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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.

Celebração dos 75 anos da presença 
das Irmãs no Entroncamento

DESTAQUES

No próximo dia 30 de Março haverá, no 

Entroncamento, a Eucaristia festiva pre-

sidida pelo Sr. Bispo D. José Traquina às 

19h, dia em que se celebra os 75 anos 

da nossa presença naquela paróquia. 

Todas as Irmãs e comunidades que de-

sejarem participar, particularmente as 

Irmãs que estiveram lá em missão, se-

rão todas bem-vindas! 

https://www.servasnsfatima.org/wp-content/uploads/2022/03/cartaz-75aniversario_imgcompl.jpg
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actos oficiais
SUPERIORA GERAL

Entrada para o Postulantado 

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora geral da Congregação das Servas de Nossa Se-
nhora de Fátima, admitiu ao Postulantado Arlinda Francisco Mavile, 19 anos, Inhambane;

Idalina Munguambe, 21 anos, Inhambane; Josefina Raimundo, 21 anos, Nampula;

Nilsa Maurício Bernardo, 23 anos, Zambézia; Odete Faustino Chivale, 21 anos, Inhambane; Sara 
Cássimo Artur, 19 anos, de Nampula.

Mestra de Postulantes

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora geral da Congregação das Servas de Nossa Se-
nhora de Fátima, nomeou a Irmã Eulália Victória Machel, Mestra de Postulantes, de acordo com o 
número 110 das nossas Constituições.

Equipa para a causa da Madre

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora geral da Congregação das Servas de Nossa Se-
nhora de Fátima, nomeou, para a Equipa para a causa da Madre, as Irmãs

Inês Dias Vasconcelos (vice postuladora), Maria Cristina Mutâmpua, Maria dos Anjos Lourenço 
Vieira, Maria Regina Marques Mateus e Maria Teresa Antunes Ângelo. Esta equipa tem como ob-
jectivo dar a conhecer Luiza como mulher inspiradora e a quem podemos recorrer junto de Deus 
(intercessora) como figura de santidade.

Luiza Andaluz  
Centro de Conhecimento  
– Abertura 

19 de abril – Abertura oficial do Luiza Anda-

luz Centro de Conhecimento na Casa Madre  

Luiza Andaluz a partir das 16h30

20 de abril – Eucaristia seguida de visita para 

Irmãs maiores de 90 anos

23 de abril – Lançamento do eBook “Entre Me-

mórias, Histórias e Reflexões”, editado pelo Ins-

tituto Politécnico de Tomar, com entrevistas a 

seis Irmãs da Congregação SNSF, pelas 16h00
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No dia 13 de Março as Irmãs do Governo Geral tiveram 

um dia de passeio.

Quando chegámos ao local indicado procuramos e 

procuramos, rua acima, rua abaixo… perguntámos 

às pessoas que passavam e outra vez ao Google, 

que dizia "estamos a 3 minutos do local"… mas nada!  

NINGUÉM conhecia o local.

Afinal as Galerias São Rafael são uma galeria VIRTUAL.

Dia fraterno do Governo Geral

O Google indicava as galerias no Campo Mártires da 

Pátria e para lá subimos….

Foi um dia fraterno: fomos à missa à Igreja de S. Luís 

dos franceses (onde Luiza gostava de ir à missa), al-

moçámos pela baixa de Lisboa e fomos à procura das 

Galerias de São Rafael, um local que une a experiên-

cia imersiva de uma exposição, num ambiente aco-

lhedor onde os visitantes são participantes activos da 

exposição.

Apesar de não termos visto a exposição, foi um dia bem 

passado em que nos divertimos muito.
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De novo convidados 
a subir a Jerusalém!

Nesta quaresma  
mais um apelo que  
o Papa Francisco dá voz, 
recordando as palavras  
de S. Paulo aos Gálatas.

«Não nos cansemos  
de fazer o bem; porque,  
a seu tempo colheremos,  
se não tivermos esmorecido. 
Portanto, enquanto temos 
tempo, pratiquemos o bem 
para com todos».  
(Gal 6, 9-10a)

Neste trecho, o Apóstolo evoca a sementeira e a colhei-

ta, uma imagem que Jesus muito prezava (cf. Mt 13). 

