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Da Superiora Geral
Nomeação para Auxiliar de Mestra de Noviças

A Irmã Lucília Maria Franco Oliveira Gaspar, ouvido o parecer do seu Conselho, nomeou a Irmã Maria 
Luísa de Sousa Maurício para exercer a missão de Auxiliar da Mestra de Noviças, em Portugal, de acor-
do com o número 115 das nossas Constituições. 

Nomeação para Mestra de Juniores 

A Irmã Lucília Maria Franco Oliveira Gaspar, ouvido o parecer do seu Conselho, nomeou a Irmã Advinda 
Justino Ferreira Inriva, Mestra de Juniores, em Moçambique, de acordo com o Direito Canónico, cânone 
659,ss, e o número 125 das nossas Constituições. 

actos oficiais
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Uma  
experiência nova
Como sabem, somos quatro Irmãs 

na Comunidade de Luanda, Ango-

la: Maria Pires, Lúcia do Rosário, Ju-

liana Fonseca e Ana Maria. Neste 

Momento a Irmã Juliana está na Pro-

víncia da Huila, Diocese de Lubango, 

desde o dia 19 de Março a fazer o 

estágio integral da Licenciatura em 

Serviço Social.

Nós por cá vamos continuando a 

nossa missão. Nesta semana Santa 

(Sexta-feira e Sábado Santo) reza-

mos o Ofício de Leituras e Laudes, 

com o povo de Deus, no Centro de 

Nossa Senhora de Fátima, da Paró-

quia de Nossa Senhora da Paz, dan-

do continuidade à tradição. A igreja 

estava repleta nos dois dias.

Continuação de Santa Páscoa, na 

alegria de Cristo Vivo, Ressuscitado.

Comunidade de Luanda

Chegada à Paróquia de Huíla
Queridas Irmãs

“O tempo corre veloz...” dizia Luiza Andaluz, nossa Funda-

dora, também partilho da expressão dela.

Espero que estejam a passar bem as festas Pascais que 

há 15 dias iniciamos, tão desejado este tempo porque 

Deus nos permitiu a não voltar à experiência do ano pas-

sado, privados/as de Celebrar a Páscoa do Senhor.

Estou a escrever-vos da Huíla, Município do Gambos. Che-

guei a esta paróquia que por feliz coincidência é dedica-

da a Nossa Senhora de Fátima.

Acolhida como é próprio entre nós pessoas humanas 

que até a carta aos Hebreus nos diz há irmãos que até 

hospedaram Anjos, é o mesmo que sinto neste momento.

Aceito na humildade e na confiança que Deus recom-

pensará a cada um/a que me acolheu e me acolhe nes-

te percurso.

É um Município com sede na Comuna de Chiange, com 

clima semi-árido, caracterizado por insuficientes quedas 

pluviométricas, com duas estações a chuvosa e a seca.

Com 92.464 habitantes, com uma densidade populacio-

nal de 9hab/km2 maioritariamente jovem.

A população depende maioritariamente da cria do 

gado de diversas espécies e prática agricultura do tipo 

de sequeiro, de subsistência. O sector da agricultura con-

trola 18.492 famílias distribuídas em 24 Associações de 

camponeses.
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A população é maioritariamente do sub-grupo OVANGA-

BWE, da etnia linguística, NHANEKA-HUMBI e composta 

também por uma minoria correspondendo à comunida-

de HEREO, ao sudoeste, nomeadamente MUHAKAVONAS.

Programa de Desenvolvimento Local e combate à Pobre-

za, parceria com a Ajuda de Povo Para Povo (ADPP) e Ac-

ção para o desenvolvimento Rural e Ambiental (ADRA).

Está em curso projectos Integrados com incidência na 

componente de Energia, Água; Agricultura.

A missão está a 47 km da sede Municipal, é do estilo de 

Cassongue e Dumbi para quem conhece, mas estou 

na sede. Não tem Irmãs mas tem bastantes padres dos 

Gambos e muitos seminaristas. O Pároco diz lamentando, 

isto tem que mudar.

Ele está na missão e para salvaguardar situações de al-

gumas raparigas tem um internado.

