
n.º 52 
MARÇO 2021 

Dia Mundial do Doente

No dia 11, no pátio do Hospital tive-
mos celebração da Eucaristia. 

Pág. 9

Festa em Belo Horizonte

No dia 11 de fevereiro ocorreu a Or-
denação Episcopal de D. Nivaldo 
Ferreira.

Pág. 11

Entrada para o Postulantado

Aqui vai uma pequena notícia para 
vos manifestar a minha alegria e 
gratidão ao Senhor.

Pag. 7

crónica 
da missão 
em Pemba p.12



índice

n.º 52 
MARÇO 2021 

ALTERAÇÃO DO LOCAL  
XVII CAPÍTULO GERAL

Atendendo à situação da pandemia da 
Covid-19, foi alterado o local do Capítulo 
Geral que será no Espaço Pastoral Luiza An-
daluz, na Quinta das Tílias, na data prevista.

MUDANÇAS DE COMUNIDADE

• A Irmã Donzília Ferreira Guerra integrou a 
comunidade do Candeeiro;

• A Irmã Maria Borga Miguel, também, já 
se encontra em Sesimbra, sua nova comu-
nidade.

EMAIL DA SECRETARIA GERAL

A secretaria tem email próprio para assun-
tos que lhe dizem respeito:  

secretaria.geral@servasnsfatima.org

COMUNICAÇÃO SOBRE A JORNADA 
MUNDIAL DA JUVENTUDE

A Jornada Mundial da Juventude vai acon-
tecer em Lisboa, em 2023.

A Congregação reuniu um grupo de tra-
balho, que engloba vários sectores (LACC, 
CDJ Portugal, Prosocial, FA, Comunicação 
interna) para pensarem e agirem na forma 
de estar da Congregação e grupos asso-
ciados, na JMJ Lisboa 23. O CDJ Portugal 
assume a coordenação desta equipa.

A equipa já se reuniu várias vezes e tem 
estado em contacto com as comunidades 
da Congregação para que haja uma ver-
dadeira participação de todos.

Ir. Mafalda Leitão

ACTOS OFICIAIS 03

FAZENDO MEMÓRIA...

“O Amor, o amor é que vale!” – Ir. Olinda 04

Ainda sob emoção – Ir. Amélia 05

LANÇANDO SEMENTES… CRIANDO RAÍZES

Entrada para o Postulantado 07

Encontros de Vocacionadas 07

Vocacionadas Internas 07

ANGOLA

Dia do Consagrado 09

Dia Mundial do Doente 09

Retiro dos Missionários da Vigararia 09

Dia da Madre Fundadora 09

BÉLGICA

Hurtebise em nossa casa 10

BRASIL

Festa em Belo Horizonte 11

12 de Fevereiro novo dia de festa 11

Situação do Brasil 11

MOÇAMBIQUE

Missão em Pemba 12

Crónica da missão 13

PORTUGAL

Da Gruta ao Céu 15

Uma Tarde de Alegre Convívio Online 15

Uma palavra de gratidão 16

O Comvida 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



Da Superiora Geral
Nomeação da  Comissão de dinamização do Centenário da Congregação

A Irmã Lucília Maria Franco Oliveira Gaspar, superiora geral, nomeou a 13 de fevereiro de 2021

- Ana Cristina Duarte Pereira, snsf

- Andreia Patrícia Vicente de Azevedo, coordenadora da FA em Portugal

- Dina Maria Batalha Henriques, snsf

- Leta Agostinho Macaringue, snsf

- Luciana Alexandre Pereira, conservadora do LACC

- Maria de Lourdes Lima Fernandes, snsf

para a  Comissão de dinamização do Centenário da Congregação, que tem como objectivo de, com 
o governo geral, pensar, implementar e coordenar as várias actividades a desenvolver no âmbito das 
celebrações.

Coordena esta comissão, enquanto membro do governo geral, a irmã Maria de Lourdes Lima Fernan-
des.

Da Superiora Regional
Nomeação de Superioras

• A Irmã Maria Clara de Jesus da Conceição Vieira foi nomeada superiora da comunidade do Can-
deeiro;

• A Irmã Maria Borga Miguel foi nomeada superiora da comunidade de Sesimbra.

actos oficiais
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Nestes últimos tempos vivia já muito 

da saudade da eternidade e às ve-

zes dizia “Como será lá em cima?”, 

agora acreditamos que já tem a vi-

são da glória de Deus e que no Céu 

intercede por nós.

A nossa Irmã Olinda vivia tudo com 

intensidade, era muito lúcida e pers-

picaz e parece que adivinhava o 

que ainda estava por acontecer. 

Vemo-la sempre muito ativa e inte-

ressada em tudo o que dizia respeito 

à Comunidade, e porque não ouvia 

já muito bem, perguntava o que não 

percebia e era uma Irmã muito aten-

ta ao pormenor de cada coisa. Foi 

muito trabalhadora até à sua que-

da a 22 de Novembro, tinha a seu 

cargo o refeitório da Comunidade 

e procurava que nada faltasse quer 

fossemos muitas ou poucas. Fazia 

com perfeição e às vezes já com di-

ficuldade, mas sempre na discrição 

e simplicidade. Ao primeiro impacto 

podia reagir à mudança mas logo 

se adaptava e dava o seu melhor.

