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jubileu 
A fidelidade do Senhor…
Este ano de 2021 celebraram o ju-

bileu de consagração religiosa na 

Congregação das Servas de Nos-

sa Senhora de Fátima um grupo 

de nove irmãs, uma setenta e cin-

co anos, duas 70 anos, três de cin-

quenta anos e três de vinte cinco 

anos. Para as seis Irmãs de menos 

idade houve alguma preparação, 

encontros de partilha vocacional 

e nos dias que antecederam a ce-

lebração de acção de graças feita 

em Congregação houve a oportu-

nidade de participarem juntas na 

peregrinação aniversaria de doze e 

treze de Outubro em Fátima, segui-

da de um tempo de encontro na 

Casa Mãe em Santarém no qual em 

alguns momentos se juntaram as Ir-

mãs que celebraram setenta anos 

de consagração.

Este encontro teve o seu ponto alto 

no dia 15 de Outubro, dia em que 

como família religiosa celebrámos o 

início da vida comunitária, pelo que 

toda a Congregação foi convocada 

de forma presencial e on-line para 

receber os documentos capitulares 

e a programação para o próximo 

sexénio. Durante a tarde, a Euca-

ristia de acção de graças porque 

o Senhor é fiel e continua a querer 

realizar a obra começada… Ele guia 

cada uma com amor e ternura, por-

que “jamais esquece a sua aliança”.

Ana Cristina Pereira

Ele guia cada 
uma com amor e 
ternura, porque 
“jamais esquece a 
sua aliança”
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jubileu 

Foi Bom, darmos graças
Não quero deixar que os dias passem sem que ponha por escrito o 

que sinto dever agradecer.

Encontramo-nos neste ano em que a vida, após o Covid, dá sinais da 

“normalidade” de que todos tínhamos saudades. 

Sinto-me grata pelo modo como as irmãs a quem cabe dirigir, orien-

taram todas as coisas e pelo modo como a colaboração de tantas 

outras contribuiu para este percurso, este encontro e esta celebra-

ção dos 25, 50 e 70 anos de vida consagrada, fossem uma ocasião 

tão densa e bela. 

A participação nas celebrações de 12 e 13, em Fátima, com os mi-

lhares de pessoas que ali se encontraram, fez-nos sentir como é bom 

estarmos ali, e assim nos unirmos ao que marcou a primeira hora da 

nossa Congregação.  

O encontro na Casa Mãe, dá sentido a este celebrar, e de modo 

particular o encontro com as duas irmãs dos 70 anos.

O dia reservado à formação foi mais uma ocasião de voltar ao que 

é fundamental na vocação.

O encontro entre nós, no caso dos cinquenta. As nossas missões, lon-

ge umas das outras dá um sabor especial ao facto de estarmos jun-

tas, deste modo, 50 anos depois.

A celebração, a refeição, o que foi preparado e apresentado… Sen-

tiu-se como o convergir de tantos dons que ao serem partilhados 

testemunham o serviço e formam tal harmonia. Os ecos, de familiares 

e amigos, fazem-nos sentir como foi bela e inesquecível a unidade 

que transpareceu nesta ocasião que é sempre única e irrepetível.

Sinto gosto em comunicar a minha gratidão a cada uma das irmãs, 

que neste: “O que tenho vou dar-te” enriqueceu a todos os que se 

encontraram neste dia 15 de Outubro de 2021, na Casa Mãe em 

Santarém.

Ir. Maria José Bruno

Os ecos, de 
familiares e 
amigos, fazem-nos 
sentir como foi 
bela e inesquecível 
a unidade que 
transpareceu 
nesta ocasião que 
é sempre única e 
irrepetível
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O dia é um jogo de luz e de sombra, 

que se inicia a cada manhã. Por mui-

to iguais que nos pareçam, cada dia 

tem o seu jogo de luz ao amanhe-

cer, durante o dia, ao entardecer, e 

mesmo durante a noite. Seja porque 

a terra gira e o sol nunca nasce e se 

põe à mesma hora, seja porque a 

natureza cresce e transforma-se, seja 

porque o nosso olhar está mais ou 

menos atento à luz que nos circunda.

