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Esta edição do ECOAR é especial. Diferentemente das anteriores, que traziam 
notícias sobre eventos e atividades da Congregação, desta vez pedimos que Irmãs de 
diferentes regiões enviassem uma foto e uma palavra que pudessem trazer alegria, 
coragem e alento nestes tempos tão difíceis.

Ao lado da oração, o cuidado que temos umas com as outras nos fortalece e nos ajuda a 
seguir adiante.

Um abraço fraterno a todas.                                                  . 
 

"Cada dia é um dia! E há sempre o que criar de novo, cada dia!"
Irmã Valéria Rezende

"A vida é dom e é preciosa, não pode ser desperdiçada!"
Irmã Pompéa

"A cada manhã, renovo 
a minha esperança."
Irmã Santina



"Unidas ao sofrimento do mundo, pedindo que ele nos aproxime de Deus."
Irmã Maria Edenia da Silva

"Solidariedade."
Irmã Zorilde

''Sonhar, ousar, ir além..." - Alix Le Clerc
Irmã Tatiana Carneiro Benedito

"Passos unidos e mãos dadas com os irmãos e irmãs; 
fé nAquele que é o caminho da vida de abundância para todas!"

Irmã Maria de Fátima Barbosa

"Eu não tenho palavra nem frase, mas envio esta imagem que fala por si. 
Eu fiz a foto voltando da caminhada, com o dia amanhecendo..."

Irmã Guará



"O Senhor é meu Pastor. Não sinto falta de nada! 
Neste lugar, sob as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, 

como sentir falta de alguma coisa? Ele me basta!"
Irmã Bernadete

"Não estamos sozinhas no caminho; 
nele há flores, cores, muitas vidas e 
olhares que se cruzam e cuidam da vida. "
Irmã Jozane

"Natureza sou, somos, o sopro de vida pulsa em mim, em nós e no nosso jardim, a mãe natureza. 
O cuidado é essencial para continuarmos no Caminho, Verdade e Vida."
Irmã Eremita



"Ninguém pode roubar nossa esperança!"
Irmã Arlene

“Faz escuro, mas eu canto, porque a vida precisa seguir."
Irmã Marta

"Que as nossas manhãs sejam de Esperança...
 Fé no que virá."
Irmã Cidinha

"Às vezes meu dia está na penumbra, estou apagada e 
minha lâmpada não tem luz. E espero da vida, o óleo 
que acenda minha lamparina, e esta força que vem, e esta 
chama que surge, não sou eu... mas me inunda de luz." 
Irmã Socorrinha

"Solidaridade com todas aquelas irmãs que estão sofrendo por causa 
da exclusão, pobreza, doenças graves, tráfico de todo tipo, imigração, 
maus-tratos, desemprego e todas as formas de injustiça." 
Irmã Maria de La Luz



"Gratidão e  paciência... tudo passa só Deus permanece."
Irmã Lydia

"Estou lendo o livro "Espiritualidade para Insatisfeitos", de J. M. Castillo, e gostaria de compartilhar um
trecho que me chamou a atenção: Tal preocupação é o fruto maduro daquilo que Jesus nos ensinou de 
mais humano: a preocupação que se torna sensibilidade diante do sofrimento humano, diante de toda 
desigualdade e de toda pretensão de dominação e exploração. Estamos no próprio coração da utopia de 
Jesus, a utopia que estamos redescobrindo e reencontrando. Por favor, 'não atirem contra ela!'"
Irmã Betka

 "Deixem a foto falar por si só!"





"Deus é bom!" 
Irmã Ilda Ribeiro

"Seja o que Deus quiser!"
Irmã Izalina

"Que a fraternidade nos una diante da fé em Deus."
Irmã Irene

"Obrigada, Nossa Senhora!"
Irmã Hilda Neto

"Compreensão para com a dor alheia."
Irmã Valdete

"Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver!" (Salmo)
Irmã Rosa

"Deus está no poder."
Zezinho

"Manter a fé."
Maria do Zezinho

"Manter a esperança viva porque tudo vai passar."
Marlene

"Partilhar e disposição com alegria em tudo."
Walkíria

Irmãs da Comunidade Sedes:

A Congregação de Nossa Senhora - Cônegas de Santo Agostinho está nas redes sociais! Siga nossos perfis e 
acompanhe notícias sobre eventos e nosso dia a dia, além da história da nossa presença no Brasil.

Facebook: @cnsconegasdesantoagostinho

Instagram: @cns_csa
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