São Paulo fala-nos dum kairós: um tempo propício para 

semear o bem tendo em vista uma colheita. Qual pode-

rá ser para nós este tempo favorável? Certamente é a 

Quaresma, mas é-o também a nossa inteira existência 

terrena, de que a Quaresma constitui de certa forma 

uma imagem.

Numa casa de Noviciado, que palavra tão adequada: 

cuidar terrenos, semear, dar tempo, silencio, disponi-

bilidade para rasgar, morrer, para dar vida, vida nova, 

por dons a render, reconhecer tanto potencial de amor, 

doação serviço, e também tantas forças contraditórias, 

que só a Luz do amor de Deus pode dissipar as trevas 

que tantas vezes querem falar.

Connosco partilhou estas primeiras semanas a Irmã 

Luísa Ângelo, da comunidade de Sesimbra, dando dos 

seus conhecimentos, ensinado costura, recuperando o 

que parece sem solução, fazendo descobrir dons, tra-

balhando o pormenor, partilhando saberes,... 

É bonita a circulação de vida, acreditamos que são 

tudo sementes lançadas à terra… que queremos cui-

dar…

Agradecemos também o contributo desta comunida-

de na prestação deste serviço ao noviciado.

Neste caminhar foi para nós muito bonita a participa-

ção na Escola do Santuario, sobre os mistérios doloro-

sos. É uma formação interessante desenvolvida pelo 

Santuario de Fátima.

Continuação de santa quaresma. 

Comunidade do Noviciado
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Entrada para o Postulantado

Odete Faustino Chivale 
21 anos, Inhambane

Arlinda Francisco Mavile 
19 anos, Inhambane

Nilsa Maurício Bernardo 
23 anos, Zambézia

Josefina Raimundo 
21 anos, Nampula

Idalina Munguambe 
21 anos, Inhambane

Sara Cássimo Artur 
19 anos, Nampula

A nossa Congregação está mais enriquecida, temos 6 postulantes. A celebração de entrada, hoje dia 25 de março, 

no Bairro da Liberdade no Maputo, Moçambique.

Clique em cada imagem para ver e escutar o seu testemunho.

https://drive.google.com/file/d/1Au3TvsyzRm8H5bEGlO-DcQFpOpeFuJ9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ni9uApuSnCUXoo8tQdwumMHs50LHJmHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODzSXDIE5WNSev8qNxnbAgsOsHiEaQF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJnqyp_gmG1hAM33S687TmeantCWEAom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A6cM3q9k6uBtOFAeChW9v0IiX0HGqisH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9K8XTyFKnUfmCwghnpNbsv3ilUefs_q/view?usp=sharing
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guine-bissau
Encontro Vocacional

Retiro de Crismandos

Aproveitando os dias de Carnaval, promovemos mais 

um encontro vocacional no fim de semana de 26 e 

27 de fevereiro. Por graça de Deus, na tarde do dia 26 

ocorreu uma formação internacional on-line para as As-

pirantes e vocacionadas da nossa Congregação, pelo 

que a nossa Aspirante e vocacionadas participaram. 

Como o tema do encontro internacional era “A voca-

ção no Pentateuco – Abraão, José e Moisés”, optámos 

por aprofundar, ao longo do fim de semana, a figura de 

Moisés, nomeadamente, a experiência de ser salvo por 

Deus, o encontro com Ele, a sensibilidade à dor do seu 

povo, a fidelidade a Deus no meio das provações.

Na noite de sábado, aproveitámos para brincar ao Car-

naval. 

As paróquias da Diocese de Bissau 

promovem uma manhã de retiro no 

Advento e na Quaresma, para cada 

grupo de catequese, a partir do 4.º 

ano de catecumenato, e para to-

dos os Movimentos que existem nas 

paróquias. Habitualmente as nossas 

Irmãs dão apoio a esta iniciativa, 

assumindo um grupo, normalmente 

daqueles que vão ser batizados ou 

crismados naquele ano. Na Quares-

ma, o tema versa habitualmente so-

bre a Mensagem do Papa. 

Neste ano, foi pedido à Ir. Eugénia que acompanhe os 

retiros do grupo de crismandos da paróquia de Cristo 

Redentor, onde está inserida pastoralmente. No dia 12 

de março estavam presentes noventa jovens que apro-

fundaram o tema: “Não nos cansemos de fazer o bem; 

porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmo-

recido”. Acompanhou-nos o cântico e o pensamento da 

nossa Fundadora: “Passar fazendo o bem”. 

