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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.

DESTAQUES

Email da postulação causa da Madre

postulacao@servasnsfatima.org

Todos as graças devem ser comunicadas 

e ou encaminhadas para este email, ao 

cuidado da Ir. Inês Vasconcelos

https://forms.gle/ry1zfHT58vghxZN5A
mailto:postulacao%40servasnsfatima.org?subject=
https://www.servasnsfatima.org/wp-content/uploads/2022/03/cartaz-75aniversario_imgcompl.jpg
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Que bom voltar a ver-te…
Do sul e do norte, as Irmãs foram chegando cheias e entusiasmo e interesse.

Este encontro tinha como objectivo fazer uma visita es-

pecial com  Irmãs,  ao Luiza Andaluz Centro de Conheci-

mento  que abriu ao publico no dia 19 de Abril, para que 

elas com o seu ritmo e condições de saúde pudessem 

usufruir de um espaço que está aberto a todos (sem limi-

tes de idade ou condição)

Foi um de dia de fazer memória de espaços de uma 

casa tão significativa para cada uma das Irmãs e  

memórias de vida partilhada  mas como as outras  

ao longo dos muitos e fecundos anos de vida  

consagrada.

VER VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1LQDEjvC7HRjSpO-1A2xfC9C-r8_UtrUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQDEjvC7HRjSpO-1A2xfC9C-r8_UtrUg/view?usp=sharing
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VER VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1UkG2S3bLItY9zw4N439vAU9qhknX1Clk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UkG2S3bLItY9zw4N439vAU9qhknX1Clk/view?usp=sharing
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Cantarei Eternamente as Misericórdias do Senhor!

Foi com surpresa que a comunidade recebeu a passa-

gem, mais uma vez, do Mestre Divino e nos levou a Ir. 

Maria dos Anjos Boeiro, ao fim da manhã do dia 28 de 

Março de 2022.

A ir. Maria dos Anjos esteve na sala com as outras ir-

mãs a assistir à transmissão da missa pela TV, comun-

gou com a consciência de que dispunha e que à ir. 

Inês pareceu ser a necessária para receber Jesus na 

Hóstia Consagrada, e fechou a boca para não mais 

a abrir. 

Quando a ir. Balbina, na mesma sala, a solicitou que 

abrisse a boca para lhe dar a sopa do almoço, a 

colaboradora, que estava também na sala, olhou e 

percebeu que algo se passava. Levou imediatamente 

a ir. Maria dos Anjos que estava a partir para a eter-

nidade.

Da irmã Maria dos Anjos Boeiro fica-nos, sobretudo o 

grande testemunho de gratidão que tinha. Sempre que 

alguém lhe fazia alguma coisa, que podia ser muito in-

significante, ela respondia: “muito obrigada”. Quando 

se lhe dava a comunhão, se lhe apresentavam uma 

partícula inteira dizia: “só um bocadinho”. Tinha dificul-

dade em engolir. Quando a solicitavam para rezar ou 

cantar algum cântico aceitava sempre acompanhar a 

oração ou o canto. Se não conhecia a irmã pergunta-

va: “quem és tu?” Além do sentido de gratidão e co-

laboração reconhecia-se-lhe muita sinceridade. Não 

fazia rodeios com a resposta. Era sim ou não! Deixar na 

dúvida não fazia parte do seu temperamento.

Que cada uma de nós deixe que Deus trabalhe o seu 

coração de modo a irmo-nos dispondo a acolher a sur-

presa da sua última vinda. 

Confiamos à misericórdia de Deus a nossa Irmã.

À irmã Maria dos Anjos e às outras irmãs que já estão 

no céu, pedimos que junto de Deus se lembrem das 

que ainda peregrinam nesta terra.

As irmãs da comunidade da Casa Mãe

Que a humildade e a caridade da Virgem Maria 
sejam sempre modelo de todas nós, 

as Servas de Nossa Senhora de Fátima.
(Luiza Andaluz, 1954)
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A ecónoma geral da 
Congregação das 
Servas de Nossa 
Senhora de Fátima 
é a entrevistada do 
podcast Fátima no 
Século XXI e explicita o 
sentido da mensagem 
de Fátima hoje. Para 
os jovens e para a 
humanidade.

O grande desafio do século XXI é “passar da superficia-

lidade à profundidade” e para se ser profundo há que 

“permanecer” nas situações procurando “o encontro 

com o outro” e é para isso que a mensagem de Fátima 

aponta segundo Ana Cristina Pereira, religiosa da Con-

gregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

“Fátima tem este enorme potencial para poder promo-

ver este lugar de encontro, porque acredito que há en-

contros que transformam a vida” afirma a ecónoma do 

Governo Geral da Congregação fundada por Luiza An-

daluz, uma mulher à frente do seu tempo, comprometi-

da com a promoção da dignidade da pessoa, através 

da educação integral. 