Em cada aurora, mais ou menos es-

condido, o sol nasce e tolda o céu 

com a sua luz revelando as formas 

escondidas pela noite, através de 

um jogo de luz e de sombras que 

nos permite ver a profundidade dos 

objectos e corpos que nos rodeiam.

Entre estes objectos, existe um que 

na noite tem um efeito mágico ao 

nosso olhar, mas que, no entanto, 

durante o dia aparenta ser um des-

perdício tolo – uma candeia!

Se uma candeia de noite nos permi-

te ver o que nos rodeia e revela esse 

mesmo jogo de luz e de sombras, que 

o sol nos traz a cada manhã, com a 

intensidade que lhe é própria, de dia 

a chama aparentemente não serve 

para mais do que dar um toque de-

corativo no lugar onde se encontra. 

Pois durante o dia esta não é capaz 

de dar mais luz do que aquela com 

que o sol nos presenteia. E assim le-

vanta-se uma questão: de que serve 

uma candeia acesa durante o dia?

Jogo de luz e de sombras
Texto encenado pela comunidade do Noviciado na celebração do jubileu das Irmãs

A resposta traz-nos, uma vez mais, o 

sol no seu jogo de luz e de sombras, 

que através de um reflexo tímido e 

discreto numa parede faz desapa-

recer a chama dando lugar a uma 

dança. Uma dança de ondas leves 

e livres que se movimentam como o 

vento e ao sabor do seu leve e suave 

sopro. Ondas que se dispersam bem 

para lá do lugar da pequena cha-

ma, que enchem o ar que a envol-

ve aquecendo-o com o calor que a 

chama vai libertando à medida que 

se deixa consumir.

E agora, continua esta pequena can-

deia acesa em pleno dia a ser tola? 

Ou será tão mágica quanto a que se 

consome durante a noite? A resposta, 

cara leitora, está no seu olhar!

Mª Carmo Aragão

Se uma candeia 
de noite nos 
permite ver o 
que nos rodeia e 
revela esse mesmo 
jogo de luz e de 
sombras....
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Ciclo de Conferências 
“O percurso da educação” 
3.ª sessão – Ensino Básico
No passado dia 9 de outubro realizámos a 3.ª sessão do 

Ciclo de Conferências “O percurso da educação”, no au-

ditório da Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém.

Esta sessão, dedicada ao ensino básico, explorou alguns 

temas mais alternativos da educação no ensino básico.

Nesta sessão contámos com oradores como Joana Lo-
pes, da “Spot Games”com a apresentação sobre jogos 

didáticos para o ensino básico; a Youtuber MathGurl (Inês 

Guimarães) com o tema “Youtube como plataforma de 
ensino”; na importância do “Ensino de Música e de Dan-
ça” recebemos a professora Sílvia Mendonça do Conser-
vatório de Música de Santarém; da Lutra – Educação, Na-
tureza e Sustentabilidade contámos com Vera Malhão na 

temática da “Educação Ambiental” e, por fim, a Irmã Eu-
génia na apresentação do seu projeto “Iniciação à Vida”.

Tal como nas sessões anteriores, o professor Andrés Pal-
ma Valenzuela, da Universidade de Granada, Espanha, 

fez uma reflexão final sobre o que foi abordado na ses-

são e lançou novos desafios aos participantes

Em paralelo com a conferência dos oradores foram pro-

movidas atividades para crianças ligadas aos temas 

apresentados na conferência e dinamizadas pela Lutra 

– Educação, Natureza e Sustentabilidade, pelo Museu 

Diocesano de Santarém e pelo Conservatório de Música 

de Santarém.