Estava também muito tempo na ca-

pela, em oração, e pedia sempre 

às Irmãs que saiam em missão, fora 

de casa, que lhe comunicassem as 

datas das atividades que iam reali-

zar para rezar por essas intenções, 

assim como era muito atenta aos 

acontecimentos da Igreja univer-

sal e diocesana e do mundo para 

ter a humanidade presente na sua 

oração. Durante a mesma escrevia 

muitas vezes as suas reflexões que 

guardava e foram muitas as que en-

contramos nas suas coisas pessoais. 

Gostava muito de ser liturgista e de 

ir à estante fazer a leitura o que fez 

até ao fim.

Nos nossos estudos comunitários, 

embora por vezes reagisse aos mui-

tos papéis e dissesse “O amor, o amor 

é que vale” nunca se demitia de fa-

zer a sua parte e esforçava-se por 

escrever as suas respostas ao que 

era solicitado. Com facilidade pedia 

desculpa quando entendia que ti-

nha errado e magoado alguém ou 

aproximava-se da pessoa com um 

gesto de carinho e amizade que nos 

tocava. No dia que saiu para a Casa 

Mãe as suas última palavras foi “Des-

culpem tudo!”.

O seu olhar a realidade e a Comuni-

dade era sempre positivo, salienta-

va sempre, nas partilhas, o que era 

bom e nos fazia melhores e dizia “a 

Comunidade é um dom, tem muitas 

coisas boas”.

Tinha um profundo amor ao sacer-

dócio ministerial assim como pelo 

Seminário e seminaristas e pergun-

tava muitas vezes nomes de sacer-

dotes que tinha conhecido no seu 

percurso de vida, e que tinha es-

quecido, para rezar por eles. Tinha 

muito apreço por cada Irmã e sabia 

muito bem a Comunidade de cada 

uma falando e rezando com muita 

frequência, sobretudo pela que es-

tavam mais longe em missão. Nossa 

Senhora e também a Madre Funda-

dora tinham um lugar eminente no 

seu coração e a quem recorria com 

muita devoção e confiança.

A Comunidade do Candeeiro

“O Amor, o amor é que vale!”

A Irmã Olinda Maria viveu catorze anos 
no Candeeiro, indo para a Casa Mãe a 13 
de Janeiro de 2021. 

Tinha um 
profundo amor 
ao sacerdócio 
ministerial 
assim como pelo 
Seminário e 
seminaristas
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Na sequência da comunicação feita a todas as Irmãs 

da Congregação, no passado dia 1 de fevereiro, sobre 

o falecimento da nossa querida Irmã Amélia, vimos ago-

ra trazer ao vosso conhecimento a descrição um pouco 

mais detalhada da vivência deste acontecimento.

É verdade, foi uma passagem surpreendente de Deus 

pela nossa Comunidade do Santuário de Fátima! Nada 

nos fazia prevê-la desta forma. 

Tanto assim, que, logo que demos por falta da Irmã Amé-

lia, na oração de Laudes e de termos verificado que o seu 

lugar para o pequeno almoço se mantinha posto, acorre-

mos à porta do quarto, batendo e chamando, mas sem 

resposta. Abrindo a porta, encontrámo-la sobre a cama, 

deitada obliquamente de costas, mas já prontinha para 

sair do quarto e rezar as Laudes desse domingo, dia 31 

de janeiro. Já tinha aberto a janela. Certamente, sentin-

do-se mal, tentou abeirar-se da cama. Foi assim que a 

encontrámos e tentámos aconchegá-la, melhor. Con-

tactámos imediatamente a Irmã Ana Luísa das Irmãs da 

Aliança de Santa Maria, médica e responsável pelo Posto 

Médico do Santuário que pediu imediatamente à enfer-

meira de serviço, Ir. Maria do Carmo Machado, que viesse 

em nossa ajuda, enquanto ela não chegava. Sentindo 

que a Irmã Amélia respirava, mas não comunicava nem 

reagia, a médica achou que o melhor seria levá-la para 

o Hospital de Leiria. E para lá foi transportada, com toda a 

solicitude pelos Bombeiros de Fátima, dando entrada no 

serviço de Urgência Não Covid. 

Providencialmente, o Senhor Padre Francisco Pereira, ca-

pelão, do Santuário, que, por qualquer motivo precisou 

de passar pelo posto médico, tendo tido conhecimento 

do que se estava a passar com a Irmã Amélia, acorreu 

imediatamente e deu à nossa Irmã a Santa Unção in arti-
culo mortis, antes da ambulância ter chegado.

Durante a tarde de domingo, a informação provinda do 

hospital era a de que a Irmã continuava a não reagir, man-

tendo-se o prognóstico reservado. Pelas 21 horas, chegou 

a notícia sobre o resultado da TAC realizada e que con-

cluía que a Irmã Amélia sofrera um AVC forte. E por volta 

das 23 horas, a Irmã Rita Lopes, recebia a informação de 

que, uns momentos antes, a Irmã tinha falecido.

Ainda sob emoção

No final do dia 1, segunda-feira, asseguradas todas as 

condições de segurança, o corpo da Irmã Amélia, em 

urna fechada, foi colocado no salão da Casa Luiza An-

daluz, onde decorreu o velório. Aí foram celebrados o ofí-

cio de Leituras e oração de Laudes com a presença de 

todas as Irmãs das duas Comunidades de Fátima.