A missão foi fundada em 1895 pelos Padres Espiritanos, 

de usos e costume da cultura o padre que estava na 

missão sentiu por bem abandonar tudo, levando consigo 

cerca de 4.000 cabeças de gado e foi fundar outra mis-

são e antes partiu tudo as poucas casas que existiam na 

missão isto em 1937, desde aí ficou sem nada nesta zona, 

e a missão foi retomada em 2017 pelo padre Pio, do Clero 

Diocesano. Este saiu da sede porque o Governo já queria 

ocupar o espaço e para defender reside cá acolhe os 

seminaristas em férias ou não e vai assistindo a paróquia 

de Nossa Senhora de Fátima aliás as celebrações são ro-

tativas porque ele continua pároco.

Estou certa que falei mais do que podia.

Irmã Juliana

 A paróquia do Chiange Gambos, sede  Encontro com as mamãs na mesma associação 

 A lavra da Associação Tunda I  Escola no meio do campo. Funcionam  
 3 salas neste barracão 

 Interior da sala de aula. 
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Conectar-se com Cristo 
No dia 20 de Março a comunidade em Belo Horizonte, 

realizou um encontro de jovens, via online, intitulado Co-

nectar-se com Cristo.

Com algum esforço e persistência, fazendo um exercício 

de memória a lembrar os anteriores contatos e percorren-

do os meios disponíveis, convidaram-se jovens, amigos, e 

grupos a que estamos ligadas, para o dito encontro. Tive-

mos como primeiro objetivo: Ajudar os jovens ao encon-

tro com Cristo, de forma orante, em tempos de isolamento 

(pandemia), da proximidade do Dia Mundial da Juventu-

de e do tempo especial da Quaresma, que vivemos com 

as muitas restrições e limitações.

Chegada a hora, começaram a entrar na sala do google 

meet, saudando-se cada uma que chegava. Vieram de 

longe, da Diocese da Campanha onde chegámos em 

2002 (das cidades de Boa Esperança e Varginha; da dio-

cese de S. Mateus (S. Gabriel da Palha) e da arquidioce-

se de Belo Horizonte. Foram 7 participantes (foram mais 

os convidados). Poucas, mas muito bom para iniciar.

As meninas conhecidas das irmãs manifestaram a sua 

alegria por de novo se ouvirem e se “verem”; as desco-

nhecidas mostraram contentamento pela iniciativa e por 

esta possibilidade de reflexão e oração.

Após uma palavra de boas-vindas e apresentação de 

cada uma, acolhemos a preciosa colaboração da Ân-

gela, membro da Família Andaluz e sua viola que cantou 

“Boas Vindas”, Iniciamos o encontro, propriamente dito, 

com apresentação dum pequeno vídeo de título conec-

tar-se com Cristo (recomendamos para adolescentes/ 

jovens de Debora Coelho). Depois dum tempinho de si-

lencio fizemos eco da mensagem, leu-se o evangelho do 

domingo Jo.12,20ss, “queremos ver Jesus”, seguindo-se o 

cântico alusivo, reflexão e partilha do evangelho adap-

tando a mensagem ao hoje que vivemos, terminando o 

momento com preces e a oração do Pai nosso.

Ao jeito de rápida avaliação, foi-lhes lançada a pergunta: 

Valeu, gostaram? querem continuar? A resposta foi posi-

tiva e, manifesta por todas, a gratidão A partir daqui ficá-

mos de combinar a periodicidade dos encontros.

Por fim, cantamos: “Vivendo o dia a dia....”

Também a Jornada Mundial da Juventude estava na 

nossa mira. Foi-lhes lançado o desafio, o despertar para a 

participação e para o convite a fazer a colegas; também 

foi comunicada a proposta da caminhada preparatória. 

Vamos empenhar-nos na concretização.

Com este pequeno fermento acreditamos no milagre da 

fermentação. A semente está lançada à terra!

Comunidade de Belo Horizonte

Ajudar os jovens ao encontro 
com Cristo, de forma orante, 
em tempos de isolamento 
(pandemia).
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Preparando os 50 anos de nossa presença em Moçambique

Já passam sensivelmente 49 anos desde que chegamos, como Congregação 

Servas de Nossa Senhora de Fátima, em Moçambique. Muitas maravilhas fez 

em nós o Senhor. Santo é o Seu nome (cf Lc.1, 49) coisa ficou registado na 

nossa memória histórica. Este ano 2021 a comunidade da liberdade colocou-

-se o desafio de partilhar algumas coisas sobre vida e missão das Servas de 

Nossa Senhora em Moçambique. O Mês de Fevereiro foi passado em espirito 

de gratidão por todas as Servas que aqui passaram, residentes e visitantes. 