A reflexão e oração a partir deste tema, aumentou o 

desejo de nos abrirmos à ação do Espírito e aprovei-

tarmos as muitas oportunidades ao longo do dia para 

semearmos o bem, ainda que possa parecer pequeno 

aos nossos olhos, e isto é caminho de santidade.
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guine-bissau
Compromissos da Família Andaluz

Após uma caminhada de alguns anos, eis que cinco 

membros da Família Andaluz: fizeram os seus compro-

missos pela primeira vez no dia 5 de março na nossa 

casa, na celebração de Vésperas: Alfredo Silva (coor-

denador local); Bala Luís Tchuda (secretário local); Al-

bino Marcos Ampasinguil (tesoureiro local); Maria Rosa 

Robalo e Fátima Sanhá (que por motivos de saúde não 

pôde estar presente, mas enviou procuração ao Alfredo 

que fez o compromisso em seu nome). Apenas a famí-

lia mais próxima destes novos membros esteve presente. 

Na impossibilidade da Coordenadora Geral da FA estar 

presente, a Lília Guerreiro enviou procuração à Ir. Maria 

do Carmo Leitão, que recebeu os compromissos em seu 

nome. Foi uma celebração simples mas muito sentida, 

sobretudo muito desejada por todos. 

Abre-se agora uma nova etapa: com os compromissos e 

eleita a equipa coordenadora local temos o desafio de 

pensar como aumentar o grupo, como acolher novos 

membros, como nos solidificarmos como grupo com um 

carisma específico. O Senhor nos mostrará como cami-

nhar em frente!

Comunidade de Bissau

Guiados pelo Espírito Divino saberemos trilhar sem desfalecimento  
os caminhos apontados pela Vontade do Senhor.

(Luiza Andaluz, 1954)
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portugalportugal
A Lâmpada da Fé acesa

Neste dia do teu Batismo, Luiza Andaluz,
Louvamos e agradecemos ao Senhor
A tua tenacidade ao longo dos teus  
96 anos de idade
Em que soubeste manter bem viva
A Lâmpada da Fé acesa.
Neste dia, evocamos os teus pais
António Júlio e Ana
Que souberam incutir no teu coração
Um amor imensurável a Jesus
Que te fez amar a todos sem exceção
Mas, sobretudo,  
os mais simples e pequeninos do Reino.
Neste dia do teu batismo, Luiza Andaluz,
Queremos avivar a chama da Fé
E expressá-la na Caridade fraterna
E alimentar essa fé  
no encontro profundo com o Senhor 
Da tua vida e das nossas vidas.
Neste dia do teu Batismo, Luiza Andaluz,
Agradecemos tantos dons  
e tantas graças
Que foram derramadas na humanidade
Através da tua Vida longa e fecunda
Que deu frutos na Congregação  
que fundaste,
Na Igreja e na Humanidade
que serviste e amaste até ao extremo.
Bendito seja Deus que te escolheu
Como Primeira SNSF, fonte e inspiração
Para cada uma de nós  
e para os leigos FA
Que querem também manter bem acesa
A Lâmpada da fé confiante
Numa Caridade operosa
E numa esperança ilimitada 

Na Providência divina.

Alice de Jesus 

Candeeiro, 15 de Março 2022
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portugalportugal
Chegada das Irmãs ao Entroncamento

A 1 de abril de 1947, a pedido do 

Reverendo Padre Martinho Gon-

çalves Mourão, pároco do Entron-

camento, uma casa em que esta-

va já funcionando uma pequena 

escola paroquial, criou-se mais 

um Centro de Assistência Social.  

Aí começámos a trabalhar tendo a 

princípio só uma escola feminina, 

ensinando-se além da instrução 

primária trabalhos domésticos e 

costura. Dava-se uma sopa a to-

das as crianças. Algum tempo de-

pois, não se podendo conseguir 

que naquela primitiva instalação 

se desse ao centro o desenvolvi-

mento requerido, alugámos uma 

outra casa, que acabava de ser 

construída mesmo ao lado, e que 

serviu de acréscimo à primeira.  

Em 1951 estabelecemos, perto tam-

bém, uma terceira secção – um 

lar para as meninas que necessi-

tavam ser internadas – mas esta 

teve de fechar em fins de 1953 

por motivos idênticos aos que 

nos fizeram encerrar o da Ericeira.  