Beatriz Triguinho
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SNSF 
a caminho da JMJ 23 
A Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) é o evento que congrega mais 

pessoas a nível mundial. E a próxima 
JMJ realizar-se-á em Lisboa precisa-
mente no ano do nosso centenário. 
Com estes dois marcos tão importan-

tes para a Igreja e para a sociedade, 

a congregação criou uma equipa 

composta por irmãs e leigos ligados 

aos diferentes projectos (Família An-

daluz, Prossocial, LACC e CDJ) para 

pensarem a nossa presença na JMJ 

Lisboa 23. 

Neste momento estamos focadas no 

caminho de preparação até à JMJ, 

quer a nível nacional, quer a nível in-

ternacional.

Em Portugal, vamos percorrer as 

várias dioceses onde estamos inse-

ridas, concretamente na dinamiza-

ção dos dias 23. No passado dia 23 

de outubro, estivemos na Guarda e 

em Setúbal, e já no passado mês de 

agosto, marcámos presença na dio-

cese de Leiria-Fátima. 

A nível internacional, o caminho está a cargo do CDJ. Prevê-se que todos os 

meses exista um momento de encontro, com espaço para preparar o coração 

e a mochila para o encontro com o Papa, em Lisboa. No passado mês de 

setembro, cerca de 40 jovens de Cassongue, Luanda, Maputo e Mavila, liga-

dos aos nossos projectos e actividades, participaram num encontro online de 

preparação para a JMJ. 

Também com o Brasil já demos uma colaboração à comunidade de Belo 

Horizonte na dinamização de dois encontros online. 

Estamos por isso, já a caminho da JMJ Lisboa 23! O Patriarca de Lisboa per-

guntou ao Papa Francisco o que é que ele queria que fosse a JMJ Lisboa 

23? O Papa respondeu de forma simples e rápida, soletrando uma palavra: 

E-VAN-GE-LI-ZAR! É este o novo foco rumo à JMJ 23, evangelizar, ou seja, levar 

o Evangelho vivo aos jovens, que como nos diz o Papa Francisco são o agora 

de Deus. 

ir. Rita Ornelas
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luxemburgo
Um novo desafio: ser visitadora 
da prisão no luxemburgo
No âmbito da ação pastoral da nossa comunidade, aqui 

no Luxemburgo, foi-nos feito mais um pedido, e ao mesmo 

tempo, um desafio: ser visitadora dos reclusos, na prisão.

A irmã Perpétua pareceu-lhe que eu, Maria do Carmo, 

pudesse dar essa resposta, muito embora, na língua, ain-

da tenha algumas dificuldades.

Aceitei o convite, como missão e no dia 19 de outubro, 

com o Carlos Morim, da FA, juntei-me ao grupo já exis-

tente para um encontro de formação, dando início à ca-

minhada. O tema apresentado e desenvolvido por um 

membro da polícia judiciária luxemburguesa, foi: “a con-

venção europeia de prevenção de tortura nas prisões 

nos 47 países membros”.

Sinto que para mim esta 
missão é uma mais valia, 
pois começo a conhecer uma 
realidade bem longe do meu 
pensar.

LANÇAMENTO DE NOVO LIVRO 

Dia 27 de outubro de 2021 no Auditório da 
Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém, 
pelas 17h30, realizamos o lançamento 
do livro “Correspondência para irmãs da 
Congregação” de Luiza Andaluz.

Este é o terceiro de um conjunto de seis livros a serem 
lançados com escritos de Luiza Andaluz, em parceria 
com a editora Lucerna, que têm como objetivo dar a 
conhecer a vida e obra de Luiza Andaluz.

Mais informações em www.lacc.pt

Estes encontros realizam-se uma vez por mês, mesmo 

após o início das visitas. Um tema muito vasto e chocante 

sobre a realidade dos reclusos que se encontram em si-

tuação de pena de morte.

Sinto que para mim esta missão é uma mais valia, pois 

começo a conhecer uma realidade bem longe do meu 

pensar. Dou graças ao Senhor por esta oportunidade.

