilhar os nossos medos. Se posso 
telefonar a alguém de Fé e Luz, sinto
-me rapidamente aliviada e melhor. 
Partilhámos os nossos receios e as 
nossas preocupações. 

Rezámos uns pelos outros. Não deve-
mos ter medo de pedir aos outros que rezem por nós. 

Tentámos proteger a saúde de cada um. Foi por isso que nos contac-
távamos por Messenger, Skype, Zoom ou WhatsApp, o que nos per-
mite igualmente de nos vermos. É tranquilizador podermos ver-nos. 

Enviámos a lista dos nºs de telefone a cada membro para nos poder-
mos telefonar a qualquer momento para pedir ajuda ou partilhar os 
nossos sentimentos. 

Quem não estava em quarentena fez as compras para os que estavam. 
O meu marido faleceu durante o confinamento. Foi aí que eu experi-

mentei o que significa verdadeiramente pertencer à família Fé e Luz. 
Pedi e recebi muita ajuda. Os meus irmãos e irmãs fizeram-me sentir 
a bondade do amor e a solicitude de Deus. Podia telefonar a qualquer 
momento, mesmo à noite já tarde. Rezámos juntos ao telefone. Eles 
rezaram por mim. Senti o poder da oração. Foi o que nos manteve. 
Uma vez, cruzei-me com uma amiga da comunidade na escada. Pen-
so que ela foi enviada pelo Senhor. Depois de a ter encontrado, fiquei 
totalmente renovada. O meu filho com trissomia ajuda-me também 
muito. Sinto-me mesmo privilegiada de o ter.  

Comunidade "Pine", Dewdrop  
 
 



52 

 

 

Em Itália 
 

Próximos, à distância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 O confinamento começou: nada de amigos, nada de cine-
ma. Encontros de amigos anulados. E o maior sofrimento: não poder 
ver os amigos de Fé e Luz. O último encontro com a minha comunida-
de de Rho tinha sido tão rico, tão intenso. Um belo dia juntos, com 
anúncio e partilha, um almoço e um espetáculo que envolveu toda a 
gente. O calendário estava pronto e tínhamos previsto numerosas reu-
niões. Mas não. Tudo parou. Desde a festa de aniversário da Glenda à 
formação provincial, do conselho internacional, previsto para meados 
de Março no Egipto, à assembleia nacional italiana prevista para Ju-
nho. Paragem forçada. 
 A vontade de ter notícias uns dos outros, de nos abraçarmos e nos 
beijarmos era forte demais. Mas o que fazer sem sair de casa? A única 
solução, para além das chamadas telefónicas e pelo WhatsApp, eram as 
redes sociais. Foi assim que nasceu "Próximos, à distância', o slogan do 
lançamento de vídeos que nos permitiriam de nos sentir próximos das 
comunidades, de cada família e de cada pessoa. 
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 E depois chegou a vontade de 
ouvir os vídeos do Padre Marco: os 
comentários sobre a Palavra de 
Deus eram preciosos e sentíamos 
falta do seu acompanhamento. 
Gostei muito desses vídeos que me 
fizeram sentir menos sozinha. Es-
pero que eles tenham ajudado ou-
tras pessoas a passar estes dias es-
tranhos. 
 A criatividade está em casa em 
Fé e Luz. Vi concursos de cozinha, 
outros vídeos para aprender can-
ções, mensagens do Padre Mauro, 
arco-íris pintados com as palavras: 
Vai tudo ficar bem! O Matteo a pre-
parar massa para a mãe Luisa… 
Mas também recebi mensagens 
tristes. Chorei... Rezei pelos meus 
queridos amigos fechados no Hos-
pital e depois em casa.  
 O confinamento ensinou-nos a encontrar tempo para nós. Mesmo 
se não poder sair, cria stress, continuem a usar a imagina-
ção. Encontrem tempo para rezar. As redes sociais mostraram-nos que 
podem ser úteis para isso: seguir uma Via Sacra, a missa, escutar medi-
tações...  
 Vermo-nos outra vez é um desejo imenso. Assim que possamos 
abrir as portas das nossas casas, vamos correr uns para os outros para 
celebrar. Será uma grande alegria.  
 O confinamento ensinou alguma coisa a toda a gente. A primeira, 
para mim, é que ficar próximos, mesmo à distância, permite fazer cres-
cer a esperança. E a certeza que Fé e Luz é uma grande família constitui 
todos os dias, a minha grande esperança. Estamos contagiosos, sim, 
mas é um contágio de amor. E, mesmo longe, sabemos dizer uns aos 
outros: és precioso para mim, amo-te tanto! 
 

A  G  
Vice-coordenadora internacional 
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 E depois foi o confinamento 
 

 Logo no início da pandemia, estávamos otimistas quanto à possibi-
lidade de nos reunirmos, pensávamos que era só preciso tomar algumas 
medidas de proteção suplementares, mas que no fim as coisas se iam 
manter como de costume. Mas as restrições vieram. Um dos nossos 
"ragazzi" (pessoa com deficiência) disse: "Se já não nos podemos abra-
çar, já não é Fé e Luz!" 
 Num certo sentido ele tinha razão. Fé e Luz assenta em relações 
baseadas em contactos humanos, consequência de laços de amizade e a 
nossa maneira de provar a nossa atenção ao outro. 
 Quando veio o confinamento, todas as dúvidas foram varridas por 
uma realidade bem mais dura: os contactos físicos eram proibidos e 
todos devíamos ficar em casa. Como se pode viver uma amizade sem os 
"instrumentos" de base de que precisamos? A tecnologia e a criativida-
de vieram salvar-nos. As redes sociais, os instrumentos informáticos e 
as chamadas com vídeo tornaram-se os nossos olhos e as nossas vozes. 
 A nossa comunidade começou por um 
concurso de cozinha: cada família tinha 
que preparar um prato italiano para pres-
tar homenagem ao nosso país, tão dura-
mente afetado e filmar a atividade. Os 
nossos "ragazzi" gostaram de amassar al-
mondegas de carne ou enfeitar bolos com 
as cores da nossa bandeira. O mais agra-
dável era ver os vídeos e comer essas obras 
primas culinárias! Como o vírus se espa-
lhou por toda a Europa, fizemos um novo 
concurso de cozinha atribuindo a cada 
família um país da Europa para preparar 
um prato típico. 
 Criámos um vídeo que descrevia cada 
membro da comunidade mostrando um 
objeto com um significado especial para 
ele. O gesto tinha que ser simples, para 
que todos o pudessem fazer: 
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a pessoa devia apanhar o objeto vindo do exterior do ecrã, fazer com 
ele algo de significativo durante alguns segundos e depois fazê-lo desa-
parecer do ecrã. O vídeo final mostrou-nos um traço específico da nos-
sa personalidade  com um  valor especial nas nossas vidas. 
 Dois "ragazzi" lançaram uma espécie de evento diário em vídeo: 
cantaram uma canção diferente todos os dias às 18 horas exatas.  
Era comovente e ao mesmo tempo engraçado. Todos nós apreciámos 
as suas habilidades. E então, organizámos um concurso de canções, 
com árbitros e notação. Vimos esses vídeos uma centena de vezes e 
morremos a rir de cada vez que os revemos. A nossa comunidade man-
teve-se bem viva e apaixonada nesses rostos de cantores espalhados 
num ecrã como um mosaico colorido.  
 Hoje em dia, o vírus está de volta com as suas restrições. Podemos 
sentir a que ponto sentimos falta uns dos outros. Não podemos fazer 
uma oração ou uma refeição no mesmo espaço, mas sabemos que esta-
mos juntos, mesmo separados. Regressemos então à pergunta inicial: 
«Será isto ainda Fé e Luz?» E respondemos francamente: «Sim, talvez 
não completamente, mas Fé e Luz faz-se de relações e elas continuam 
aqui intactas". 
 

