II ENCONTRO HOSPITALEIRAS DE AFRIQUE
Dapaong, 8-16 dezembro 2017
“Africa, mantém acesa a sua lâmpada da hospitalidade”

Palavra de Acolhimento CHAF
Queridas irmãs na Hospitalidade, bom dia.
Gostaria neste momento, em nome da CHAF Desejar-vos as « Bem-vindas a
Dapaong » nesta comunidade que nos acolhe calorosa e fraternamente para continuar
e celebrar juntas o segundo encontro de Irmãs hospitaleiras de Africa com as
superioras provinciais.
Esta presença das nossas superioras provinciais significa e justifica que este itinerário
de revitalização e reestruturação como irmãs hospitaleiras do SCJ no nosso continente,
é um processo congregacional. Estamos felizes de nos encontrarmos neste dia de
Imaculada Conceição, Maria concebida sem pecado, graças a sua obediência e escuta
da Palavra, realiza o projecto de Deus. Como Maria, nossa Mãe, nossa Senhora do
Sagrado Coração de Jesus, impulsionadas pelo vente do espirito, Deus nos chama para
nos confiar uma missão, uma responsabilidade. Ele conta connosco nos nossos
ambientes de vida afim que nós tornámo-nos portadoras da luz da hospitalidade.
Queremos unirmos neste momento a toda a Congregação neste movimento de
encontro com a samaritana e o samaritano. Reconhecendo na figura da samaritana
sedente, uma mulher na procura da água viva, esta VERDADEIRA ÁGUA VIVA de VIDA
que mata a sede. E, Esta VERDADEIRA ÁGUA de VIDA É JESUS e a Sua Palavra. Com o
ícone do samaritano, estamos desafiadas a saber parar para escutar o grito dos pobres
necessitados abandonados e o convite “ vai e faz o mesmo”. Convite a sermos os bons
samaritanos da humanidade que passam fazendo o bem, cuidando, curando e
aconchegando a humanidade sofredora e ferida. A nossa grande alegria é sabermos e
sentirmos membros da grande comunidade hospitaleira, chamada a construir o Reino
de Deus aqui e agora.
Como todas o sabeis já, suponho, realizamos neste momento o nosso segundo
encontro de hospitaleiras de Africa.
É em ELmina Ghana que o 8 de dezembro de 2014 iniciámos o nosso itinerário de
conhecimento mútuo e fraterno e respondendo ao pedido do governo geral,
constituímos uma comissão para assegurar a continuidade deste processo. Em janeiro
de 2015 a comissão foi formada por 6 membro : a conselheira geral, e uma irmã de
cada província de Africa a província de França devido a sua realidade tem dois
membros na comissão. A comissão Batizou-se CHAF (Comissão Hospitaleira de Africa)
isso fui em Douala Camarões.

O personagem ícone bíblico escolhida pela Comissão para nos acompanhar neste
processo é Abrão, o nosso pai na fé, que põe-se no caminho e vá ao encontro do
desconhecido; deixa-se guiar pelo Senhor numa total confiança e num total abandono
no querer de Deus. Abrão confia-se totalmente a Deus; “ Deus Providenciará”
A Comissão oferece a todas as comunidades hospitaleiras do Continente a
possibilidade de se fazerem conhecer através dos folhetos mensais de oração para as
comunidades, mas também, de conhecer as Irmãs que formamos estas comunidades
e levamos acabo a missão hospitaleira. É neste quadro de avaliação do percurso feito
até aqui que gostaríamos parar para ver o que já foi feito… e programar juntas um
novo itinerário que deveríamos assumir e comprometer-nos em percorrer juntas.
Convidamos as superioras maiores, as superioras locais como primeiras animadores,
para fazerem eco da nossa caminhada; também convidamos as formadoras chamadas
a transmitir as riquezas congregacionais às novas gerações.
Temos a necessidade de partilhar para melhor aprofundar as realidades dos nossos
países e comunidades e vermos juntas onde estamos e a onde gostaríamos ir. Em fim,
o nosso voto é que as superiores locais e as formadoras façam chegar às comunidades
e nas casas de modo directo o nosso itinerário e a nossa projeção para os anos futuros
a fim de que todas conheçamos e assumamos este processo que a congregação nos
pede fazer; este processo é nosso.
“Africa mantém a sua lâmpada de hospitalidade acesa” Oramos para que os nossos
Santos Fundadores intercedam por nós e nos ajudam a descobrir os caminhos da
hospitalidade no nosso mundo de hoje.