Irmã Carmo Fiúza

https://lacc.pt/#livro
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brasil
Tempo da criação
A convite do Papa Francisco e incitadas pela Congrega-

ção, propusemo-nos entrar nesta corrente de oração, no 

sentido de fazermos a nossa parte, contribuindo para o 

bem da nossa Casa Comum, a ser cuidada por todos. 

Assim, todos os dias rezamos a oração proposta e promo-

vemos um tempo de oração ecuménico, adaptando, a 

partir dos textos recebidos.

Seria no dia 4 de Outubro, dia de São Francisco, porém, 

a internet não o permitiu. Por este motivo realizou-se no 

dia 8. O grupo constituído por doze pessoas, sendo re-

duzido em número, foi enriquecido pela participação de 

pessoas de Igrejas diferentes: Duas de Igrejas Batista di-

ferentes e uma Evangélica. A sua proveniência, além de 

muitos outras convidados, fizeram-se presentes a Família 

Andaluz, vizinhos e da Escola onde trabalha a ir. Preciosa.

No final, manifestaram gratidão louvando a iniciativa, re-

levando não só a oração como também algo formativo.

Com estas e outras pequenas ações, desejamos contri-

buir com o que “somos e temos “para cuidar da Natureza 

tão bela, que o nosso Criador nos deu e quer dar.

Conetados com jesus
A partir do mês de Março lançamos o “barro à parede”, 

convidando jovens (via online) para momentos de ora-

ção. Apareceram alguns que, desde o início já passaram 

por esta ação aproximadamente vinte e cinco (25), ain-

da que nem sempre vêm todos ou os mesmos.

Entretanto, a Congregação nos desafiou ao trabalho, no 

sentido de se motivar jovens, em ordem à participação 

na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Propusemos 

a esse grupo que já reunia, um encontro nesse sentido. 

Aceitaram e, convidamos a nossa irmã Rita para asses-

sorar esse encontro, o qual correu muito bem. Os jovens 

ficaram entusiasmados.

Desejando alargar horizontes e não ficarmos “grupo fe-

chado”, decidimos contatar com a responsável da Pasto-

ral Juvenil, a nível da arquidiocese de Belo Horizonte que, 

muito bem aceitou o desafio duma caminhada conjunta. 

A partir do qual se combinou uma reunião conjunta para 

dialogar sobre o assunto e como avançar. Desta reunião, 

grupo coordenador, fazem parte 2/3 jovens da arquidio-

cese, nós e um membro da Família Andaluz.

Nesta reunião decidiu-se fazer a divulgação, marcar en-

contro com os jovens que aderissem e convidar a ir. Rita 

para voltar, não pode na data pedida, convidou sua irmã, 

Bia, que muito bem tudo esclareceu; reunião que ocorreu 

no dia 26 de Setembro.

No encontro com a Bia, não vieram muito jovens, além 

daqueles com quem nós já reuníamos. Neste momento, 

está em cima da mesa, maior divulgação e inscrições.

Deseja-se, quanto antes, que o grupo se forme e se inicie 

a devida caminhada preparatória, rumo a Agosto 2023.

A convite do Papa Francisco  
e incitadas pela Congregação, 
propusemo-nos entrar 
nesta corrente de oração, no 
sentido de fazermos a nossa 
parte, contribuindo para o 
bem da nossa Casa Comum,  
a ser cuidada por todos. 
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brasil
Missão vilas e favelas
Participamos em duas missões Vila de São Vicente, já 

com boa caminhada e Vila da Amizade/Esperança. Nes-

ta, ainda não estávamos bem “adentradas”, quando as-

saltadas pela pandemia, o que causou certa paragem 

no conhecimento da realidade e ações adequadas. 

Porém, não perdemos o contato possível, virtualmente, e 

o nosso espaço tem sido lugar de arrecadar donativos, 

direcionados para lá.

De momento, parece que a pandemia está aliviar um 

pouco e já sonhamos fazer alguma reunião com toda a 

equipa e desenhar projeto/programa.

Na semana da festa da padroeira do Brasil, Nossa senho-

ra Aparecida (12 de Outubro), é tradição fazer-se a “Se-

mana da Criança”, então, na Vila fez-se essa festa dia 9, 

sábado. 