Dia 2 de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor e dia 

dos Consagrados, pelas 14:30, só com a presença das 

Irmãs e de dois familiares da Irmã Amélia, dando cumpri-

mento às normas da DGS, foi celebrada a Eucaristia (da 

festa), presidida pelo Senhor Reitor do Santuário, Padre 

Carlos Cabecinhas (que fez questão em ser ele a presidir) 

e concelebrada com o Senhor Padre Joaquim Ganhão, 

da diocese de Santarém e capelão do Santuário. No final 

da Eucaristia, antes da encomendação do corpo, foi lido 

o nosso texto de despedida à Irmã Amélia, precedido da 

leitura de algumas notas biográficas que, entretanto, já 

foram enviados às Comunidades. 

Às 16:00, com a presidência do Senhor Padre Ganhão, 

realizou-se o funeral, no cemitério de Fátima, onde, sob 

uma chuva miudinha, ao som dos nossos cânticos, em 

ambiente reservado, mas de fé, se juntaram algumas fun-

cionárias do Santuário e duas Irmãs da Aliança de Santa 

Maria, sendo uma delas a médica que a assistiu, na Co-

munidade. 

Aproveitamos esta oportunidade para, mais uma vez, 

agradecermos, às Irmãs da Casa Luiza Andaluz, toda a 

disponibilidade, acompanhamento e apoio que nos pro-

digalizaram, num momento como este.

A todas as Irmãs e comunidades que, de algum modo, se 

manifestaram e nos acompanharam com a sua carinho-

sa presença de oração e de amizade, o nosso obrigada 

muito sentido.

Aqui, deixamos também um agradecimento a todas as 

pessoas amigas que desejaram estar presentes e não pu-

deram devido às condições impostas pela pandemia e 

que, de várias formas nos fizeram sentir a sua presença.

As Irmãs da Comunidade do Santuário de Fátima  
Rita, Gabriela, Sandra e Fernanda

A nossa querida Irmã Amélia
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Querida Irmã Amélia

Agora a nossa relação passa-se só no domínio da fé,   

da relação unicamente espiritual. Por isso, continuas presente.

Partiste ao chamamento que o Mestre divino te fez. Mais um chamamento.   

O derradeiro. E não podias, na tua fragilidade e na tua condição humana, dizer que não. 

Aquele que te chamou desde o seio materno, que sempre te conduziu e que, com um amor preferen-

cial, te seduziu, desde os primórdios da tua juventude, é o Senhor da Vida. O teu Rei Glorioso. Estás na 

posse d’Ele. Já o contemplas.

E agora?  

Tu, que tanto desejavas saber como é que seria o encontro com o teu Senhor!...  

Tu, que repetias tantas vezes: «como é que será o Céu?».  

Eis que agora estás nesse Céu, na plenitude da Vida!   

Já fizeste o teu encontro definitivo.

Neste momento, não podíamos deixar de, em Deus, a Ele e a ti, dar uma palavra de agradecimento.

Um agradecimento terno e sentido, pelo testemunho de vida que nos deixaste. Levaste a sério o teu Sim, 

na resposta que deste e viveste.

Lembramos, como um ensinamento, a tua presença serena, alegre e discreta; o teu conselho amigo e 

oportuno; a tua aceitação generosa daquilo que não compreendias e te fazia sofrer; os teus pequenos 

(grandes!) serviços prestados, sempre com tanto carinho; o teu amor desprendido, mas zeloso; a tua 

atenção às pequenas coisas. E acima de tudo, a tua atenção e acolhimento a cada uma das pessoas 

que encontravas no teu caminho, muitas vezes objeto da tua oração. Sabemo-lo. De tudo isto fizeste 

oferta de amor ao Senhor, «para a glória de Deus e para a salvação de toda a Humanidade» (CC, 9).

Edificaste-nos pelo teu testemunho de oração. Uma presença orante, em que as tuas principais inten-

ções eram as grandes intenções da Igreja e do Mundo, da nossa Congregação e, porque vivias no 

Santuário de Fátima, as intenções deste Santuário e de todos os que ali vivem e trabalham.

O teu sorriso feliz marcou-nos deveras.  

Estamos muito gratas a Deus pelo dom que foi a tua vida entre nós.

Agora, intercedendo por nós, junto de Deus, com Maria, realiza aquilo que repetias constantemente: 

«Deus nos ajude! não é, irmã?» e que nós nos deixemos ajudar. 

Irmã Amélia, tu, que, de forma espontânea, tantas vezes repetiste «que o Céu nos apanhe!», eis-te a 

realizar esse desejo!

As Irmãs da Comunidade do Santuário
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Entrada para o Postulantado
Aqui vai uma pequena notícia para vos manifestar a 

minha alegria e gratidão ao Senhor, por me chamar a 

segui-Lo nesta bonita família, e para vos agradecer a co-

munhão de alegria e oração que tenho vindo a sentir ao 

longo destes dias.

Depois de o Senhor me ter levado até à Comunidade 

de Bruxelas, onde passei uns meses cheios de alegria e 

união com as Irmãs (Maria da Piedade, Maria José, Rosá-

ria e Maria Isabel), cheguei à Comunidade do Noviciado 

no dia 4 de Janeiro. Após um tempo de retiro, iniciei o 

Postulantado no dia 11 de Janeiro.

Seguindo o desejo de Luiza, procurarei ser muito unida a 

cada uma das Irmãs, e assim contribuir para fazer cami-

nhar certo a nossa Congregação, para ser essa força que 

se transforma em valor ao serviço da Santa Igreja.

Um chamado não deve conformar-se a viver só a sua vocação mas deve tornar-se um chamante: Todos somos ani-

madores vocacionais pois aquele que vive bem a sua vocação, que a vive como boa e bela tem de a partilhar.  