S  M  
Comunidade "San Gregorio", Roma 
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 Temos saudades dos  momentos espirituais 
 
 Durante o confinamento, criámos um chat no WhatsApp onde to-
dos os membros da comunidade se inscreveram menos dois ou três que 
não têm acesso à internet. Utilizamos esse chat para  dizer bom dia, 
para dar e receber notícias... e para nos sentirmos menos isolados. Os 
outros são contactados por telefone. 
 Num futuro próximo, não estamos a pensar reunir-nos fisicamente. 
A nossa paróquia não tem espaços grandes e alguns amigos não com-
preenderiam que não nos abraçássemos. 
 Enquanto não há frio podemos dividir a comunidade em dois ou 
três grupos para dar um passeio e comer um gelado. Infelizmente, te-
mos falta os tempos espirituais da reunião mas com este Covid que vai e 
vem, o medo em Turim ainda é muito grande. 
 Unidos em oração com cada um de vocês. 
 

Comunidade "Porta Aberta", Turim 
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 Pequenos gestos  
 
 Depois da última reunião em Fevereiro e a anulação da de Março e 
após um momento de perplexidade, começámos a organizar encontros 
por Zoom com algumas dificuldades mas, pelo menos, podemos ver-nos 
e discutir sobre o que íamos fazer. 
 Para a Páscoa, enviámos um postal a cada pessoa com deficiência e, 
de tempos a tempos, organizámos chamadas de vídeo em pequenos 
grupos via WhatsApp com as famílias ou os lares para aqueles que vi-
vem em instituição. 
 Durante o Verão com alguns jovens, organizámos pequenos grupos 
para comer juntos um gelado ou uma pizza mas muitas famílias ficavam 
em casa por precaução e as pessoas que vivem em lares não podiam re-
ceber visitas. 
 Atualmente decidimos voltar a festejar os aniversários, preparando 
um presente ligado com um momento feliz da comunidade: como um 
individual com uma foto da nossa comunidade, uma t-shirt com uma 
foto da pessoa festejada... 
 Um pequeno gesto para nos sentirmos mais próximos através das 
fotos que fizemos juntos e esperamos a ocasião de nos revermos nem 
que seja para um simples passeio. 
 

Comunidade "O Caminho", Perugia 
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A covid não pára Fé e 
Luz! 
 

 
 
 
 

Durante o confinamento, as 
tecnologias permitiram-nos 
mantermo-nos próximos. 
Não podíamos encontrar-
nos, mas com os novos meios 
de comunicação, podíamos 
ver-nos, fazer companhia uns 
aos outros, discutir... 

  
 Os que não têm WhatsApp foram contactados pelo telefone ou pelo 
correio. Tentámos apoiar-nos uns aos outros para que ninguém se sen-
tisse sozinho. 
 Também conseguimos fazer jogos divertidos, contar anedotas...  
Pusemos em linha jogos com adivinhas simples para estimular a imagi-
nação, mantermo-nos ocupados e passar o tempo. Afim de implicar 
mais pessoas, tentámos fixar uma hora que convinha a toda a gente, ou 
ao fim da tarde, como as 18 horas ou depois do jantar pelas 21 horas. 
Para muitos, este tempo de jogo tornou-se um encontro incontornável 
porque nos divertimos, e passamos uma hora despreocupada. Eu diverti
-me muito a organizar esses jogos e a procurar os conteúdos. Foi uma 
tentativa, mas o objetivo foi atingido com muito sucesso. Com o passa  
palavra uns aos outros, nos últimos tempos toda a gente se liga a esse 
tempo de divertimento. Cada um estava em sua casa, mas sentíamo-nos 
próximos de todos com simplicidade, rindo e divertindo-nos juntos. 
 A amizade aproxima-nos, encurta as distâncias, estamos unidos por 
laços que se reforçam e se apoiam mutuamente. 
 

F  A  
Comunidade 'Mensageiros da Alegria", Milão 
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 As receitas da comunidade de Rho 
 
 De repente, em poucos dias, ficámos separados, sem possibilidade 
de nos encontrarmos. Desde o princípio, cada um de nós tinha vonta-
de de se manter em contacto com os outros. O nosso telefone e o nos-
so grupo WhatsApp tornaram-se incontornáveis. Quem não se pôde 
ligar ao grupo foi contactado individualmente. Desde o primeiro dia 
do confinamento, organizámos tempos em conjunto: 
 Domingo de Ramos: em vez da festa tradicional e do almoço jun-

tos, toda a gente enviou uma foto ou um vídeo com os braços es-
tendidos como sinal dum abraço com uma canção. 

 Páscoa: pedimos a cada um que preparasse um postal de boas fes-
tas e que a fotografasse. Todas as fotos dos postais foram reunidas 
num vídeo único que nós partilhámos. Pedimos a cada pessoa que 
enviasse os vídeos ou fotos das suas atividades durante o confina-
mento. Muitos eram atividades físicas variadas para manter a for-
ma, mas também de cozinha e de tarefas domésticas. 

 Cada um de nós partilhou a 
sua receita preferida, por vezes 
acompanhada de fotos. Po-
demos dizer que neste período 
difícil e exigente, descobrimos 
algo de belo: a nossa amizade e 
o nosso desejo de estarmos 
juntos são verdadeiros e pro-
fundos. A procura e a desco-
berta de relações pessoais es-
tão mais vivas do que antes.  

 
M  

Comunidade de Rho 
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 Troca de fotos 
 

 Algumas fotos dos momentos vividos pelas comunidades  
"Semente de Esperança" de Mazara del Vallo.  

Feliz Páscoa 

 
 O que eu vejo da minha janela 
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A esperança 

As mães 
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 No Líbano 
 

Lá onde está o amor 
 

 Lá onde está o amor, o sofrimento pode coexistir com a alegria. E 
essa alegria é o que distingue a comunidade Fé e Luz. 
 Como compensar com coisas simples os tempos que vivíamos an-
tes, como a presença, a celebração, a oração, a amizade, a evangeliza-
ção, a missa, as refeições, a dança, os trabalhos manuais, os jogos, os 
cânticos…? Já não podíamos viver isto tudo. 
 Desde que ficámos em confinamento, dei 
voltas à cabeça para encontrar as melhores 
soluções para comunicarmos uns com os ou-
tros, mesmo à distância… Graças às redes 
sociais e ao WhatsApp, pudemos reconfortar
-nos, ter conversas divertidas e trocar fotos 
que mostravam como vivíamos nas nossas 
casas. 
 Cada semana, às quartas feiras às 19h, 
tínhamos um tempo de oração.  
Partilhávamos todos as nossas orações de pedido e de ação de graças 
pedindo ao Senhor que pusesse fim a esta pandemia e de regressar à 
vida normal. O mais importante, que nos pudéssemos rever. 