“Vejo Fátima como lugar onde aprendemos a descan-

sar em Deus” concretiza, lembrando que “na situação 

em que vivemos de guerra, e agora  esta preocupação 

do Santuário estar ligado a Roma, no Ato da Consagra-

ção ao Imaculado Coração de Maria da Rússia e da 

Ucrânia, fazem-nos olhar a mensagem de Fátima como 

um modelo profundíssimo de apelo à paz, não só ca-

lando as armas mas estando presentes na vida uns dos 

outros”, afirma a religiosa.

Por isso, “aquilo que Fátima pode fazer, neste momento, 

como sempre fez,  é ir tornando mais evidente e clara 

mensagem, proporcionando encontro. Fátima como 

um lugar de encontros: encontro com a nossa realida-

de humana mais profunda, com os outros para que se 

torne mais viva esta consciência de que somos todos 

irmãos e por maria, o encontro com Jesus”.

Fátima é um lugar onde aprendemos 
a descansar em Deus

“Encontrar a razão mais profunda das coisas e das nos-

sas opções”, enfatiza ainda ao sublinhar que o mundo 

precisa de “compromissos mais duradouros”, embora 

“alguns que são para a vida nos possam assustar”.

“Tudo na mensagem de Fátima nos remete para a paz: 

a oração, a reparação, o cuidado do outro que é colo-

cado à frente do nosso próprio bem. Quando tudo isto 

acontece só podemos esperar a paz”.

“Eu acredito que a guerra acontece mas não faz par-

te daquilo a que somos chamados: a guerra acontece 

devido à fragilidade do coração humano, que começa 

em coisas pequenas mas depois é toda a uma escala-

da que nos vai afetando a todos”, conclui.

A mensagem de Fátima “transporta um profundo apelo à 

conversão, a uma mudança interior, a um coração mais 

centrado em Jesus, que é o Príncipe da Paz e, só por si 

isso,  a mensagem tem uma tremenda atualidade nas 

circunstâncias que vivemos”, porque a mensagem “é um 

apelo à paz que começa no coração de cada um”. 

“A mensagem de Fátima é um convite para que  cada 

um à sua medida possa construir a paz, no seu quoti-

diano” reconhece adiantando que este passo está ao 

alcance de cada um.

“Podemos fazer e fazer já”, conclui.

Podcast Santuário de Fátima – #Fátima no século XXI

https://soundcloud.com/user-508051968/2022-04-12-podcast-ana-cristina?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-508051968/2022-04-12-podcast-ana-cristina?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-508051968/2022-04-12-podcast-ana-cristina?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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guine-bissau
Retiro da Infância Missionária – Paróquia de Nª Sra de Fátima

No dia 26 de Março de 2022, uma 

vez que estamos no tempo mais for-

te da Igreja, tempo da Quaresma, 

fui orientar o retiro do grupo de Infân-

cia Missionária da Paróquia de Nos-

sa Senhora de Fátima. Desde este 

ano pastoral, passei a colaborar di-

retamente com eles. São um grupo 

de 120 crianças. Todas as semanas 

estou com eles para o ensaio do 

coro, mas desta vez a proposta era 

fazerem Retiro, o que foi um grande 

desafio, porque algumas crianças 

são muito pequeninas.

O tema foi o sentido da Quaresma. Foi um dia inteiro, das 9h00 até 16h00. 

Foi muito bom e bonito ver as crianças concentradas a escutar da partilha 

que tinha preparado para eles. Vimos um pequeno vídeo e um pequeno 

power-point sobre este tema; e fui intercalando com uma canção sobre a 

Quaresma. Senti que as crianças gostaram; eu também gostei da experiên-

cia, porque é a primeira vez que trabalho com a Infância Missionaria.  

No dia de Páscoa, foi a Infância Missionária quem animou a Liturgia da Missa 

das 10h00, incluindo o Salmo em crioulo. Por serem tantas crianças, a equipa 

de animação do coro da Infância Missionária são quatro adultos, em que 

me incluo.

Encontro de vocacionadas
Este ano estamos a tentar dinamizar 

mensalmente encontros vocacio-

nais na nossa casa. 

Na tarde de 27 de março tivemos 

mais um encontro, em que fizemos 

a relação entre a vocação de Moi-

sés, a vocação de Luiza Andaluz  

e a Mensagem da Quaresma 2022 

do Papa Francisco. 

O denominador comum era o 

chamamento a “fazer o bem”, a 

pormos os nossos dons a render, 

saindo de nós para o próximo, 

compreendido como “irmão”.
Na foto, da esquerda para a direita:  

Noémia, Aspirante Helque, Patrícia, Ir. Eugénia, Ir. Janete e Murida. 

Ir. Janete 
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guine-bissau
No passado dia 1 de abril a Ir. Eugénia orientou uma 

formação para professores do Liceu João XXIII, no âm-

bito de formação contínua que aquele Liceu diocesano 

promove aos seus docentes. O tema foi das escolas ca-

tólicas da Diocese: “Escola Católica, lugar de fraternida-

de e comunhão”. Esta formação aconteceu no Salão da 

Cúria Diocesana.