(Pe. Amadeo Cencini)

Encontros de Vocacionadas 
Nos vários países onde estamos as Irmãs fazem encon-

tros vocacionais com jovens, quer integrados na pastoral 

da paroquial, da diocese ou nos encontros dinamizados 

pela Congregação. Em Moçambique as Irmãs têm feito 

encontros vocacionais nas suas dioceses de origem, de 

onde vão chegando algumas jovens, fruto dessas mis-

sões vocacionais. A Pastoral Vocacional em Portugal con-

tinua a promover a oração pelas vocações, enviando às 

lançando sementes... 
criando raízes

Vocacionadas 
Internas
Em Cassongue estão 3 jovens voca-

cionadas, Donieta Miranda, Dionísia 

Domingos e Esperança Ricardo a 

frequentar a escola entre 10ª e a 13ª 

classe. São das dioceses de Luanda, 

Cuanza Sul, Bié e Benguela

Unidas de coração e em oração.

Inês Marques

comunidades mensalmente uma proposta de oração. 

Tem feito um maior investimento nas redes sociais, através 

da criação de uma página no instagram e a ativação 

da página do facebook. Decorrente da presença nas re-

des sociais têm aparecido alguns contactos que as Irmãs 

Ana Cristina e Sandra Bartolomeu vão acompanhando 

ou direcionando.
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Em Mavila estão 5 jovens vocacio-

nadas (11.ª a 12.ª classe): 

• Elca Bulo (diocese de Inhamba-

ne); 

• Delfina Torino (diocese de Naca-

la);

• Tânia Victor (diocese de Nampu-

la); 

• Felizarda Gabral (diocese de 

Nampula); 

• Maria de Fátima (diocese de 

Gurué).

O aspirantado tem como objectivo clarificar os sinais vocacionais e aprofundar o conhecimento de Luiza Andaluz e 

tem a duração de 1 ano. Nesta etapa, estão no Maputo (Bairro da Liberdade) a Odete Chivale, Silvia Bulo, Arlinda Fran-

cisco, Idalina Munguambe, todas da diocese de Inhambane, a Fátima da Silva, Rofina Paulo e Josefina Raimundo da 

diocese de Nampula, a Nilsa Bernardo, da diocese Gurué. A Sara Cássimo, de Nampula, está a fazer uma experiência 

em Mavila.

Em Angola, Cassongue, entraram 

para o aspirantado, no dia 12 de 

Fevereiro 2021, a Ana Chacoma, de 

Benguela, Justina Camenha e Teresa 

Jorge, do Cuanza Sul. Tiveram uma 

manhã de oração de preparação 

para a entrada no Aspirantado. A ce-

lebração decorreu no Jango Luiza 

Andaluz pelas 17.00 horas, seguida 

de lanche e convívio.

Ir. Lourdes Lima



 angola
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Dia do Consagrado
O dia 02 de Fevereiro, dia do Con-

sagrado, iniciou com a celebração 

da Eucaristia na Igreja Matriz. Co-

meçou com no átrio da Igreja com 

a bênção das velas e procissão. Na 

oração do Rosário tivemos presente 

a intenção pelas vocações e unimo-

-nos a toda a Congregação na cele-

bração de Renovação de votos da 

Irmã Rita Ornelas.

Dia Mundial do Doente
No dia 11, no pátio do Hospital tivemos celebração da Eucaristia. Estava um 

número considerável de fiéis e celebramos por intensão dos doentes. Durante 

a apresentação de dons fez-se a oferta de medicamentos e produtos alimen-

tares. No final um grupo representativo acompanhou os Senhores Padres às 

várias enfermarias para a oração e bênção dos doentes.

Dia da Madre 
Fundadora
O dia 12, começou com a 

Eucaristia na Igreja, às 06.30 

horas. 

De seguida as vocacionadas 

Ana, Justina e Teresa tiveram 

uma manhã de oração de 

preparação para a entrada 

no Aspirantado. A celebração 

decorreu no Jango Luiza An-

daluz pelas 17.00 horas, se-

guida de lanche e convívio. 

Nesse dia acompanhámos, 

via online, o lançamento da 

marca do projecto: Luiza An-

daluz, Centro de Conheci-

mento. À noite estávamos pre-

paradas para rezarmos em 

conjunto o Terço com Luiza 

Andaluz, mas não foi possível 

entrar devido aos meios tec-

nológicos e ao número limita-

do de participantes na sala.

Retiro dos Missionários da Vigararia
Como vem sendo tradição nos tempos fortes de Advento e Quaresma, os mis-

sionários da Vigararia Sul reúnem-se para um dia de retiro. Foi o que aconte-

ceu no dia 13, na Fazenda Chinandala, Paróquia da Conda. Estavam presen-

tes 15 missionários dos 18 que compõem a Vigararia. Durante a manhã houve 

uma recolecção sobre a Quaresma e a mensagem do Papa, seguida de um 

tempo para oração pessoal, celebração da penitência e Eucaristia. No almo-

ço de confraternização festejamos o aniversário natalício do Vigário, de todos 

os aniversariantes deste ano, assim como os nove anos da 1ª Profissão da Irmã 

Rosária Monteiro. 
Comunidade de Cassongue
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bélgica
Hurtebise  
em nossa casa
No passado sábado dia 13 e do-

mingo 14 de março, a nossa casa 

foi um prolongamento do Mosteiro 

de Hurtebise.