R  N  
Comunidade "São João Batista",  Bauchrieh 
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 Visitas em caravana 
 

 Durante o confinamento, pensámos muito nos membros da nossa 
comunidade “Fé e Luz Biblos” que fazem parte da nossa família. Pensá-
mos muito como ajudá-los, estar ao lado deles apesar do confinamento 
que nos separava. 
  
 Organizámos três atividades:  
 
 Como contactar o nosso amigo? 

O nosso objetivo era assegurar a saúde 
dos membros enquanto reforçávamos as 
suas amizades. 
Cada jovem devia ligar a um amigo e fa-
zer algumas perguntas:  
 Qual a tua comida preferida? 
 Aprendeste alguma coisa nova duran-

te o confinamento? 
 Queres cantar comigo?  
 O que tens feito em casa? 
 Estás pronto para uma adivinha?  
 Lembras-te do que fizemos du-

rante o campo de férias?  
  
Depois, partilhávamos estas notícias e informações no grupo de 
WhatsApp dos jovens.  

Como rezar à distância ? 
O nosso objetivo era que nos 
encontrássemos num ambiente 
de oração afim de renovar a es-
perança.  
Cada família preparou um canto 
de oração perto das suas casa. 
Depois visitámo-los de carro, em 
caravana, acompanhados por 
cantos religiosos.   
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Como jogar à distância ? 
O nosso objetivo era que nos divertíssemos e também incentivar os 
talentos. 
No início, enviámos uma lista dos “números” no grupo de WhatsApp, 
para que cada um escolhesse um desafio. 
Por exemplo:  
Filmar uma dança 
Tocar um instrumento musical 
Cantar uma canção 
Desenhar o logo do Fé e Luz 
 ... 
Esperamos que as nossas atividade possam ajudar outras comunida-
des a aguentar o confinamento.  
 

Comunidade "Fé e Luz Biblos" 
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 Maria, protege  
o nosso país e as nossas comunidades 

 
 Como reforçar os laços da nossas comunidade durante a pandemia, 
apesar da distância física? Foi um desafio ao qual tentámos fazer face, 
dado que não podíamos reunir-nos como estávamos habituados a fazer 
cada semana. 
 Os meios que utilizámos foram os seguin-
tes:   
 Programámos encontros no Zoom para 

partilhar e contar como cada um passava 
o seu tempo. 

 Para continuar a viver momentos de ora-
ção, encontramo-nos todas as 4ªs-feira 
no grupo  WhatsApp da comunidade. 

 Todas as semanas, enviávamos um novo 
desafio a todos os membros da comuni-
dade para tentar realizar atividades que 
costumávamos fazer juntos nos encon-
tros: trabalhos manuais, desporto, ou jo-
gos, sem esquecer as danças e até receitas 
culinárias! Todos os membros da comu-
nidade participavam nestas atividades a 
partir das suas casas e filmavam ou foto-
grafavam e partilhavam no grupo.   

 É verdade que nada pode tomar o lugar 
dos encontros reais, mas é importante conti-
nuar a tentar viver o essencial do Fé e Luz no 
meio desta pandemia.  
 Nestes dias difíceis, pedimos intercessão a 
Maria para chegarmos ao fim da pandemia e à 
proteção do nosso país e das nossas comuni-
dades. 
 
Comunidade "Nossa Senhora do Livramento", 
Bickfaya  
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 Com a ajuda deles 
 

 Porque toda a comunidade desejava que nos mantivéssemos unidos 
apesar das circunstâncias, com a ajuda do Senhor e de Maria, pudemos 
partilhar várias atividades, como: 
 uma via sacra em linha com outras comunidades da região, 
 uma missa para o 29º aniversário da comunidade, com as intenções e 

as orações de ação de graças feitas pelas pessoas com deficiência, ca-
da um em sua casa. 

 um vídeo para dar os parabéns à comunidade. 
 Adicionalmente, fizemos contactos semanais com os amigos, as pes-
soas com deficiência e os pais. 

 
B  A  I  

Comunidade "São Zakhia", Amchit 
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 Um campo de férias em linha 
 

 

  

 Esta pandemia não é fácil. Mas fizemos todos os possíveis para que 
fosse um tempo de distração. 
 Para comunicar melhor, criámos dois grupos do WhatsApp, um pa-
ra os jovens e outro para as mães dos nossos amigos. Começou tudo 
com pequenas e simples mensagens nesses dois grupos, depois começá-
mos a enviar jogos engraçados para o grupo dos jovens. Todos os dias, 
os jovens enviavam espontaneamente jogos, assim jogávamos e divertí-
amo-nos. 
 Todos os anos, no mês de Maio, costumávamos fazer uma peregri-
nação a um santuário da Virgem, mas este ano fizemo-lo à distância e 
de carro. Os jovens, com o nosso pároco, visitaram as casas dos amigos 
da comunidade de Mastita. 
 Durante o final do mês de Agosto, fizemos um campo de férias em 
linha, os preparativos não foram fáceis! O conceito era enviar fotos 
através grupo WhatsApp com as atividades dos jovens e das mãe e par-
tilhar também na nossa página do Facebook.   
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 Houve atividades como mímicas e jogos, concursos de cozinha, dois 
dias de orações e um dia final que serviu para recapitular todo o campo 
de férias, com tempos de música e jogos. Estas atividades foram parti-
lhadas por videoconferência e também através de visitas ao domicílio, 
tendo em conta todas as precauções necessárias. 
 Quando veio o desconfinamento, retomámos os encontros, mas em 
mini grupos. Nos próximos dias, vamos organizar uma noite de cinema 
para nos despedirmos da época do verão e como surpresa, vamos enviar 
a cada pessoa um saco de pipocas caseiro e o link para o filme. 
 

V  A  
Comunidade "Matista", Matista Jbeil 
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Nos Países Baixos 
 

Ideias simples e alegres 
 
 Tivemos ideias simples e alegres para atenuar as consequências gra-
ves desta pandemia, incluindo a impossibilidade de fazer encontros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fomos cantar na rua, à frente da portas ou debaixo da varanda de 
um dos amigos que festejava o seu aniversário ou ainda escrevemos 
uma carta bonita.  

 
 Encontrámo-nos na rua na praça 

mais bonita da nossa cidade (máximo 
de 3 pessoas) e permitimo-nos pe-
quenos prazeres como comer um ge-
lado ou uma waffle, cerejas ou chan-
tili, por sorte o tempo estava bom!  

 
 
 Graças ao bom tempo, foi possível, 
depois do alívio do desconfinamento, ir 

visitar as pessoas a casa, mas apenas se fosse possível sentarmo-nos 
na rua. Fizemos encontros maravilhosos, mais pessoais e diferentes 
dos encontros habituais em comunidade… 

 
 Enviámos regularmente uma carta de amizade com um cartão com 

um jogo, para nos mantermos ligados aos nossos amigos do Fé e 
Luz. 
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Enviámos uma carta a cada um com 2 folhas para  pintar. Juntámos 
dois envelopes com selo. Quando o trabalho estivesse pronto, eles 
podiam enviá-los a outros dois membros da comunidade. 

 
 Ligámos a toda a gente múltiplas vezes por telefone e por vídeo. 
 