Por isso surgem está súplica: “Senhor, nós te agradecemos pelas irmãs ser-

vas que viveram e serviram o povo nesta parcela de Igreja em Moçambique.”  

Nomeadamente:

Residentes
1. Advinda Justino Ferreira Inriva

2. Anabela Alexandre Bulanguete

3. Beatriz Maria Marques

4. Cristina Martinho

5. Cristina Ricardo

6. Delfina de Jesus Rocha Vieira

7. Deolinda Maria de Jesus Carpinteiro

8. Dina Maria Batalha Henriques

9. Eugénia Maria Aurora da Silva Figueiredo

10. Eulália Victória Machel

11. Fernanda Maria dos Santos Pereira

12. Isabel Rodrigues da Silva

13. Janete Luis Faria

14. Juliana da Fonseca

15. Leta Agostinh Macaringue

16. Maria Catarina Cândido

17. Maria Cristina Mutâmpua

18. Maria da Assunção Pestana

19. Maria da Conceição Resende Valente

20. Maria de Fátima Rafael

21. Maria de Jesus Armés Silvério

22. Maria de Lourdes Sousa Domingues

23. Maria do Carmo Alves Martins

24. Maria do Carmo Farinha Alves

25. Maria do Carmo Pereira de Brito Leitão

26. Maria Gabriela Filipe Fragoso

27. Maria Ilda de Jesus Caetano

28. Maria Joaquina Gonçalves

29. Maria José Bruno

30. Maria Mónica Dias Caetano

31. Maria Olinda dos Santos Oliveira

32. Maria Preciosa Cardoso da Cruz

33. Maria Teresa Antunes Ângelo

34. Maria Teresa de Jesus Silva Dias

35. Nilza Manuel Massangaie

36. Olinda de Jesus Branco

37. Preciosa de Jesus Baptista

38. Rosária de Jesus Gonçalves Reis

39. Rosária José Monteiro

40. Sandra Maria Bendita Serrão Fernandes

41. Sandra Silva Bartolomeu

42. Teresa Maria Pereira Henriques de Frias

Visitantes
1. Ana Cristina Duarte Pereira

2. Ana Maria Magina Coutinho

3. Deolinda Ferreira Guarda

4. Hermínia dos Santos Cunha

5. Inês da Conceição Pereira Senra

6. Lucília Maria Franco Oliveira Gaspar

7. Mafalda Maria Gaudêncio Franco Leitão

8. Maria de Lourdes Lima Fernandes

9. Maria dos Anjos Lourenço Vieira

10. Maria Isabel Costa Rodrigues

Por tantas maravilhas, nós te agradecemos Senhor...
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Passeio Comunitário
No passado dia 23, as irmãs da comunidade se organiza-

ram para uma manhã de passeio-convívio pela estrada 

marginal junto à costa até Cascais e Cabo da Roca, dan-

do cumprimento ao nosso projeto comunitário (PC), as-

sim como às nossas necessidades de ‘arejamento’. Mas 

só tínhamos uma manhã, pois pelas 15 horas já havia 

reuniões e aulas online marcadas para duas irmãs.

Como habitualmente, a terça-feira começou com a Li-

turgia de Laudes, seguida da Eucaristia presidida pelo P. 

José Mário e, após esta, fizemo-nos ao caminho em di-

recção a Cascais. O nosso intento era visitar a cidade 

de Cascais, com a beleza das suas praias e vegetação, 

trazendo aí à memória do coração os factos históricos da 

vida de Luiza Andaluz, relatados por ela própria na Histó-

ria da Congregação, nomeadamente o devoluto Casino, 

onde participava nas festas palacianas.

Após a contemplação dos espantosos panoramas, que 

pudemos apreciar ao longo do trajeto, saciando, assim, 

o apetite e a sede de beleza dos nossos olhos e imagina-

ção, chegámos a Cascais. Aí estacionámos a carrinha, 

que nos transportava, e fizemos uma boa caminhada a 

pé junto ao mar, até à marina. Após isto degustámos o 

nosso lanche e dada a dilação da hora, prosseguimos o 

nosso percurso até Cabo da Roca, atravessando o bonito 

e extenso Parque Natural de Cascais-Sintra. Segundo a 

informação que tínhamos colhido e confirmada pela ins-

crição num pequeno padrão, este cabo é o ponto mais 

ocidental da Europa continental, onde a terra termina 

para dar lugar à vastidão do mar. 