Como o Entroncamento é (m.f.195) 

um meio ferroviário importante, há ali 

boa oportunidade de se prestarem 

caridosos e variados serviços e por 

isso as nossas Irmãs diligentemente 

se ocupam de muito serviço social.  

Em março de 1952, largámos as pri-

mitivas instalações e mudámos o 

centro para sede maior e em mui-

to melhores condições. Aí funciona 

agora uma escola maternal para 

os dois sexos, cantina recreatório 

para as crianças que frequentam as 

escolas oficiais e uma casa de tra-

balho onde as raparigas aprendem 

com mais desenvolvimento costu-

ra, lavores e trabalhos domésticos.  

Está em organização em casa sepa-

rada uma escola oficina de forma-

ção profissional para rapazes, que 

por enquanto só terá um mestre de 

serralharia, mas que depois deve 

abranger outros e diversos ofícios.

(ANDALUZ, L., 2020. História da Con-

gregação das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima § 563)

1967 – Ir. Maria Antónia Silva Ferreira e Ir. Joaquina Santos Vazão

1967 – Ir. Joaquina Santos Vazão  
e Ir. Maria Antónia Silva Ferreira

1967 – Ir. Joaquina Santos Vazão  
e Ir. Maria Antónia Silva Ferreira

1967 – Ir. Maria Adelaide F. Franco

1948 – Ir. Maria Teresa Dias 1948 – Ir. Maria Teresa Dias

1948 – Ir. Maria Adelaide F. Franco
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Março - Os últimos retoques

As obras continuam e o sonho está cada vez mais 
perto de se tornar realidade. A Casa Madre Luiza 
Andaluz, que inaugura o LA CC no próximo mês 
de abril, estará pronta a acolher eventos ou visi-
tas. Assim, não tarda, a atividade e dinamismo da 
casa digital andará de mão dada com as casas 
físicas.

De referir que este é o grande objetivo deste ano 
que ainda está a começar, reabilitar e aproveitar 
todas as potencialidades tanto da Casa Madre 
Luiza Andaluz como do Convento das Capuchas 
e da Casa de São Mamede.

É o culminar de um esforço de vários meses, que 
agora vê os seus frutos, cada vez mais visíveis. E 
se até agora a fé e a vontade de fazer mais e me-
lhor do LA CC já trouxeram mudança e alegria à 
vida de muita gente, estes novos espaços são os 
pilares que garantem que a mudança e alegria se 
vão multiplicar.

2022 vai passando, e os desafios vão aumentan-
do, mas o LA CC promete, como sempre, chegar 
cada vez mais e melhor a todas as pessoas que se 
queiram juntar. Fiquem atentos! 

Equipa da Comunicação LA CC
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CDJ com dinâmicas locais

Este mês de Março, em Cassongue, para festejar o dia da mulher o CDJ promoveu uma conversa 
sobre o protagonismo da mulher, inspirados pelo exemplo de Luiza Andaluz e pelo filme “A rainha 
de katwe”. 

Em Moçambique, os programas Acredita e Li-
dera iniciaram este mês. Com mais de 100 me-
ninas inscritas, em Mavila e Maputo, e com 16 
mentoras, é tempo de iniciar este percurso pelo 
terceiro ano consecutivo. 

O CDJ Portugal está a promover uma cadeia de 
oração pela paz, que só terminará no dia 13 de 
Abril. Até ao momento este grupo conta com 
mais de 200 participantes, com pessoas a reza-
rem o terço diariamente em Angola, Moçambi-
que e Portugal. 
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Vigília de Oração pela Paz no Santuário de Fátima

O Centro de Dinamização Juvenil de Portugal 
esteve presente na Vigília de oração promovi-
da pelo Santuário de Fátima, a propósito da 
Consagração ao Imaculado Coração de Ma-
ria pela paz.

Durante a madrugada, do dia 25 de Março, 6 
jovens, as noviças e Irmãs animaram um mo-
mento da vigília, rezando uma via-sacra pela 
paz. Foi uma noite muito bonita, com os jovens 
movidos pelas palavras do Santo Papa João 
Paulo II, “Cristo ressuscitado dá-vos a paz e a 
reconciliação, como seu primeiro dom”.

Maria Pia