 Esperamos retomar os nossos encontros com muitas precauções, 
mas queremos tentar... 
 

C   H  
Comunidade "De Palster", Roermond    

Como chegar à  
nossa comunidade? 

Procura 5 membros da comunidade,  
Eles estão escondidos nesta imagem 

Quem são?? 
Escreve os 5 nomes no postal em baixo… ! 

Aqui está a nossa barca de Fé e Luz 
As imagens não são iguiais.  

Procura as 5 diferenças 

Olha para este choramingas.  
Que rabugento!  
Tem um ar zangado! 
Não é assim que Deus nos quis! 
Dá a volta à imagem  
Rápido! 
E então vês como Deus quer   que 
nós estejamos! 
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Três reuniões virtuais 
 
 Durante o confinamento, fizemos mensalmente um vídeo com a 
equipa de coordenação e enviámo-lo a todos os membros, por telemó-
vel ou computador. Era uma reunião de comunidade. 
 A equipa de coordenação, com ajuda de duas pessoas com deficiên-
cia, cantaram o cântico de acolhimento. Fizeram também uma mímica 
com peluches. Houve ainda outros cânticos. Os dois assistentes expli-
caram a mímica e fizeram uma meditação. Todos estes elementos agru-
pados num vídeo pareciam uma reunião normal. A equipa de coorde-
nação apreciou muito e nós também recebemos reações muito positivas 
da parte de todos. 
 Para celebrar a Páscoa, visitámos todos os membros, apesar de só os 
podermos ver de longe. 
 Demos-lhes a nossa carta trimestral “Ponto de luz” e ovos de choco-
late. Uma distração que foi apreciada por muitos.   
  
 

Comunidade "Pérolas de Deus", Volendam   

Os apóstolos 
no lago  
Pescaram 
muitos 
peixes 

A família encarregada do cântico de acolhimento 

Explicação do Evangelho 
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No País de Gales 
 

Para tornar a vida mais doce 
 

 

 
 

 O primeiro pensamento de todos foi que tínhamos que nos manter 
em contacto e por isso começámos a telefonar a toda a gente. Todos os 
amigos ligavam pelo menos uma vez por dia às pessoas com deficiên-
cia.  
 Depois, oferecemos a cada pessoa um cestinho com um refrigeran-
te, batatas fritas, rebuçados, chocolate, bolachas, pipocas, uma vela e 
uma máscara de beleza para ficarem mais bonitos e bonitas! 
 Organizámos reuniões Zoom semanais e, apesar de nem todos te-
rem internet, eramos cerca de doze pessoas todas as semanas. Gerimos 
estas reuniões pelo modelo duma reunião comunitária, partilhando 
notícias, cantando e rezando. Estas reuniões foram apreciadas por to-
dos.  
 Preparámos também um saco com canetas de feltro, lápis de cor, 
um rébus (jogo com palavras e desenhos), um desdobrável com pássa-
ros de jardim e ainda mini bolinhos. 
 Para tornar a vida dos nossos membros um pouco mais agradável 
durante o confinamento e, como tínhamos todos um pouco de dinhei-
ro de lado, organizámos a entrega de chás e bolos a partir de um hotel 
uma vez por mês. Eram deliciosos e todos gostaram muito. 
 Estou desejosa de ver as ideias de todos os outros para tornar a vi-
da um pouco melhor nestes tempos difíceis. 

J  G  
Comunidade "A Lanterna", Swansea 
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No Perú 
 

 Conselho nacional 
 
 A 7 de Setembro, os membros da equipa do Perú, que estavam reu-
nidos em conselho, participaram numa eucaristia celebrada pelo nosso 
assistente provincial, o Pe Isaac Martinez. A nossa vice-coordenadora 
internacional, Elvira de Gomero, também nos acompanhou. 
 Estes novos tempos levam-nos a recorrer a novas ferramentas que 
nos permitam manter unidos no nosso serviço às comunidades. 
 Nas nossas intenções, incluímos todas as comunidades da provín-
cia, rezámos por cada um dos membros e as suas famílias, em particu-
lar aqueles que atravessam momentos difíceis por causa da pandemia 
do coronavírus.  
 Que Deus vos abençoe a todos. 

E  G   
Vice-coordenadora provincial, Perú 

De cima para baixo: Guillermo Rovero, Erika Gonzales, Pe Isaac      
Martinez, Maritza Regalado, Hector Luis Meza, Raquel Franco e Elvira 
de Gomero 
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 O momento mais esperado 
 

 Para muitos de nós, a 
reunião do Fé e Luz é o mo-
mento mais esperado do mês e 
isso aprofunda cada vez mais o 
nosso compromisso. 

 Estes acontecimentos 
mudaram-nos, encheram-nos 
de medos e incertezas. 

 Se nos cansaram fisicamente, reforçaram os laços dos nossos 
corações, aumentaram a participação de cada um e reforçaram a nossa 
unidade. Fomos sempre uma pequena comunidade, mas somos aben-
çoados porque temos uma boa sala paroquial e a presença regular do 
Pe Carlos Rosell, pároco e assistente da nossa comunidade. Vivemos 
momentos muito bonitos e lembro-me do Dia de Anúncio e Partilha no 
qual apresentámos a nossa comunidade nas missas de domingo, o que 
aumentou o número de membros da comunidade. 

 No ano passado, eramos muito poucos a assistir às reuniões 
porque havia sempre uma boa razão ou desculpa. Hoje, já não há mais 
desculpas, queremos simplesmente ver-nos e fazemos todos os possí-
veis para ter uma ligação, o nosso computador ou o nosso telemóvel à 
disposição, as apps Zoom, Google Meet, Skype e os membros da nossa 
família para nos ajudar a manter uma comunicação segura e rápida.  
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  Agora até temos um grupo de discussão onde partilhamos ora-
ções, reflexões, parabéns, notícias… Mantemo-nos unidos. Hoje somos 
uma grande família que conta com mais de trinta membros.  
 Quero realçar o grande apoio e acompanhamento da Elvira Gomera 
(vice-coordenadora internacional) e do Pe Isaac Martínez (antigo assis-
tente internacional) que se juntam a nós todos os meses e nos trazem 
entusiasmo renovado e esperança. 
 Durante a pandemia, a oração suportou-nos e alimentou-nos e o 
carnet de route serviu-nos de guia. Agradecemos aos membros da equi-
pa internacional pelo bonito e enriquecedor carnet de route. O Fé e Luz 
irá em breve celebrar os seus 50 anos. Sentimo-nos renovados na fé e 
na esperança e preparamo-nos para viver este jubileu na alegria. 
  

E  J  G  M  
Comunidade "Senhor da Misericórdia Divina", Lima 
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 Quase como antes 
 
 A nossa comunidade, como todas as outras através do mundo, vive 
no meio duma pandemia que fez numerosas vítimas, sem distinção de 
origem, meio, ou religião… Impossível encontrar-se. Decidimos conti-
nuar os nossos encontros mas virtualmente, encontrando-nos na inter-
net todos os  terceiros domingos do mês às 13h, como fazíamos antes. 
 Nas suas casas, os membros da comunidade eram convidados a pre-
parar um canto de oração, como uma 
imagem, a bíblia, flores e velas. Para o 
atelier dos artistas, fazíamos o que estava 
proposto no carnet de route e depois co-
locávamos as nossas criações no canto de 
oração. Tirávamos uma foto e enviávamos 
a todos. 
 Começávamos por um acolhimento, 
um cântico, uma oração para agradecer a 
Deus o facto de estarmos juntos em de boa saúde, rezávamos também 
pelos que estavam doentes e aqueles que tinham partido para junto 
d’Ele. Fazíamos partilhas sobre o tema do mês, cantávamos e celebráva-
mos os aniversários do mês. Àqueles que não tinham ligação, enviámos 
correio ou mensagens gravadas. 
 Que Deus venha em nossa ajuda! 
 