O dia estava lindo, o sol aquecia-nos, temperando o ven-

to agreste que se fazia sentir. Foi nesse miradouro que qui-

semos fazer a nossa foto para testemunhar a veracidade 

desta visita.

O apetite do almoço fazia-se sentir, mas era preciso en-

contrar lugar propício para satisfazer as nossas neces-

sidades biológicas, pois todos os cafés, restaurantes e 

bares estavam fechados devido à situação pandémica 

e respectivo confinamento. O almoço estava connosco, 

mas o resto? 

Retornámos pelo mesmo caminho sempre olhando para 

as periferias da estrada à procura do melhor lugar para 

“ir às flores” e depois almoçar. Estacionámos num largo 

adequado, junto ao mar, sob o sol, fazendo das traseiras 

da carinha a nossa melhor mesa de almoço, que parti-

lhámos e saboreámos com grande satisfação. O tempo 

foi-se escoando e tínhamos de regressar a casa, mas mui-

to mais leves e refrescadas.

Agradecemos ao Senhor o dom da comunidade, do 

convívio e da natureza-mãe que se revestiu de encanto 

neste início de primavera para nos acolher e deliciar: o 

mar, a serra, a vegetação, as flores, os edifícios antigos… 

nos falaram do amor de Deus e da sua ternura para con-

nosco. Sabe muito bem praticar estes momentos de lazer 

e descontracção fraterna, tanto mais que se destinam a 

cumprir um ponto do nosso PC!

Santas e Felizes Festas Pascais.

Irmãs: Naiuca Barai, Maria do Céu, Rita Ornelas, Miquelina 

Vieira, Rosária Reis, Isabel do Rosário e Deolinda Serralheiro 

Comunidade Estrela da Manhã
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Um dia Memorável na Benedita 

Um dia que se sonha
O dia 13 de abril de 2021 é um dia especial. A Benedita 

faz memória de um acontecimento tão marcante na sua 

história, a chegada das irmãs Servas de Nossa Senhora 

de Fátima e a fundação do Centro Social Paroquial da 

Benedita em 13 de abril de 1946, a pedido do Padre Su-

sano, pároco da Benedita.

Sonhava-se para este dia uma festa que envolvesse as 

crianças, as famílias, todos os colaboradores do Centro 

e a Paróquia.

O Covid e a chuva restringem
O Covid impôs restrições, no entanto ainda ficou espaço 

para que a dedicação e a criatividade fizessem aconte-

cer um dia bonito.

Pelas 10 da manhã, imaginou-se a chegada das irmãs 

em 1946, com a entrada no pátio da instituição de ir-

mãs da comunidade e das irmãs: Ana Cristina, Maria do 

Carmo Alves e Helena Inácio em frente das crianças do 

centro que cantavam a canção “Truz, truz com Luiza An-

daluz”. 

Um dia chuvoso, o pátio não podia ser lugar de encontro, 

fez com que o ritual se repetisse por três vezes numa sala 

grande. A irmã Helena repetiu a história, daquele memo-

rável dia 13, em que ela ainda criança de 4-5 anos, conta 

o que ficou gravado na sua memória. Em todas as ses-

sões se cantava os parabéns à Escolinha, tendo ao cen-

tro um enorme bolo. Este é partido e no fim destas sessões 

é entregue a cada irmã uma caixa com um pequeno 

bolo e uma vela, igual à que segue para todas as famí-

lias, para que pelas 20.30 sejam cantados os parabéns 

em todas as famílias através da ligação online.

Uma chegada memorável e um discurso que 
define a identidade e missão das Servas
No dia 13 de abril de 1946 Madre Luiza Andaluz com as 

irmãs Ermelinda Sobral, Maria das Dores e Celeste Vitori-

no, chegaram a Rio Maior, o pai da irmã Adelaide Fran-

co foi buscá-las e na Venda das Raparigas formava-se 

o cortejo que ladeava a estrada de um e do outro lado 

que acompanhou o carro que transportava as irmãs até 

à entrada da Benedita. Na entrada da povoação, com o 

chão coberto de ramos verdes e flores, as irmãs descem e 

caminham com a população até ao Cruzeiro, lugar onde 

o centro nascia, com as valências consideradas mais ur-

gentes naquele tempo: O jardim de Infância, o lactário, a 

educação dos jovens, a catequese…

No contexto do dia, Luiza Andaluz comunica através de 

um discurso em que exprime quem somos e o que vimos 

fazer para esta paróquia. 
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Luiza Andaluz na rotunda principal da Benedita
A rotunda principal da Benedita passou a chamar-se Ro-

tunda Luiza Andaluz. Pelas 18.30 e com a presença de D. 

