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O Convida é uma edição interna mensal da Congrega-
ção das Servas de Nossa Senhora de Fátima onde pu-
blicamos notícias das nossas Comunidades. A respon-
sabilidade do conteúdo dos artigos é dos seus Autores.

DESTAQUE
Dinamizadas pelo desejo de dar o que 

temos, todas nos empenhámos na prepa-

ração e na celebração do nosso XVII Ca-

pítulo Geral. Foi um tempo de graça onde 

experimentámos a força da fraternidade 

que nos une e da acção do Espírito que 

sempre nos aponta caminhos de mais.

Foram dias intensos de procura em con-

junto do chamamento que Deus faz hoje 

à nossa Família, para o que muito con-

tribuiu a ajuda da Ana Avilez, uma leiga 

que nos orientou no processo de discer-

nimento. Os primeiros “frutos” iremos to-

das poder acolhê-los, provavelmente em 

outubro, quando tivermos os documentos 

preparados, sobretudo o DP,  e a progra-

mação que dele decorrerá.  O resultado 

da nossa caminhada de aprofundamen-

to carismático, será também devolvido às 

Irmãs.  Mas serão “frutos” ainda verdes 

que esperam o compromisso generoso 

de todas nós para crescerem e saciar a 

muitos.

Contamos no início de Setembro iniciar 

como grupo o trabalho do governo, até lá 

não conseguiremos reunir-nos presencial-

mente. A Irmã Advinda tem de aguardar o 

visto em Moçambique, além de ter de or-

ganizar a missão, assim como a Irmã Ana 

Cristina. As outras Irmãs, que já estavam 

nesta missão, irão,  além das férias, fazen-

do a gestão do que não pode esperar.

Temos todos os motivos para nos sentir-

mos gratas e confiantes, porque o Senhor 

continua a fazer em nós maravilhas, cui-

demos do nosso coração para que ele 

possa acolher com alegria e generosida-

de esta etapa da nossa história que nos 

cabe escrever.

Ir. Maria Jesus Armez
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Início do XVII Capítulo Geral 

Missa Votiva do Espírito Santo 

O Capítulo Geral teve início às 09h00 do dia 14. Nes-

sa hora tivemos a Missa votiva do Espírito Santo que foi 

presidida pelo Padre Joaquim Maia, Missionário Clare-

tiano, Pároco de Mira Sintra.

O XVII Capítulo Geral iniciou com a Missa votiva do Es-

pírito Santo,  presidida pelo Padre Joaquim Maia, Páro-

co de Mira Sintra.

Os cânticos da Eucaristia foram apresentados em vá-

rias línguas dos países em que a Congregação está 

presente.

Neste dia ainda, às10h30, aconteceu um momento 

orante para toda a Congregação, numa sessão zoom.

Nos dias subsequentes far-se-á a avaliação da situa-

ção atual da Congregação, através da apresentação 

e análise dos Relatórios, a elaboração e aprovação do 

Documento Programático, a discussão e aprovação 

do Estatuto do Governo Ordinário, tudo isto à luz da 

Palavra de Deus e na escuta activa dos seus apelos 

para o futuro.

A eleição da Superiora Geral será no dia 23 e a eleição 

das Conselheiras no dia 24. Acompanhemos, desde já, 

as Irmãs a quem for pedida a missão de governo, para 

que respondam em generosa fidelidade ao querer de 

Deus.

No dia 25, às 15h00, será a celebração da Eucaristia, 

presidida por D. Manuel Clemente, onde tomará posse 

o novo Governo Geral.

https://youtu.be/oyMQoSH2aNg
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Segundo dia - 15 de julho

Reflexão sobre a vida e projetos da Congregação

Identidade

No segundo dia dos trabalhos capi-

tulares, a liturgia foi animada pelas 

irmãs vindas de Angola que trouxe-

ram cânticos em duas línguas lo-

cais: Kimbundo e Umbundo.