Comunidade "Grão de Amor", Huaura  
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 O lugar importante dos irmãos e das irmãs  
 
 Bom dia a todos! 
 A nossa comunidade caminha em conjunto há mais de quinze anos 
e ao longo desta viagem partilhámos alegrias, esperanças, tristezas e 
sempre muita fé.  
 No início da pandemia no Perú, a situação era incerta. Havia muita 
confusão e sofrimento. Mas as comunidades não queriam ficar de bra-
ços cruzados. Rapidamente, começámos as nossas reuniões virtuais 
usando a plataforma Zoom. 
 As pessoas com deficiência voltaram a sentir-se contentes por se 
reverem, mesmo através do ecrã, por ouvir a voz dos outros e por cele-
brar os encontros apesar das limitações. 
 Os irmãos e irmãs tomaram um lugar importante porque foram eles 
que ajudaram os pais e as pessoas com deficiência (que não estavam 
habituados a este tecnologia) a ligar-se. Ligámo-nos nesta altura, com 
membros de outras comunidades que não puderam manter as duas re-
uniões. 
 A nossa coordenadora, Sandra Oviedo, trata 
sempre de cada detalhe das reuniões para que 
nos sintamos acolhidos e que possamos todos 
participar. 
 Hoje as distancias físicas ainda nos separam, 
mas sentimo-nos juntos, unidos espiritualmen-
te.     

 E  G  
Comunidade "Coração de Jesus", Lima 
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Nas Filipinas 

 

Programa "Planta um grão de fé" 
A espiritualidade da jardinagem 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A comunidade Fé e Luz “Glória da Manhã” (todas as comunidades 
das Filipinas têm nomes de flores) acaba de verificar por experiência 
própria que é possível haver felicidade mesmo nas trevas, porque a ver-
dadeira felicidade vem da fé quando ela é alimentada e cultivada pela 
Luz que arde no coração de cada um. 
 Como um relâmpago que precede um dilúvio de fortes chuvas, uma 
tempestade preparava-se para invadir de rompante o planeta, atirando 
pedras sobre o conjunto da humanidade. Muitas pessoas morreram ou 
estão a ponto de morrer. As pessoas perdem entes queridos e os seus 
bens e outros morrer de fome. A certeza do amanhã tornou-se tão turva 
como as águas lamacentas de um dilúvio desencadeado, afogando vidas 
e sonhos.   
 Em todo este desespero e esta busca pela libertação, uma luz arde 
ainda: é possível ter esperança, apesar de tudo, se tivermos um pouco 
de fé para procurar a Luz da redenção. 
 Escondidos na escuridão da crise mundial da Covid-19, a comunida-
de “Glória da Manhã” iniciou o programa “Planta um grão de fé” a 20 de 
Agosto de 2020, ao mesmo tempo que o seu primeiro encontro em li-
nha sobre o tema “Cantemos a nossa fé na luz do Senhor”. 
 Esta iniciativa procurava concentrar a atenção dos nossos amigos 
com deficiência e as suas famílias numa coisa construtiva e produtiva. 
Ao mesmo tempo, isto permitia ganhar gosto e alegria na jardinagem. 
Neste exercício tão básico, é possível colher frutos nos planos espiritu-
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ais e físicos; ao mesmo tempo que se aprende a plantar um grão, a to-
mar conta dele e, mais tarde, a partilhar os frutos do nosso trabalho 
com aqueles que nos rodeiam. 
 O programa propunha concursos centrados numa atividade de 
plantação permitindo a descoberta de que é também possível daí advir 
uma verdadeira felicidade ao alimentar o grão de fé plantado no nosso 
coração. Enquanto plantavam grãos e tomavam conta das suas plantas, 
os participantes eram encorajados a cantar o hino da comunidade 
“Glória da Manhã”, “um botãozinho de fé”. Este canto diz que nutrir 
um grão apesar da tempestade e do vento, desde o momento que o 
plantamos até à primeira folha verde, e fazê-lo crescer até à floração 
manifesta a fidelidade do servo fiel que reconhece, com fé e respeito, o 
dom da criação do Pai. 
 O primeiro concurso pretendia recompensar a melhor imagem da 
pessoa e das flores no jardim ou quintal. Com honras partilhadas, 5 
laureados foram recompensados por um painel de amigos do Fé e Luz, 
dirigido pelo Pe Julius Clavero, pároco de São Francisco de Xavier de 
Pueblo. Justine, Mika, Trisha, Ramsey e Quinbertman receberam o seu 
prémio com alegria e gratidão oferecido pelos nossos benfeitores locais 
e estrangeiros. 
 

C  H  
Comunidade "Glória da Manhã", Cagayan de Oro  
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 36º aniversário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 A comunidade de Sampaguita celebrou o seu 36º aniversário apesar 
da pandemia. A celebração do aniversário deveria ter acontecido a 28 
de Setembro, mas devido ao corte de internet durante 5 dias consecuti-
vos, aconteceu a 11 de Outubro. 
 A nossa coordenadora da comunidade, Lyam Castillo, e o seu irmão  
pediram que cada um colocasse no seu canto de oração lembranças 
que lhe fossem queridas destes 36 anos de vida.  
 

Comunidade "Sampaguita", Mandaluyong  
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Na Polónia 
 

Juntos, em linha e na vida real 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O confinamento não impediu que a nossa comunidade passasse 
tempo em conjunto. As novas tecnologias permitiram que nos víssemos 
e trocássemos informações. Estes encontros insólitos foram acompa-
nhados de muita alegria e sorrisos.  
 Com a redução das restrições sanitárias no nosso país, retomámos a 
nossas reuniões mensais. Mas claro, respeitando as regras para a nossa 
saúde e a dos que nos são próximos. 
 No final de Agosto, aquando da festa da Nossa Senhora de Czesto-
chowa, celebrámos o terceiro aniversário do reconhecimento da nossa 
comunidade. Nesta ocasião, partimos em peregrinação até ao santuário 
mariano mais antigo da Polónia, localizado em Górka Klasztorna. 
 Apesar dos momentos difíceis, não deixámos de estar juntos por 
vezes em linha e por vezes na vida real.  

Comunidade “Rykotki”, Wiecbork  
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 E quando chover ou fizer frio? 
 

 A comunidade "Iskierki" (Faisquinhas) reúne-se todos os terceiros 
domingos do mês para uma missa na igreja de Nossa Senhora Rainha 
da Polónia em Varsóvia. Depois da missa, fazemos sempre uma reunião 
com chá e coisas doces, com a presença do nosso assistente, o Pe Ta-
deusz. 
 Depois da pausa de três meses causada pela pandemia, retomámos 
os encontros na missa, mas as reuniões fizeram-se no exterior da igreja 
e sem chá. Ficámos preocupados sobe o que fazer quando chovesse ou 
fizesse frio, se o vírus persistir.  
 Nós vos enviamos toda a nossa amizade e mantemo-nos unidos a 
vos pela oração. 
 