Todos os anos os participantes do 

Ano Fundamental do Centro de 

Estudos Pastorais (CEP) fazem um 

fim-de-semana de reflexão/oração, 

baseado nos Salmos, no Mosteiro 

das Irmãs Beneditinas em Hurtebise, 

no sul da Bélgica, guiados por uma 

Irmã de lá.

Dada a situação de pandemia, o 

Mosteiro não pode receber o grupo 

para esta atividade já programada. 

De acordo com todos os participan-

tes a atividade realizou-se online, 

procurando cada um um lugar ade-

quado para viver a experiência.

Uma vez que a finalidade deste tempo 

é que as pessoas tenham um espaço 

com condições para uma apreensão 

da mensagem dos Salmos no cora-

ção do Povo de Deus, oferecemos a 

nossa casa, como possibilidade, aos 

membros da comunidade portuguesa 

que este ano frequentam o curso: uma 

catequista e outra animadora dos jo-

vens, além da nossa irmã Maria José, 

que assim ficou em casa. A irmã Maria 

Isabel, como membro da equipa res-

ponsável, acompanhou esta parte do 

grupo, ficando também em casa.

Assim, tiveram conferências, alguns 

tempos de oração comunitária e a 

Eucaristia a partir do Mosteiro, via 

zoom, onde todas participámos.

As irmãs Maria da Piedade e Rosária 

encarregaram-se mais diretamente 

de uma parte importante da logís-

tica – a preparação das refeições. 

Com o contributo de cada uma foi 

possível realizar esta ação de Igreja.

As Irmãs em Bruxelas: 
Maria Isabel, Maria da Piedade, 
Rosária e Maria José

a nossa casa foi 
um prolongamento 
do Mosteiro de 
Hurtebise

https://forms.gle/eZ1ur4rLVq7sEij56
http://meet.google.com/ejn-cqia-agw
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brasilbélgica
Festa em Belo Horizonte
No dia 11 de fevereiro ocorreu a Ordenação Episcopal 

de D. Nivaldo Ferreira, com o qual nós, Servas de Nossa 

Senhora de Fátima em Belo Horizonte, vivemos muito pró-

ximas em partilha de missão, por ele ter sido, no tempo 

em que morávamos no Bairro D. Bosco, Pároco da paró-

quia de São João Bosco e também reitor do seminário. 

Acompanhamos a celebração pelas redes sociais, visto 

nenhuma irmã ter podido participar presencialmente.

No dia 23 de fevereiro presenteou-nos com a celebração 

da Eucaristia. Veio agradecer e pedir orações para o seu 

novo ministério. Tomou o pequeno-almoço conosco, saiu 

agradecido e reconhecido pela amizade das servas, con-

fiando-se à nossa oração. Também lhe pedimos oração 

para o capítulo e congregação. 

12 de Fevereiro  
novo dia de festa
 O dia do aniversário da nossa Madre, 

como não podia deixar de ser, foi dia 

jubiloso para nós, unidas a toda a nos-

sa Família Religiosa. Para melhor viver 

a festa, aniversário da nossa Fundado-

ra, no dia anterior fomos convidadas a 

escolher um pensamento de LA que, 

de momento, mais nos dissesse, rela-

cionando-o com a época da Madre e 

a que vivemos hoje (pandemia). 

De manhã acompanhamos a Mar-

ca  – LACC – conhecimento da Ma-

dre, que muito nos alegrou. De tarde, 

dispusemos dum largo tempo para 

a partilha do pensamento que cada 

uma tinha escolhido e o porquê da 

escolha. Reavivámos no coração e 

na mente a vida de nossa Madre e 

de outras irmãs que, com ela fazem 

história e foram alicerce sólido des-

te edifício, a Congregação. As irmãs 

Isilda, Quitéria e Lourdes Gaspar co-

nhecemo-la pessoalmente, exceto 

a ir. Preciosa Cruz; assim podemos 

dar largas à memória e recordação, 

enaltecendo a grandeza e simplici-

dade daquela humilde Serva do Se-

nhor. À noite participámos no rosário, 

cuidadosamente preparado. 

Obrigada a quem nos proporcionou 

este profundo e belo tempo de ora-

ção. Assim vivemos este dia de festa, 

unidas a toda a Congregação e a 

quantos conosco bebem desta fonte.

Situação do Brasil
A pandemia neste Brasil, continua 

bem ativa, mas nós estamos bem, 

graças a Deus.

As irmãs em Belo Horizonte 
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Missão em Pemba
Sofrimento  
em cima do sofrimento!

As Irmãs Anabela, Janete e Fátima 

chegaram a Montepuez (local onde 

ficam a trabalhar) no dia 20. 

Visitaram um centro de acolhimento 

para as pessoas deslocadas. Nessa 

extensa área as pessoas procuram 

cultivar e, com escassos recursos, 

“construir casas”.

O que dizem as Irmãs:

– fomos ao campo dos nossos ir-

mãos refugiados, a miséria é muita

– vê-se muito de tudo: ajudas huma-

nitárias mas que não superam o so-

frimento e as carências 

– muitas crianças mal nutridas estan-

do algumas já a ficar com a barri-

guinha grande 

– meninas e mamãs com filhos, sem 

maridos. Agora são elas que fazem 

as casas

– para já a nossa missão é ajudar es-

tas mulheres a construir casas

– os donos da terra estão a exigir aos 

deslocados um valor como forma de 

pagar aquela terra. A quem não tem 

como pagar destroem a cabaninha 

já construída. É triste ver que como 

a ganância de alguns põe os outros 

numa miséria daquelas

– nesta missão é necessário o traba-

lho mas também é preciso alguém 

que vem de fora  para suplicar  a 

estes donos da terra para deixar os 

nossos irmãos construir  

– a irmã Fátima já esteve a atender 

doentes

– as irmãs Janete e Anabela aden-

traram-se no mato para cortar paus 

para a construção da casa de uma 

senhora com cinco filhos

– nesta missão somos ajudadas tam-

bém pelos seminaristas que estão 

de férias.