Dos trabalhos fez parte a apresen-

tação dos relatórios de vida e ati-

vidade do último sexénio, pelo Go-

verno Geral e pelas irmãs presentes 

nos sete países: Angola, Bélgica, 

Brasil, Guiné-Bissau, Luxemburgo, 

Moçambique e Portugal.

No terceiro dia dos trabalhos capitulares as Irmãs continuaram a partilha e diálogo sobre a vida e missão da Con-

gregação.

A tarde foi de encontro com os leigos que trabalham nos diferentes projetos: Luiza Andaluz Centro de Conhecimen-

to, Centro de Dinamização Juvenil, PROSOCIAL e ainda com a Coordenadora Geral da Família Andaluz.

Neste dia, as irmãs capitulares prosseguiram os traba-

lhos com apreciação e oração sobre o documento “Ex-

plicitação do carisma das Servas de Nossa Senhora de 

Fátima”.

A liturgia foi animada pela Irmã vinda do Luxemburgo, 

com cânticos em duas das línguas faladas naquele 

país: francês e luxemburguês. 

Ao final da tarde todo o grupo rezou a hora de Vésperas no espaço designado «Jardim do Silêncio», saboreando a 

paz que nos vem da criação.
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Documento Programático

Documento Programático (Continuação)

Irmãs Capitulares e Irmãs de apoio ao Capítulo

As Irmãs Capitulares estão agora a debruçar-se sobre o Documento Programático, que orientará os caminhos da 

Congregação nos próximos seis anos.

Encontramo-nos a meio da Jornada Capitular. Neste dia as Irmãs deram continuidade à elaboração do Documen-

to Programático para o próximo sexénio.

Neste dia as Irmãs Capitulares concluirão o Documento 

programático.

O corpo capitular é constituído por membros de direito 

(Superiora Geral e Conselheiras Gerais, Ecónoma Geral 

e Superiora Regional), por Irmãs eleitas pelos sete paí-

A sala capitular tomou uma tonalidade moçambicana. As Irmãs vindas daquele país africano, animaram a Euca-

ristia e o tempo de oração, em português e em duas das línguas nacionais: ronga e macua. Na mala traziam boas 

e deliciosas surpresas: castanha de caju e uma máscara em pano para cada Irmã Capitular, todas confecionadas 

pelas jovens do Centro de Dinamização Juvenil (CDJ) de Moçambique, em Maputo.

A liturgia foi orientada por duas Ir-

mãs que estão em Portugal e que 

fizeram memória de algumas áreas 

de missão da Congregação neste 

país: ação social através de Insti-

tuições, pastoral catequética e pre-

sença às pessoas em situações de 

sofrimento. Na sala capitular foram 

colocados símbolos que evocam 

estas áreas de missão.

ses onde se encontra a Congregação (Angola, Bélgica, 

Brasil, Guiné-Bissau, Luxemburgo e Portugal) e por uma 

Irmã designada pela Superiora Geral.

Duas irmãs juniores estão no Espaço Pastoral Luiza 

Andaluz na realização de serviços de apoio.
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Estatuto do Governo Ordinário

Conclusão dos documentos capitulares

Os trabalhos capitulares centram-se agora no Estatuto 

do Governo Ordinário, que define aspetos específicos 

da organização do Governo da Congregação para o 

próximo sexénio.

As comunidades da Casa Geral e do Noviciado envia-

ram às Irmãs Capitulares bolinhos deliciosos, que eram 

confecionados no tempo da Madre Fundadora, Luiza 

Andaluz, os quais muito apreciava para acompanhar 

com o chá. A oração foi animada pela Irmã Preciosa, vinda do Brasil.

Neste dia as Irmãs estão a finalizar os Documentos Capi-

tulares: Documento Programático e Estatuto do Governo 

Ordinário.

A Irmã vinda da Guiné-Bissau anima a liturgia: na Euca-

ristia, cantámos alegres cânticos em crioulo, acompa-

nhados a batuque.

Na sala e na capela um pano tradicional, designa-

do. pint, traz até ao corpo capitular a cultura daquele 

povo.

Trabalhos de Grupos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3



7 n.º 56 · 25 de Julho de 2021COMVIDA

Governo Geral eleito

O Corpo Capitular elegeu hoje as Irmãs Conselheiras Gerais, ficando completo o novo Governo Geral.