K   Z  
Comunidade "Iskierki", Varsóvia 
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 "O verão na cidade" 
  

  
 

 O confinamento  na Polónia começou em Março e, quando foi 
anunciado, cancelámos a reunião da nossa comunidade deveria ter 
acontecido uns dias depois. Não nos vimos durante a primavera e deci-
dimos cancelar o nosso campo de férias no verão, previsto para julho.  
Foi uma decisão difícil e dolorosa, ainda mais porque as restrições já 
tinha sido reduzidas na Polónia e que parecia possível organizá-lo, mas 
pensámos que não seria responsável. No entanto, sabíamos que alguns 
membros da comunidade estavam isolados e sentiam-se sozinhos, para 
além de termos todos saudades uns dos outros. 
 Decidimos então organizar reuniões de verão na nossa cidade, em 
vez de fazer o campo de férias, ao que chamámos “O verão da cidade”. 
Aproveitámos o bom tempo e organizámos principalmente atividades 
ao ar livre, tentando manter as regras sanitárias e a distancia.   
 Foi incrível rever os nossos amigos depois de tanto tempo. Foi tam-
bém uma experiência interessante descobrir sítios bonitos para visitar 
no nosso bairro. Constatámos que não precisámos de viajar até longe 
para viver um “campo” em comunidade. Durante uma semana, fizemos 
dia após dia: uma peregrinação a um santuário, um grande passeio na 
floresta, uma visita a um cemitério (cada um mostrou a tumba de al-
guém próximo e rezámos em conjunto).  
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Fizemos um barbecue em casa dum dos amigos que tem um grande 
jardim. São apenas algumas das atividades principais. Pudemos assim, 
rezar em conjunto, falar, partilhar e celebrar durante estes períodos 
que estivemos juntos. 
 Infelizmente, o verão na Polónia acabou e a situação pandémica 
agrava-se, restam por isso ainda muitos desafios a superar. Vai ser fan-
tástico ler as ideias das outras comunidades para estes momentos difí-
ceis e de nos possamos inspirar!  
 

K  J   
Comunidade "Ziarenko", Otwock 
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Em Portugal 
 

Mesmo antes do confinamento 

 No dia 8 de março de 2020, em plena pré-pandemia, a comunidade 
Fé e Luz de Folgosa e S. Pedro Fins, realizou o seu reconhecimento pe-
rante a presença de muitos amigos especiais e suas comunidades. 
 O Senhor Bispo do Porto presenteou-nos com a sua presença, assim 
como vários sacerdotes e diáconos de toda a diocese do Porto. Várias 
foram as entidades presentes, como representantes da Câmara Munici-
pal da Maia e das duas Freguesias. Tivemos ainda uma grande parte da 
população das duas freguesias presente nas celebrações. Viveram-se 
momentos de muita alegria, amizade e carinho.  
 Tudo só foi possível com a ajuda de uma vasta equipa que levou a 
cabo várias tarefas, entre cozinha, decoração, arranjos, preparativos, 
coros, músicas, discursos e muitas, mas muitas mais coisas, que leva-
ram a um dia magnifico, só perturbado pela ameaça da Covid-19. Com a 
graça de Deus, não resultou nenhum caso positivo do encontro, o que 
acabou por se tornar uma preocupação nos dias que se seguiram.    
 A nova comunidade Fé e Luz de Folgosa e S. Pedro Fins muito 
agradece a presença de todos e sabemos bem que muitos mais gostari-
am de estar presentes, mas pelos receios que a Covid-19 apresentava, 
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tomaram a decisão de não estarem presentes e para eles todos o nosso 
bem-haja pelo carinho que nos demonstraram. Um agradecimento 
muito especial a toda a equipa Provincial, que de uma forma muito cui-
dadosa, sempre nos acompanhou e fortaleceu nesta nossa caminhada. 
Claro que nunca nos esqueceremos da comunidade de S. Romão de 
Vermoim, que nos apadrinhou e esteve sempre ao nosso lado para o 
que fosse necessário. Por fim, resta-nos agradecer ao Pe Domingos Are-
ais que nos apoiou  nas dúvidas e nas incertezas.  
 Terminamos agradecendo àqueles que aceitaram integrar a comu-
nidade. Em cada um, encontramos um amigo e uma vontade e ajudar o 
próximo. Em cada um encontramos o amor para com o próximo, de 
que Jesus sempre nos falou. Fica a certeza da construção de uma comu-
nidade cada vez mais forte e unida, pronta a acolher. 
 Depois, a Covid-19 colocou-nos um novo desafio… Assim, usámos a 
criatividade, e na Páscoa, cada elemento teve de colocar uma Cruz na 
porta de sua casa. E cada amigo especial recebeu o seu folar! Mas não 
paramos por aí e comemorámos o dia da mãe: cada Mãe recebeu uma 
surpresa em casa. Fizemos ainda várias dezenas.  
 No dia 31 de Maio estivemos novamente juntos, rezamos uma deze-
na a Nossa Senhora e celebramos a Eucaristia. Em Junho, preparámos 
todos algo sobre o S. Pedro! Em Julho, celebrámos o dia dos avós, mas 
não conseguimos realizar o campo de férias. Já estamos todos cheios de 
saudades e em breve vamos estar juntos e ficar bem!  

S  S  P  
Comunidade "Divino Salvador",  Folgosa 
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 Vamos à missa juntos 
 

Vivemos tempos muito difíceis. Estávamos (bem) habituados aos abra-
ços e aos beijinhos, mas este vírus veio tirar-nos tudo isso… No primei-
ro mês de confinamento foi tudo tão atribulado, as nossas vidas muda-
ram tanto, que não nos conseguimos reunir, apesar de nos mantermos 
sempre em contacto através do nosso grupo de WhatsApp.  
 Depois da reorganização que ocorreu nas nossas vidas à conta desta 
pandemia, fizemos algumas reuniões por videoconferência. Foi muito 
bom podermos rezar juntos (apesar da distância). Estes acabaram por 
se tornar bons momentos de partilha, e, ainda que nos falte o abraço, 
conseguimos matar saudades uns dos outros!  
 Combinámos agora na nossa última reunião que vamos começar 
por ir juntos à Eucaristia na nossa Paróquia, cumprindo todas as pre-
cauções de segurança que são recomendadas. Vai ser estranho não po-
dermos correr uns para os outros, como acontecia sempre nos encon-
tros... Mas com pequenos passos como este, vai surgindo uma Luz que 
nos confirma que, com a força de Deus, irá ficar tudo bem.  
 Beijinhos e abraços no coração de todos vós. 

