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Caros Confrades, 
 
Saúdo-vos fraternalmente, de modo particular neste mês missionário, onde a 

missão que cada um desempenha é feita com alegria, generosidade e dedicação ao 
serviço do povo de Deus. 

Hoje celebramos o dia de Nossa Senhora do Rosário, e celebramo-lo com grande 
alegria na comunidade paroquial de Nossa Senhora do Rosário com a presença do 
Bispo da Diocese de Viana, Dom Joaquim Ferreira Lopes, que convidou a comunidade e 
a cada um de nós a seguir os passos de Jesus na meditação diária do santo rosário. 

Com alegria na fidelidade à nossa missão, ontem o Superior Geral e seu Conselho 
nomeou o novo directivo do Distrito de Angola para o próximo triénio 2015-2018, 
nomeação essa que acabo de receber esta noite: 

Superior Distrital: P. Manuel Domingos Nunes Pestana, (2º Mandato) 
1º Conselheiro: Pe. José Jorge de Sousa Alves  
2º Conselheiro: Pe. Jean Paul Labou 
3º Conselheiro: Pe. Maggiorino Madella 
O nosso agradecimento ao Senhor pela disponibilidade manifestada aos 

confrades que compõem o novo conselho nomeado e que aceitaram colocar-se ao 
serviço da missão e animação da vida fraterna do Distrito de Angola dos Sacerdotes do 
Coração de Jesus, dehonianos. 

Ainda tenho a alegria de informar os confrades, que o Conselho Distrital, reunido 
no dia 2 Outubro na Casa Pe. Dehon - Viana, aprovou o pedido de admissão ao 
noviciado do postulante Agostinho Paixão Caxito. Que o Senhor da messe continue a 
abrir o coração do Agostinho, e ele possa responder com alegria e generosidade ao 
convite do Senhor. Convido a colocar esta intenção nas vossas orações pessoais e 
comunitárias. Ele fará o seu Noviciado na Província BSP (Brasil São Paulo), estamos a 
tratar a documentação necessária, esperamos conseguir, pois o visto para entrar no 
Brasil é um dos mais complicados, mas tenho fé que vamos conseguir. 

Que este mês missionário nos estimule a uma crescente vida missionária 
centrada no Coração Misericordioso de Cristo, e que a exemplo do P. Dehon sejamos 
sempre: “profetas do amor e da reconciliação”. 

 
Unidos no Coração de Jesus, 
 
P. Domingos Pestana, scj 
Superior Distrital 
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