Da esquerda para a direita:

Ir Ana Cristina Duarte Pereira – Ecónoma Geral

Ir Maria de Jesus Armés Silvério – Superiora Geral

Ir Advinda Justino Ferreira Inriva – Conselheira para a Formação

Ir Mafalda Maria Gaudêncio Franco Leitão – Assistente Geral

Ir Maria de Lourdes Lima Fernandes – Secretária Geral

Tomada de posse do Governo Geral e Clausura do Capítulo Geral

No dia 25 tomou posse o novo Governo Geral da Congregação numa celebração presidida pelo Cardeal Patriarca 

de Lisboa, D. Manuel Clemente. 

Estiveram presentes uma Irmã de cada uma das comunidades em Portugal. À distância, via zoom, as restantes 

Irmãs puderam acompanhar este momento tão significativo na vida da Congregação, nos sete países: Angola, 

Bélgica, Brasil, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Moçambique e Portugal.
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Servas de Nossa Senhora de Fátima elegeram nova Superiora Geral

«O dom da fraternidade» é 
marca que as religiosas querem 
partilhar com o mundo

As Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima (SNSF) ele-

geram a irmã Maria de Jesus Silvério como nova superio-

ra geral da congregação.

“Não estava à espera de ser eleita, eu já fazia parte do 

governo geral e agora estou a sentir que é um salto na 

fé, uma das coisas que me dá segurança é que cami-

nhamos em conjunto, temos a congregação toda unida 

e as quatro irmãs que é o governo geral para caminhar-

mos e nos apoiarmos umas às outras”, disse hoje a res-

ponsável à Agência ECCLESIA.

A irmã Maria de Jesus, natural dos Gonçalvinhos, Fre-

guesia de Mafra no patriarcado de Lisboa, entrou, aos 

21 anos, na Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima para fazer a formação inicial e em 1995, fez a 

profissão perpétua na sua paróquia.

Como superiora geral a religiosa deseja “realizar a mis-

são de acordo com as necessidades da Igreja e do mun-

do”, onde a fraternidade que vivem possa ser exemplo. 

Considero que o mais importante a partilhar com o nos-

so mundo é o dom da fraternidade, a partilha da nossa 

vida fraterna, apesar das diferenças, e até integrar ou-

tros, penso que é uma forma muito viva de mostrar que 

Deus está presente”.

A irmã Maria de Jesus assinala que “há uma visão mui-

to negativa da vocação à vida religiosa” e que origina 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vida-consagrada-servas-de-nossa-senhora-de-fatima-elegeram-nova-superiora-geral/

“que se feche a porta ao chamamento” por isso deseja 

“mostrar a forma” como vivem.

“O meu grande desejo é que caminhemos todas juntas, 

somos diferentes, não somos muitas, e faleceu uma irmã 

durante o capítulo, grande parte das irmãs já com bas-

tante idade, diferentes culturas, mas que caminhemos 

unidas, que nos sintamos a construir com o que temos 

como era o lema do capítulo: ‘O que tenho vou dar-te’”, 

explica. 

As Servas de Nossa Senhora de Fátima estiveram reuni-

das em Venda Seca, numa casa com “espaço exterior” 

para que todas pudessem estar presentes e cumprir as 

normas de saúde, perante a pandemia de Covid-19.

“As irmãs capitulares estavam todas presentes, mas tive-

mos momentos em que nos reunimos à distância com 

outras irmãs, algo que fizemos pela primeira vez, fruto do 

caminho que vimos fazendo na aprendizagem destes 

meios tecnológicos”, conta a entrevistada.

A primeira reunião do novo governo geral vai servir, “es-

sencialmente para reflexão de alguns assuntos mais ur-

gentes”, e esperam que, em setembro, se possam reunir 

para definir “a organização e planeamento dos próxi-

mos tempos”. 

SN 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vida-consagrada-servas-de-nossa-senhora-de-fatima-elegeram-nova-superiora-geral/