Agradecemos a vossa oração e con-

tinuaremos a confiar nela porque 

esta missão não é fácil para quem 

está no terreno. O coração estreme-

ce ao ver tanta miséria e sofrimento.

Irmãs Anabela, Janete e Fátima
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24 de fevereiro
Montepeuz 

Bendito seja Deus!

Cada dia é feita de surpresa, hoje 

dentro das nossas possibilidades foi 

possível percorrer os três campos 

dos deslocados. No meio do sofri-

mento já se vê sinais de esperança, 

de aceitação desta situação por 

parte dos nossos irmãos deslocados. 

Aqui estamos a referir- -nos àqueles 

que foram os primeiros a chegar e já 

têm milho e feijão nkemba. 

Dois campos ainda estão em “mi-

séria” porque muitos ainda estão a 

chegar. 

No final de visita fomos a um cam-

po onde conseguimos ajudar 80 

famílias com a distribuição de plás-

ticos para a cobertura das casas. A 

distribuição de plástico tem como 

objectivo incentivar os que estão 

desanimados a recomeçar a vida, 

mas só recebe plástico quem já tem 

o esqueleto da casa. Olhando para 

estas cabaninhas podemos imagi-

nar-nos lá dentro com chuvas e tro-

voadas… É o que muitos estão a vi-

ver neste momento, por isso, receber 

o plástico é uma alegria.

Nesta missão as palavras não des-

crevem tudo, porque é impossível, 

mas as fotos mostram e testemu-

nham a realidade que estas pessoas 

são obrigadas a viver, imposta pelos 

mais poderosos.

Irmãs continuamos a confiar na vos-
sa oração.

25 de fevereiro
Montepeuz 

Misericórdia Senhor

Esta missão de apoio aos nossos 

irmãos é uma riqueza mas é dura, 

porque cada irmão que se encontra 

nestes campos vive a experiência 

de que a primeira leitura de hoje nos 

fala: angústia profunda, e, alguns, 

a súplica como Rainha Ester faz ao 

Senhor “Vinde socorrer-me no meu 

abandono, porque não tenho nin-

guém senão vós, Senhor”. O povo 

está a viver esta realidade e parece 

que cada dia a nossa ajuda não é 

suficiente. Na conversa com alguns 

vamos percebendo que eles deseja-

vam ter alguma pessoa para desa-

bafar as mágoas, mas como a prio-

ridade neste momento é de os ver 

com algum tecto, o nosso dia passa 

pela distribuição de plástico. Mas é 

sofrimento que não se compreende. 

O trabalho parece que não se vê 

porque estão sempre a chegar pes-

soas deslocadas. 

Como dizemos, as palavras não des-

crevem a situação que está a ser vi-

vida pelos nossos irmãos.

Hoje tivemos na pele a experiência 

da chuva. No final do dia começou 

a chover e como estávamos ainda 

no campo molhámo-nos. Porém 

quando chegámos em casa tive-

mos possibilidade de mudar de rou-

pa, mas quem está no campo não 

tem casa, nem roupa para mudar. 

Os que estão com este tipo de casa 

estão muito desanimados e começa 

também a haver suicídios. Alguns fi-

cam com falta de esperança para a 

vida. Uma mulher hoje dizia “eu tinha 

casa boa e cama mas agora durmo 

no chão, sem nada”.

Continuemos a rezar por eles que 

sofrem, mas também por todos os 

que causam este sofrimento sem 

explicação.

crónica da missão
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02 de março
Montepeuz 

“Gratidão pelos dons que cada uma 

pôs ao serviço do irmão e irmã”.

Na continuidade da missão em 

Cabo Delgado, hoje foi possível dar 

alegria a uma mamã por termos ter-

minado a casinha dela. “Muitos de-

sejava o mesmo”, mas é impossível 

ajudar a todos mas a nossa alegria 

é que pelo menos deixamos uma 

com casa.

A irmã Fátima uma parte do tem-

po dedicou-se às consultas. Isto, dá 

pena, porque de 22 crianças testa-

das só três é que não tinham malá-

ria. A razão disto são os mosquitos 

e o facto de dormirem na rua, com 

esta chuva.

Rezemos realmente por estas fa-
mílias que estão a sofrer.  

Continuamos a confiar na vossa 
oração.

05 de março
Montepeuz 

Louvado seja o Senhor.

No meio do sofrimento que os nos-

sos irmãos passam há alguns irmãos 

que se sentem sensibilizados pelo 

sofrimento destes, como é o caso 

dos médicos sem fronteiras.

Hoje fomos no campo com os mé-

dicos sem fronteiras para ver se aju-

dam algumas mamãs viúvas e avós 

que ficaram com netos e que os pais 

foram mortos, ambos na construção 

de casa. Estes médicos dispõem-se 

a ajudar na construção de cinco 

casas. Muitos outros ficam sem este 

apoio, mas é de louvar o Senhor por-

que pelo menos cinco famílias são 

ajudadas. Continuamos a rezar e 

agradecer todos os apoios que aju-

dam a aliviar o sofrimento dos deslo-

cados em Cabo Delgado.