Formação de professores

A reflexão baseou-se no documento recentemente saí-

do da Congregação para a Educação Católica “A iden-

tidade da escola católica para uma cultura de diálogo”; 

na Exortação dos Bispos da nossa Conferência Episco-

pal da África Ocidental para a Quaresma 2022 “Vós sois 

todos irmãos e irmãs!” e na Encíclica “Fratelli Tutti” do 

Papa Francisco.

Dos oitenta professores do Liceu, apenas participaram 

pouco mais de vinte, por motivos alheios ao próprio Li-

ceu. O diretor, o Pe. Marcos Baliu, e os docentes manifes-

taram bastante agrado pela exposição do tema.

Visita da Ir. Lourdes Lima 

 A Ir. Lourdes Lima Fernandes este-

ve connosco de 31 de março a 12 

de abril, para nos orientar e acom-

panhar na construção do Projeto 

Comunitário 2022-24. Aproveitou 

para se encontrar com o Sr. Bispo 

de Bissau, D. José Lampra e revisitar 

algumas pessoas e locais por onde 

passou quando cá viveu.

Agradecemos a sua passagem fra-

terna.
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portugalportugal
Notícias da comunidade Estrela da Manhã

De 19 a 24 de março a comunidade 

recebeu a primeira visita canónica 

da superiora regional, irmã Maria 

do Carmo Alves, que decorreu em 

ambiente de fraternidade, de paz e 

de alegria. Apesar do tempo bem 

preenchido e da chuva que se fazia 

sentir nesses dias, a comunidade 

pode usufruir, também, de uma tarde 

de lazer com a irmã Maria do Carmo. 

Decidimos visitar o Museu dos Co-

ches, o que muito nos enriqueceu. O 

ambiente era muito calmo e silencio-

so e eram inumeráveis os coches ex-

postos, que durante os últimos sécu-

los serviram para o transporte de reis, 

nobres, aristocratas e clérigos, assim 

como para a distribuição do correio, 

deslocação de presos e outros. Vale 

a pena visitar. Após esta visita, algu-

mas irmãs recorreram aos pastéis de 

nata de Belém, quentinhos e delicio-

sos, que foram saboreados por todas 

nós no jardim, onde as mais cansa-

das se tinham já sentado, graças 

à trégua da chuva. Ah! Ao sair dos 

pastéis de nata, ainda houve um en-

contro com o Presidente Marcelo que 

saia estava a ser entrevistado, ao sair 

do seu palácio de Belém. 

As irmãs da comunidade da Estrela 
da Manhã
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Inaugurou, no passado dia 19 de abril de 2022, na Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém, o Luiza Andaluz Centro de 

Conhecimento.

Inauguração do espaço Luiza Andaluz Centro de Conhecimento

A primeira inauguração das três que serão realizadas ao longo do ano, todas de casas que foram marcantes na vida de 

Luiza Andaluz e onde o Luiza Andaluz Centro Conhecimento comunica e desenvolve a sua ação. 

Com este projeto, a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima – na celebração dos 100 anos da sua fun-

dação - pretende responder ao apelo de renovação vocacional e atualização da missão. Deste modo, o Luiza Andaluz 

Centro de Conhecimento quer ser um espaço contemporâneo e de vanguarda onde pessoas inquietas e buscadoras da 

verdade encontram o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

 Clique aqui, para ver mais notícias sobre a inauguração:

> Canção Nova

> Agência Ecclesia

> O Mirante

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7gWMmw7Yshttp://
https://agencia.ecclesia.pt/portal/santarem-inauguracao-do-espaco-luiza-andaluz-centro-de-conhecimento/
https://omirante.pt/sociedade/luiza-andaluz-centro-de-conhecimento-quer-ser-ponto-de-referencia-na-cultura-de-santarem/
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O que aí vem!

Vem aí novas atividades nos próximos tempos, 
nos diferentes CDJ. As equipa locais têm criado 
novas respostas consoante as necessidades, ex-
pectativas e interesses dos jovens locais. 

Em Maputo e Mavila vai começar o Programa 
Descobre, uma formação em liderança para ra-
parigas, com módulos sobre o valor da pessoa, 
o ser em desenvolvimento e mudança, ser mu-
lher, a Igreja e a Congregação, expectativas de 
futuro, entre outros. 

Em Angola, a formação Sopaminina terá o se-
gundo módulo, intitulado “fazendo o bem” so-
bre o bem comum, a justiça e a verdade. 

Em Portugal, o tempo Pascal começa com mais 
uma edição do Iluminar@Casa e no mês seguin-
te, uma peregrinação a Fátima. 

Caminhamos com alegria e entusiasmo neste 
tempo de Páscoa.

Pia Ornelas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ahWTW2raCqpCORwnOk-r_mGZb2vkQ3KXQRTYZXp2wUbKQ/viewform