C  R   C  
Comunidade "Nossa Senhora da Hora", Nossa Senhora da Hora  
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 Um puzzle para cada um 
  

 Depois de ponderarmos cuidadosamente a situação do nosso país e 
da nossa região, decidimos gerar um momento de contacto entre os 
amigos e familiares criando uma «  Caravana» para a comunidade. 
 Ela funciona assim: a equipa de coordenação e alguns amigos vão 
visitar as nossas famílias e amigos nas suas casas ou instituições.  Aten-
demos a todos as medidas de segurança e fazemos visitas breves apenas 
de alguns minutos para ter notícias e lembrá-los que ainda estamos 
aqui, assim mantemo-nos em contacto.  
 Criámos também uns puzzles com o logo do Fé e Luz, feitos em car-
tão, e colocámos as peças dentro de um saquinho com uma oração. Es-
tes foram distribuídos durante uma das nossas caravanas durante um 
domingo inteiro. 
 Fiquem em segurança e tomem conta uns dos outros! 
 

N  A  
Comunidade "São João Batista", Vila do Conde  
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Cantar a alegria de estar vivo 

 
 

 Em tempos de confinamento tratamos de reinventar formas de es-
tar. Sabíamos que não podíamos estar uns com os outros, mas as sauda-
des falaram mais alto e a vontade de partilharmos a vida falou mais al-
to. O Zoom foi a plataforma que encontrámos para matar as saudades. 
No início falávamos todos ao mesmo tempo, atropelávamo-nos, cantá-
vamos ao mesmo tempo e ninguém se entendia, mas aos poucos fomos 
percebendo o que os amigos especiais nos ensinavam: o essencial é par-
tilhar a vida e até o silêncio é uma forma de diálogo. Assim vivemos os 
santos populares (este foi o manjerico da nossa comunidade).  
 Os encontros aconteciam mensalmente como se pudéssemos man-
ter alguma normalidade nesta incerteza. Quando foi possível, começa-
mos a preparar um quarto tempo com os que tinham regressado ao tra-
balho e se sentiam seguros para cantar a alegria de estarmos vivos. Es-
colhemos a Praia da Poça e fomos brindados com um pôr-do-sol mag-
nífico, que agradecemos à maneira de São Francisco “Louvado sejas, 
meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o senhor irmão 
sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina”. A natureza aco-
lheu-nos e mostrou-nos que até com as máscaras é possível amar, pois 
nada nos separará do amor de Deus.  
 Mantenham-se seguros, caminhem na certeza que as viagens parti-
lhadas são mais seguras e nunca como hoje foi tão urgente cuidarmos 
uns dos outros.  

T  M  
 Comunidade "Amigos da alegria", Estoril  
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Na República Checa 
  

Encontros regulares 
 
 Durante o confinamento, criá-
mos um grupo Skype para poder-
mos fazer: 
 reuniões mensais regulares, 
 uma via sacra durante a quares-

ma, 
 a Via Lucis na Páscoa. 
Também usámos esse canal para 
enviar mensagens e fotos às pesso-
as da comunidade. 
 Desde maio, sentimos todos a 
necessidade de rezar em conjun-
to. Por isso, fazemos as vésperas 
todas as quartas feiras à noite. 
 Infelizmente, cerca de um 
terço dos membros da comunida-
de não podem juntar-se a nós, 
nesse caso, eu telefono ou envio 
emails ou até cartas a todos. 
  
Deus vos abençoe a cada um. 

 
 

A  V  
Comunidade "Barca de São José", 

Brno   
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Na Rússia 
 

A luz em linha  
 

 Antes, na nossa comunidade, celebrávamos os aniversários uma vez 
por mês por ocasião da reunião comunitária. Cantávamos os parabéns e 
dávamos pequenas prendas enquanto bebíamos um chá. 
 As regras sanitárias durante a pandemia afastaram-nos e tivemos 
que ficar em casa. Estávamos perdidos e confusos. Os amigos que pre-
paravam as reuniões ficaram preocupados em relação aos aniversários. 
Depois de algumas discussões, decidimos festejá-los em linha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 As nossas amigas a Alla, mãe do Yegor, e a Maria começaram a pre-
parar  postais eletrónicos para cada aniversário. Bem cedo de manhã, 
um postal bonito e único com palavras queridas e fotos aparecia na in-
ternet. Foi o início. Depois, os membros da comunidade começaram a 
adicionar os seus parabéns, a enviar emoticons e pictogramas. Mas per-
cebemos que as pessoas não estavam ainda todas ligadas ao grupo. Adi-
cionámos esses membros e escrevemos-lhe uma mensagem pessoal. 
Este tipo de interação uniu-nos e reconfortou-nos. Apercebemo-nos 
que continuávamos a preocupar-nos uns com os outros, tínhamos sau-
dades uns dos outros e que esperávamos com impaciência que os en-
contros recomeçassem. 
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 Um facto interessante foi que os postais de aniversário se tornaram 
mais pertinentes porque apareciam no próprio dia (e não uma vez por 
mês). Passámos a conhecer-nos melhor porque vimos muitos fotos... 
 Maria conta-nos: Durante uma reunião, comprometemo-nos sobre 
as formas como iriamos apoiar a comunidade e cada um dos seus mem-
bros e escrevemo-los num coração. Lembro-me de ter escrito que parti-
ciparia em projetos criativos. 
 A nossa comunidade é composta de pessoas criativas e somos como 
crianças. Por isso, fazemos regularmente propostas de coisas inespera-
das e novas. Todos cooperam e, a partir do nada, todos se divertem 
muito com alegria.  
 Durante o confinamento, a Alla e eu organizámos os aniversários 
em linha. Pegámos num calendário de aniversários, pedimos ajuda a 
Deus e começámos a criar. A Alla escrevia os votos e eu fazia o grafis-
mo. A Alla tem sempre a palavra certa para cada um. Ela tem sempre 
palavras de encorajamento e apoio muito acertadas! Há um poder de 
cura, de amor e beleza nas suas palavras. 
 A nossa vida tornou-se mais interessante e mais bela, ao comuni-
carmos uns com os outros em linha e transmitindo o amor por satélite 
e fibra ótica!  Por vezes, parece que está tudo mal e as nuvens negras 
aproximam-se. Nesse momento, o Senhor responde através dos amigos 
da comunidade com uma mensagem no nosso grupo: o Vanya levantou
-se cedo hoje e recebeu o seu postal de aniversário. Ele está tão contente! 
Será que podem imaginar como é fácil dar felicidade a outra pessoa?  
 

Comunidade "Sob o Céu Azul", São Petersburgo 
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 Oração da noite  

 

 Todos os dias ao fim do dia, durante o período do confinamento, 
encontrámo-nos em linha, em pequenos grupos de três a quatro pesso-
as para ler as Santas Escrituras, para rezar, para nos divertirmos, para 
nos escutarmos e nos suportarmos uns aos outros.  
 Primeiro, tínhamos criado um grupo da comunidade no WhatsApp, 
um espaço para as nossas reuniões, anúncios, aniversários… Descobri-
mos que era muito prático: se alguém escreve que não se sente bem e 
não irá participar na oração da noite, o grupo reza por essa pessoa...  
 Cada dia, alguém tem a responsabilidade de dividir as pessoas em 
pequenos grupos aleatórios, para que os grupos sejam diferentes cada 
vez, e nomeia um responsável para cada grupo.  
 Às 21:50, o responsável inicia uma chamada de grupo no WhatsApp, 
os outros participantes só descobrem com quem irão rezar apenas 
quando vêm as fotos no ecrã. Isto gera uma espera alegre, um tipo de 
surpresa.  
 