06 de março (último dia)

Montepeuz 

Graças Senhor pela experiência que 

nos foi permitido viver, através da 

nossa colaboração directa no cam-

po dos deslocados e pelo real senti-

do de comunhão.

Ao chegarmos a este último dia agra-

decemos a todos que nos acompa-

nharam pela oração. Diz a nossa ma-

dre que “quem se dá a Deus não dá 

recebe”, e foi isso o que aconteceu 

- muito recebemos!... Neste último dia 

foi ainda possível dar alegria a mais 

seis famílias com 10 quilos de farinha, 

a cada uma, fruto da partilha dos 

nossos paroquianos.

Para nós, ao chegar ao fim, sentimos 

alegria porque mesmo no meio de 

tanto trabalho foi possível terminar 

a casa de uma mãe. Fica o desafio 

maior de continuarmos a reforçar a 

nossa oração pelos nossos irmãos 

deslocados que sofrem em todas 

as dimensões. “Ser estrangeiro na 

própria terra e ter de começar do 

nada...”. A vida destes nossos irmãos 

leva-nos à figura de José, vendido pe-

los irmãos. Estes são o José de hoje.

A mamã a quem ajudamos na cons-

trução da casa tem uma história tris-

te como muitos que encontramos. 

O marido foi morto e levaram-lhe os 

dois filhos mais velhos. Ficou só com 

quatro mais novos. Com esta última 

partilha nos despedimos das Irmãs, re-

novando o agradecimento pela ora-

ção e estima fraterna.

Daqui seguimos para Pemba e se-

gunda feira partimos para Maputo.

Irmãs Anabela, Janete e Fátima
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Da Gruta ao Céu
Queridas Irmãs,

O retiro «Da gruta ao Céu. Habita o coração e abri-lo ao 

outro», promovido pelo Santuário de Fátima, teve nesse 

fim de semana, 12 e 13 de fevereiro, a sua primeira edi-

ção, isto é, um primeiro grupo.

Tanto quanto os nossos olhos puderam ver, não correu 

mal. Várias das pessoas disseram ser a primeira experiên-

cia de retiro que faziam. Pela partilha de fé que os partici-

pantes fizeram no final do retiro, pareceu-me que foi oca-

sião de escutar o Senhor e de acolher a sua passagem. 

Rezemos agora pelos bons frutos – sobretudo de escuta 

continuada, de discernimento e de paz –- neste tempo 

particular e crítico para todas estas pessoas (de Portugal, 

do Brasil, outros países da Europa e até de Macau), al-

gumas com vidas já muito sofridas e em busca de Deus.

Seguem-se mais duas edições a 20 e 21 de fevereiro e 

ainda a 26 e 27 de fevereiro, para dar resposta aos 170 

inscritos.

Segue o link da notícia no site do Santuário de Fátima: 

https://www.fatima.pt/pt/news/primeiro-retiro-online-do-

-santuario-conta-com-170-participantes-portugueses-e-

-estrangeiros-do-brasil-da-europa-e-da-asia

E o link da rádio da BBC que, ao minuto 9 (mais ou menos), 

fez também uma pequena nota:    

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172x79v3hwr7qr

Um abraço muito grato, fraterno e unido na missão de 

levar a luz de Deus a quantos têm sede.

Ir. Sandra

Uma Tarde de  
Alegre Convívio Online
Na nossa peregrinação pelo deserto quaresmal, no trilho 

da Páscoa de Jesus, a Igreja convida-nos a repousar no 

oásis LAETARE para retomar alento e reavivar a esperança 

na prossecução desta caminhada. Foi precisamente nes-

te domingo que a comunidade Estrela da Manhã propôs 

à Região da Imaculada Conceição uma tarde lúdica e 

orante, via Zoom, e à qual anuíram as comunidades da 

Casa Regional, Amareleja, Aveiro, Benedita, Candeeiro, 

Casa Mãe, Coimbra, Entroncamento Sesimbra, Ericeira, 

Lamego, Fundação LA, Fundão e o Noviciado. Por moti-

vos técnicos as comunidades da Casa Mãe e do Fundão 

não conseguiram participar. Tivemos todas muita alegria 

ao verificar que a nossa Superiora Regional, a irmã Maria 

do Carmo Alves, estava connosco neste primeiro ensaio 

lúdico da Estrela da Manhã. 

Pelas 15 horas, de acordo com o programa estabelecido, 

fomos ocupando os nossos lugares na janela do ecrã, 

onde reluziam os rostos felizes das irmãs que, paulatina-

mente, iam chegando. A alegria esfusiante e as sauda-

ções afetuosas iam ecoando, através do som dos com-

putadores usados para o efeito. A nossa comunidade, 

pela voz da irmã Isabel do Rosário, saudou todas as irmãs 

presentes e anunciou que iríamos dar início à nossa tar-

de de convívio e oração. Assim, entoou o cântico “O amor 

de Deus é maravilhoso” acompanhado de gestual, onde 

toda a gente participou. Seguiu-se a apresentação de 

cada uma das comunidades, a convite das irmãs Rita Or-

nelas e Naiuca Barai, através de cânticos apropriados ou 

de simples expressão oral, o que deu oportunidade à ex-

pansão da alegria fraterna de estarmos juntas. Passámos 

a um jogo bem significativo, interessante e educativo, que 

consistiu na apresentação, em écrã, de diversos Pensa-

mentos de Luiza Andaluz, escritos em frases incompletas, 

cujas palavras em falta se encontravam também ali pre-

sentes. Cada comunidade, por ordem de antiguidade de 

fundação, foi convidada a completar um Pensamento e 

a irmã Isabel, que conduzia o jogo, ia colocando as pa-

lavras no seu devido lugar até se acertar a frase com um 

não desmentido humor, valorizando assim o sentido lúdi-

co da atividade. 