Decidimos passar por lá: era uma multidão de crianças, 

algumas famílias que ajudavam e uma senhora (líder), 

que tem mantido a ligação conosco. A alegria irradiava 

por todos os lados: tiveram abundância de alimento, do-

ces e brinquedos. Tudo proveio de doações. Por fim algu-

mas atividades lúdicas com boa participação.

Pequena ilustração......

A  Comunidade 

Visite a 
exposição 
itinerante 
Luiza Andaluz 
na paroquia 
de Mafra, 
Comunidade do 
Sobreiro
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bélgica
O ano pastoral 
abriu com uma 
assembleia da 
comunidade cristã
 Foi no dia 18 de setembro passa-

do. Muitos vieram participar: adultos 

e jovens, pais e filhos, catequistas e 

animadores, leitores, cantores e ou-

tros grupos da comunidade. 

O programa foi simples: visualizou-

-se o vídeo do Papa para o mês de 

agosto «A Igreja a caminho»; depois 

as pessoas refletiram e partilharam 

em grupo sobre o texto da mensa-

gem e como gostariam de ver a co-

munidade a caminhar. As sugestões 

foram partilhadas ali e recolhidas 

para trabalho futuro. 

A equipa pastoral, da qual fazem 

parte duas irmãs, está a trabalhar 

sobre isso para ver como dar conti-

nuidade. Este trabalho precedeu e 

há de inserir-se no caminho sinodal.

Pastoral juvenil uma prioridade?
Há muito tempo que a pastoral juvenil nos preocupa. Vivemos numa cidade 

onde os jovens são numerosos. Mas, após a catequese que termina com o 

crisma, nós deixamos de os ver. Com a adoção do itinerário catequético que 

leva à celebração dos sacramentos de iniciação cristão aos 11 anos, a pasto-

ral juvenil torna-se uma prioridade. 

Para responder a esta prioridade, além do trabalho com o grupo de anima-

dores, decidimos apoiar a formação de uma jovem que aceitou disponibilizar 

um dia por semana para este fim. Participa num programa interdiocesano de 

formação de animadores de grupos cristãos « Croisillon » (https://www.face-

book.com/croisillon)

A pastoral juvenil apenas ligada a uma comunidade origem estrangeira co-

loca-nos muitas questões. Como pode um jovem desenvolver a sua fé man-

tendo-se fechado num contexto de língua e cultura portuguesa quando vive 

numa cidade multicultural como Bruxelas? Buscamos caminhos de abertura, 

que não são evidentes nem fáceis. 

Aproveitando o ensejo das Jornadas Mundiais da Juventude, estamos a 

apoiar a criação de um projeto de pastoral juvenil intercomunitária na unida-

de pastoral de São Gil, onde somos quatro comunidades diferentes: brasileira, 

hispanófona, francófona e portuguesa.

Este trabalho precedeu  
e há de inserir-se no caminho sinodal
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bélgica bélgica
Jornada dos 
Migrantes
No dia 26 de setembro as várias co-

munidades linguísticas da unidade 

pastoral viveram juntas esta jornada.

Reunimo-nos em três igrejas diferen-

tes: Ste. Alène, S. Antoine e Jésus Tra-
vailleur, lugares de celebração das 

diferentes comunidades, respetiva-

mente: brasileira, francófona e hispa-

nófona.

Começámos por ver o vídeo do 

papa Francisco para este dia sob o 

tema «Para um nós cada vez maior». 

Houve uma partilha sobre a expe-

riência de viver como imigrante e 

sugestões de como pôr em prática 

a mensagem do Papa, aqui. Depois 

dirigimo-nos para a Igreja de S. Gil, 

igreja principal desta unidade pasto-

ral, onde celebrámos juntos a Euca-

ristia e terminámos com um momen-

to de convívio à saída da igreja.

