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Caros Confrades, caros membros da Família Dehoniana 

Hoje deveríamos ter estado todos em Fátima, na tradicional Peregrinação Dehoniana a Fátima, o 

nosso encontro maior em cada ano. Este ano a Peregrinação Dehoniana foi cancelada, pelas razões que 

todos conhecemos. Neste dia, fiz questão de me fazer peregrino de Fátima, em nome de todos os que 

fariam parte da Peregrinação Dehoniana. Acreditem que foi com muita emoção que celebrei em Fátima, 

por todos e com todos. Não houve a multidão do costume, mas havia muita gente, graças a Deus. 

Estávamos muitos, a celebrar a Solenidade da Santíssima Trindade, a celebrar o Deus Amor. 

Felizmente, na celebração da Eucaristia foi recordado que este era o dia da Peregrinação 

Dehoniana a Fátima. Assim, não estávamos todos presentes, mas também não estivemos ausentes. Senti 

que a minha presença representava muita gente naquela concelebração. Estava muita gente no Santuário, 

alguns de cruz dehoniana ao peito. É bom sinal, significa que alguns não esqueceram este dia especial 

para nós e que muitos continuam a fazer questão de dizer que Fátima é mesmo um lugar especial.  

Todos sabemos que esta deveria ser uma Peregrinação especial, com a presença do Superior Geral 

da nossa Congregação, P. Carlos Luis Suarez, e o seu Conselheiro, P. Levi Ferreira. A presença não foi 

possível, mas isso reforçou ainda mais a necessidade de nos unirmos em oração a toda a Congregação e 

à Família Dehoniana espalhada pelo mundo inteiro, especialmente neste momento em que todos vivemos 

a fragilidade provocada pela pandemia de COVID-19. Rezamos por todos os que nesta fase partiram para 

a casa do Pai, por todos os que foram afetados por este vírus, pelas suas famílias e pelas suas 

comunidades. Que a todos o Senhor conforte na Fé e na Esperança. 

Entre outras coisas, a peregrinação deste ano desafiáva-nos a ter especial cuidado pela Criação 

que Deus nos legou, recordando-nos a importância de reciclar, reaproveitar e nada desperdiçar, para que 

o nosso mundo seja mais harmonioso e que o nosso futuro seja mais sustentável.  

Juntos, vamos continuar a acreditar neste Deus Amor que celebramos nesta Solenidade da 

Santíssima Trindade, confiando-lhe todas as nossas intenções e inquietações. Na impossibilidade de 

termos connosco o Superior Geral, rezamos por toda a nossa Congregação, pedindo ao Senhor que nos 

ajude a ser sempre fiéis à missão que Ele nos confia, na fidelidade à espiritualidade e carisma que 

herdámos do Padre Dehon.    

 

______________________________________ 

P. José Agostinho de Figueiredo Sousa, scj 

superior provincial 