Pela partilha de fé que os 
participantes fizeram no final 
do retiro, pareceu-me que foi 
ocasião de escutar o Senhor e 
de acolher a sua passagem. 

https://www.fatima.pt/pt/news/primeiro-retiro-online-do-santuario-conta-com-170-participantes-portugueses-e-estrangeiros-do-brasil-da-europa-e-da-asia
https://www.fatima.pt/pt/news/primeiro-retiro-online-do-santuario-conta-com-170-participantes-portugueses-e-estrangeiros-do-brasil-da-europa-e-da-asia
https://www.fatima.pt/pt/news/primeiro-retiro-online-do-santuario-conta-com-170-participantes-portugueses-e-estrangeiros-do-brasil-da-europa-e-da-asia
https://www.bbc.co.uk/programmes/w172x79v3hwr7qr
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O ponto quatro do programa foi preenchido com algumas 

adivinhas, enunciadas pela ir. Deolinda Serralheiro: “O que 

é? O que é?”. A adivinha era dirigida, ordenadamente, a 

cada uma das comunidades, para que desse a resposta 

adequada. No meio de risos e curiosidades e, ainda, von-

tade de ajuda mútua, logo que a resposta era mais difícil, 

iam-se dando achegas até acertar. Na sequência, e sob 

a orientação da irmã Rita, foram projetadas algumas fotos 

de grupos de irmãs da congregação, em diversos países, 

para serem observadas e identificadas, tanto os nomes 

das irmãs como o local onde estas se encontravam. Foi 

um tempo de gozoso encontro fraterno, pois como diz o 

povo, “recordar é viver”. Todas procurámos identificar cada 

uma das irmãs, nomeadamente as já tinham partido para 

o Céu, bem como o lugar e a casa onde se encontravam, 

sendo que algumas das quais já tinham sido encerradas. 

Este momento permitiu-nos revigorar a dimensão fraterna 

da nossa vida consagrada e a alegria do amor experi-

mentado ao longo destas últimas décadas. A apresenta-

ção da fotogaleria possibilitou, ainda, às irmãs mais novas, 

às noviças e postulantes o conhecimento e a comunhão 

com uma pequena, mas valiosa, parte do património hu-

mano e espiritual da nossa congregação.

O tempo esgotou-se e o nosso programa lúdico ficou ina-

cabado, porque a aula de ginástica teve de ficar guarda-

da para o próximo encontro... Porém, havia ainda outro 

número no programa: a recitação meditada do Terço. As 

meditações de cada dezena iam sendo projetadas com 

a indicação da comunidade a que estavam atribuídas, 

sendo que a recitação da respectiva dezena e os cânti-

cos intercalares estiveram ao encargo da irmã Isabel. E 

tudo decorreu em harmonia interior e exterior.

Mas, a despedida impunha-se. Tínhamos que desligar os 

ecrãs e retornar à nossa vida comunitária. Todas as irmãs 

manifestaram a sua alegria por este primeiro encontro-

-convívio intercomunitário, dando diversas e animadas 

sugestões para a programação de outros encontros 

idênticos, nomeadamente, os suspirados encontros-pas-

seios das comunidades da RIC, de tão feliz memória! 

Uma fraterna saudação “quaresmo-pascal” para cada 

uma das irmãs que nos lêem. Ficamos unidas na mesma 

missão de viver, testemunhar e anunciar o Evangelho ao 

jeito de Luiza Andaluz.

Comunidade Estrela da Manhã

Uma palavra de gratidão
O sentimento que me salta da alma é de Gratidão

Gratidão ao Senhor pela vida longa que concedeu à mi-

nha mãe (100 anos e 4 meses). 

Gratidão! á Congregação e a todas as irmãs que ajuda-

ram a criar as condições para que ela se sentisse bem 

entre nós, com a qualidade de vida possível, e que feliz-

mente nunca nada lhe faltou daquilo que era essencial, 

na condição dos pobres.

Gratidão! Particularmente às Superioras gerais destes 20 

anos: irmã Inês Senra e irmã Lucília Gaspar, por nunca me 

terem posto limites ao apoio necessário. 

Gratidão! Às Comunidades por onde passei nestes anos: 

Chão de Sapo, Sesimbra, Quinta do candeeiro e Casa 

Geral, nas irmãs que as constituíam e suas sobrecargas, 

pela minha envolvência na família.

Gratidão a todas as irmãs que se tornaram presentes no 

acontecimento da partida da minha mãe.

A todos ficarei eternamente grata! E penso que o posso 

fazer também pela minha família.

Gratidão pela mulher e mãe que ela foi, e particularmen-

te pelo testemunho que nos deixou pelo modo como 

aceitou as condições de total dependência nos últimos 

20 anos em que esteve entre nós, aceitando unicamente 

o que se lhe fazia, porque não falava, mas sempre grata.

Gratidão mais uma vez ao Senhor pela coragem e forças 

que me foi dando e a todos os cuidadores, particular-

mente à família. 

O pensamento de Luiza Andaluz tem aqui todo o cabi-

mento: Deus nunca falta a quem n’Ele confia. Obrigada!

Ir. Maria dos Anjos