Participação na 
abertura do Sínodo 
na diocese de 
Malines-Bruxelles
A 17 de outubro na catedral de Bru-

xelas tivemos a oportunidade de 

viver este acontecimento eclesial. 

Uma irmã pôde participar presen-

cialmente e, devido às restrições sa-

nitárias, as restantes irmãs acompa-

nharam pela internet.

Colaboramos na 
formação de novos 
agentes de pastoral
Desde setembro de 2020, uma irmã 

faz parte da equipa do Centro de 

Estudos Pastorais (CEP) da arquidio-

cese de Malines-Bruxelles. 

Este ano, assumiu a coordenação 

do primeiro ano, chamado «ano 

fundamental» que é especialmente 

dedicado ao discernimento da vo-

cação laical de serviço à Igreja. 

Esta abertura realizou-se com a Hora 

de Vésperas, tendo como leitura o 

Evangelho do dia (Mc 10,35-45) - «O 

Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a vida», 

que foi comentado pelo cardeal De 

Kesel. 

Este, depois de um ano e meio de 

pausa por razões de saúde, presidiu 

pela primeira vez a uma celebração. 

O percurso de formação inclui, além 

deste primeiro ano, um ciclo de três 

anos de aprofundamento bíblico e 

teológico, no qual a mesma irmã co-

labora. 

O ano letivo iniciou-se com alguma 

normalidade, havendo 23 inscritos 

no primeiro ano e cerca de 50 no ci-

clo bíblico-teológico.

Foto extraída do vídeo da transmissão em direto, da página da diocese: https://www.

cathobel.be/2021/10/mgr-de-kesel-a-ouvert-le-synode-sur-la-synodalite/
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Mês de Outubro,  
um mês de festa
Sendo o mês de Outubro um mês 

tão especial para a Congregação, 

o CDJ Moçambique festejou com as 

crianças e jovens.

Em Maputo, no dia 15 de Outubro 

inaugurou-se a exposição “Luiza An-

daluz”, realizada pelos jovens do Cen-

tro de Recursos. Esta exposição fez 

alusão à vida, educação, vocação e 

missão de Luiza Andaluz. 

O dia terminou com uma caça ao Te-

souro, pela quinta das irmãs em Ma-

puto com pistas sobre a vida e obra 

de Luiza.

Já em Mavila, no dia 22 de Outubro, 

realizou-se uma tarde de visita ao 

Centro de Recursos, com uma expo-

sição sobre a vida de Luzia e um fil-

me sobre a missão das SNSF em

Moçambique.

festa
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Palavra aos doentes 
13 de outubro de 2021 

Meu irmão, minha irmã que estás doente, 

que experimentas na tua carne a debilidade e fraqueza 

da nossa condição de criaturas frágeis e com ela atra-

vessas o vale do sofrimento, deixa que hoje o teu coração 
e a tua carne exultem no Deus vivo (Sl 83, 3) – como nos 

diz o salmo que ouvimos, – deixa que o teu vale se trans-

forme num oásis, porque Nosso Senhor – que os Pastori-

nhos viram durante o milagre do sol, aqui na Cova da Iria 

em 1917 - está presente hoje para ti. Ele faz-se presente 

na Eucaristia, à qual os santos Francisco e Jacinta gos-

tavam de chamar Jesus Escondido, e está presente em 

ti, no templo do teu corpo frágil e dorido, no santuário 

do teu coração; e como naquele dia 13 de outubro de 

1917, hoje Ele derrama sobre o mundo inteiro, sobre cada 

homem e mulher e sobre ti a sua bênção, plena de graça 

e misericórdia. 

Jesus é o sol que brilhou em Fátima, a luz na qual os Pas-

torinhos se viram na sua verdade mais profunda, isto é, 

de filhos de Deus muito amados. É isso que tu és também. 