Como se desenrola a reunião: 
Chamada geral, partilha: cada um conta como passou o dia. 
Leitura das Escrituras: uma seleção aleatória dum texto é feita por um 

dos membros do grupo. Depois, discutimos a leitura e partilhamos as 
nossas reflexões. 

Dizemos as nossas intenções de oração e a nossa ação de graças “à 
vela”. Depois, dizemos um Pai Nosso e uma Ave Maria.  
"Layla Tov!" Reencontramo-nos amanhã! 
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 Esta forma de comunicação gerou-se por acaso quando cada um 
teve que ficar confinado em casa. Começámos a aborrecer-nos, quería-
mos continuar a comunicar. Assim nasceu a ideia da oração da noite. O 
formato manteve-se o mesmo durante todo o confinamento. Os grupos 
de 3 a 4 pessoas são práticos, cada um tem tempo para contar o seu dia, 
para partilhar o que foi particularmente importante para si.   
 Uma oração “à vela” não quer dizer que acendemos velas, dizemos 
apenas Passo a vela a (nome) para dar a palavra a outro. Agradecemos 
ao Senhor, confiamos-lhe as nossas necessidades, rezamos pelos entes 
queridos, pelos conhecidos e pelos estranhos, pelos membros da nossa 
comunidade, pelos outros comunidades Fé e Luz e pela Arca. Ao longo 
do tempo, as pessoas começaram a pedir para rezarmos por alguém ou 
algo em particular. Rezámos em conjunto com as comunidades de 
Moscovo por aqueles que ficaram doentes. 
 Apesar do isolamento, passamos o tempo do confinamento juntos, 
por isso seis meses mais tarde quando nos reencontramos pessoalmen-
te, tivemos até a sensação que não tínhamos estado separados assim 
tanto tempo. 
 

 Comunidade "Fontanka", São Petersburgo 
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Na Suíça 

 
Em frente da minha casa 

 
 A nossa comunidade e todas as do Valais tiveram a alegria de se 
encontrar a 2 de Fevereiro para a Festa da Luz vivida na paróquia, com 
uma refeição e uma tarde de partilha e jogos. 
 Começámos o confinamento em Março com as boas memórias des-
se último encontro, sendo os de Março e seguintes anulados. Durante 
todo esse tempo trocámos notícias por WhatsApp e por email, para 
aqueles que têm essa possibilidade. Para os outros por telefone ou cor-
reio (carta mensal). Eu encontrei à frente da minha casa desenhos fei-
tos por uma pessoa com deficiência e recebi também mandalas pelo 
correio. 
 Uma das mães da comunidade ficou doente, criámos um grupo que 
foi dando as notícias e foi rezando por ela, que está agora bem. Ela fes-
tejou os seus 87 anos em Maio. Estivemos também em contacto com as 
freiras Carmelitas com quem estamos geminados. Os nossos laços man-
tiveram-se presentes apesar da distância! E claro, os aniversários não 
foram esquecidos. E o primeiro encontro a 20 de setembro alegrou-nos 
muito! 

M -J  
Comunidade "Grão de Sol", Martigny  
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 Que choque este Corona!!! 
 
 Os nossos amigos de Fé e Luz que têm uma deficiência foram mui-
to afetados, mas impressionantemente bem apoiados pelos seus educa-
dores e famílias. 
 Um grupo de WhatsApp rapidamente criado, permitiu que parti-
lhássemos notícias de uns e de outros e das comunidades mais distan-
tes. 
 O Espírito Santo soprou constantemente para nos consolar e aju-
dar. Gabrielle escreveu todas as semanas “O pequeno boletim da Pom-
ba” onde publicamos fotos, jogos, orações e histórias, algumas humo-
rísticas. Como os doze apóstolos, doze boletins até Junho e depois um 
por mês. Foram numerosos os que alimentaram esse “mensageiro” que 
fez a alegria de todos. A Christiane foi o carteiro. Esta partilha gerou 
uma ligação positiva neste período difícil.   
 Em Agosto, festejámos o nosso assistente, que entra na reforma 
sem nos esquecer. Quando retomaremos os nossos encontros para aco-
lher o nosso novo assistente Bernard? 
 Sobretudo não nos esqueçamos de continuar a caminhar com Jesus. 
Mantenhamos o coração aberto para acolher os tesouros do Espírito 
Santo e partilhá-los. 

M -T   C  
Comunidade "A Pomba", Bulle 
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Na Ucrânia 

 

O sentimento mais forte 
 
 Um coração puro é amor, não tem fronteiras. Nada lhe pode resis-
tir, ele ganha a tudo, mesmo à morte. 
 Cristo é Amor. E é a nossa e única pátria eterna. Ser capaz de amar 
Deus e a humanidade é a arte maior. A amizade é, como o amor, o sen-
timento mais forte que une os corações. 
 As nossas ações:  
Uma reunião da equipe de coordenação 

acontece por videoconferência, uma vela ace-
sa, um momento de oração, um momento de 
partilha sobre a nossa vida e a vida dos nos-
sos amigos.  

O Pe Andrew, assistente da comunidade, co-
municou com os amigos e os seus pais por 
telefone e Skype. 

Meditamos sobre os  “Mistérios do Fé e Luz” 
em casa, juntos no mesmo dia e à mesma 
hora, fazendo unidade na oração. Rezámos o 
terço, e fizemos um momento de ação de 
graças e para as nossas intenções de oração. 

Propusemos ainda que se meditasse sobre 
estes mistérios por Skype, na igreja, em casa. 

Convidámos todos a participar na Divina Li-
turgia transmitida pela internet.  

Um encontro dos irmãos e irmãs da comuni-
dade acontece ao ar livre, respeitando as re-
gras sanitárias. 

Comunidade "Anunciação", Lviv 
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 Um desafio para todos 

 
 O período da pandemia foi um desafio para todos. Este desafio tam-
bém afetou o Fé e Luz. Os membros das nossas comunidades queriam 
encontrar-se e comunicar. Os amigos (na Ucrânia, chamamos assim às 
pessoas com deficiência e os amigos são chamados colegas) pergunta-
vam muitas vezes aos pais sobre reuniões futuras e olhavam para fotos 
das reuniões passadas.  
 Por essa razão, começámos a tentar formas diferentes de nos en-
contrarmos. Comunicávamos via Zoom no início, mas era difícil de 
manter o espírito de comunidade neste tipo de formato. Essa variante 
não convinha a vários de nós, mas havia também membros que ficavam 
contentíssimos com este tipo de “reunião”, pois era melhor que nada. 
Durante estas reuniões confessámos os nossos sentimentos, partilhá-
mos a nossa vida em confinamento… O nosso assistente falava sobre 
um tema cada mês, tínhamos um tempo de partilha seguido por uma 
oração em conjunto. 
 Alguns meses mais tarde, pudemos finalmente reunir-nos sem ser 
em linha. Com certeza, esse encontro foi também fora do normal, pois 
não podíamos dar beijinhos e tínhamos que nos sentar longe uns dos 
outros. Mas estávamos todos muitos contentes. Durante este encontro, 
colocámos as cadeiras e os bancos de acordo com as regras de distanci-
amento. Cada família tinha o seu lugar. Sentimo-nos em segurança.     

  
Comunidade “Lanternas celestes”, Lviv 
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Animai-vos  
mutuamente  

e crescei  
em comunidade  
como já fazeis 

 
1 Tessalonicenses, 5-11 