A doença e as limitações fazem-te sentir um ‘nada’, impo-

tente e invisível à vida? Um esquecido, um estorvo? «Não 

é verdade!» te diz Deus. «Tu és precioso para mim. Acaso 
pode uma mulher esquecer-se do seu bebé, não ter cari-
nho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se es-
quecesse dele, Eu nunca te esqueceria. Eis que te gravei 
na palma das minhas mãos. As tuas muralhas, as tuas 

feridas, o teu corpo cansado, a tua história, o que és está 

sempre diante de Mim (cf. Is 49, 15-16). Por ti e como tu me 

fiz débil, impotente, esquecido na manjedoira e no calvá-

rio para saberes que todo o frágil é filho amado de Deus.» 

Este é o ponto de partida de qualquer renascimento, nos 

lembra o Papa Francisco, «o coração indestrutível da nos-

sa esperança, o núcleo incandescente que sustenta a 

existência: por baixo de todos os nossos ‘nadas’, está esta 

verdade: somos filhos amados.»1 E o amor de Deus por 

nós não depende nem das nossas forças e capacidades, 

nem da nossa santidade: é dom gratuito e incondicional. 

Só pede uma resposta: a entrega livre e abandonada do 

que somos nas mãos de Deus. 

Se te sentes muito pobre, oferece a Deus o teu nada. Ele 

fará da tua indigência e das tuas dores lugar da sua mo-

rada e instrumento da sua salvação em favor de toda a 

humanidade. 

Em silêncio, deixa-te tocar e levantar pelo seu amor, que 

se faz dom para ti hoje. 

Ir. Sandra Bartolomeu

1. cf. FRANCISCO, Papa, Homilia da Solenidade do Natal do Senhor, 

Basílica Vaticana, 24 de dezembro de 2020.
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Passeando por 
locais menos 
pisados
Depois de um ano bem complicado 

com o problema da pandemia que 

nos fez estar quase todos os dias no 

isolamento. A seguir ao retiro da Irmã 

Maria Miguel, onde ela teve oportu-

nidade de organizar as coisas fazen-

do o contacto com a Irmã Fernanda, 

decidiu-se dar andamento a um nú-

mero do projeto da comunidade, o 

passeio cultural. 

Assim, dia 9 de setembro, pelas 

11h00, após a Eucaristia, ei-las rumo 

às Tílias, para passar um dia de con-

vívio e de novos contatos, com as 

Irmãs e noviças. Já era muito dese-

jado e sonhado este peregrinar. As 

Irmãs que nos iam acolher também 

tinham tudo muito bem pensado e 

programado. Foi um dia em beleza.

À chegada, fomos acolhidas com um 

“concerto” de boas vindas, onde nem 

o tambor faltou. Fizemos a visita ao edi-

fício restaurado, conhecemos as novas 

instalações e apreciámos alguns ma-

teriais que não conhecíamos. 

Entretanto, foi o almoço, muito bem 

elaborado e delicioso. Nós também 

quisemos contribuir com um peque-

no sinal, para provar que em Sesim-

bra se fazem boas doçarias. Foi um 

tempo de excelência e amigável 

convívio. 

Após o almoço, continuou o pas-

seio, mas desta vez pela quinta que 

algumas não conheciam e ainda 

outra parte da casa que estável dis-

ponível, pois o pavilhão e seu anexo 

tinham um pequeno grupo de retiro 

que não nos permitiu ver tudo. Por 

fim, foi o convívio na rua e a sessão 

de fotos para ficarem para a poste-

ridade e nos fazerem recordar tão 

belo dia.

O Senhor, também nos presenteou 

com um dia de sol maravilhoso. Pelas 

16 h00, rumámos a casa, pois imagi-

návamos o transito que iriamos apa-

nhar se nos distraíssemos com  a hora. 

Chegámos bem e felizes por ter vi-

vido um dia diferente e por termos 

cantado as maravilhas do Senhor. 

Obrigada Irmãs pelo vosso tão belo 

acolhimento, pela vossa generosida-

de e espírito de sacrifício. Cansadas, 

mas felizes. Mostraram-nos as vossas 

habilidades culinárias. Bem-haja diz 

a nossa comunidade à vossas.

Santana Sesimbra-setembro 2021