Daniel Batalha, é inaugurado o pequeno monumento em 

que está pintado o meio corpo de Luiza Andaluz. É um 

trabalho belo e bem visível a quem por ali passa.

  As irmãs presentes com os colaboradores do centro, fi-

zeram o pequeno percurso até ao átrio da Igreja, onde 

discursaram a Presidente da Junta de Freguesia, Maria 

de Lurdes Lopes Pedro   que foi quem concretizou a ini-

ciativa, uma vereadora da Câmara de Alcobaça, a irmã 

Maria do Carmo Alves em nome da Congregação e o 

Padre Geanfranco pela paróquia da Benedita.

A Celebração da Eucaristia 
D. Daniel presidiu á Eucaristia. Uma bela celebração de 

acção de graças!

Deu-nos muita alegria a presença de um grupo significa-

tivo de irmãs, depois de tanto tempo sem nos encontrar-

mos presencialmente.

Os Parabéns em família
Pelas 20.30, como em todas as famílias, havia um peque-

no bolo que os meninos levaram do centro, com uma 

vela. Numa enorme sala online o Padre Geanfranco or-

denou o acender da vela e cantar os parabéns á esco-

linha. Foi uma alegria efusiva ao se encontrarem em tão 

grande número no ecran do Computador.  

Estes pequeninos que agora celebraram os 75, poderão 

vir a celebrar o centenário com os filhos deles e assim é 

continuada a história que nascia em 13 de abril de 1946 

com Luiza Andaluz e uma comunidade de irmãs Servas 

de Nossa Senhora de Fátima.
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Fernandina partiu para o Pai
Na terça feira, dia 13 de abril, a Fernandina da Concei-

ção Lameira Borges, membro do grupo da Família Anda-

luz  de Bruxelas, seguiu o rumo próprio de todos os mor-

tais. Deixou de estar entre nós e partiu para Deus.

Entrou para o grupo da FA há cerca de 7 anos. Fez o seu 

compromisso como membro efetivo em 2018 compromis-

so este que renovou com o grupo, pela última vez, em 

14/02/2021, mas por procuração, dado que se encontra-

va hospitalizada. 

Transcrevo as motivações que ela própria escreveu a pro-

pósito da sua adesão ao grupo:

• Admiro muito Luiza Andaluz, grande mulher que aju-

dou pobres, doentes e toda a gente. Através de Luiza 

encontrei o conhecimento para os momentos difíceis.

• Pertencer ao grupo ajuda-me a crescer na vida cristã, 

a ter mais fé para aceitar as dificuldades da vida e 

ajudar os outros na mesma caminhada.

• Gosto de participar no grupo. 

E era bem visível de todos, este gosto. Mesmo já bastan-

te doente, a Fernandina nunca faltava e trazia sempre 

um miminho que ela própria preparava para o lanche 

do grupo.

Atingida por doença oncológica, há cerca de oito anos, 

foi submetida a várias intervenções cirúrgicas, a vários ti-

pos de tratamentos que ela aceitou sempre de ânimo 

corajoso tendo-nos legado um testemunho de fé, humil-

dade e generosidade fora do vulgar. 

Tive a graça de a acompanhar na sua doença nestes 

anos, embora este último, devido à pandemia fosse por 

telefone, mas era encantadora no seu testemunho de 

fé: Jesus esta sempre comigo… repetia muitas vezes. Era 

sempre com muita alegria que aceitava a proposta de 

oração. Nunca manifestou cansaço para rezar! Sentia 

bem que a oração era a sua força.

As suas filhas foram admiráveis. Quiseram acompanhá-la 

todas desde 28 de março, domingo de Ramos em que a 

trouxeram para Portugal, até ao dia da sua morte. Assim 

foi acompanhada não só pelo marido e pelas filhas mas 

também pelas suas irmãs e a própria mãe que ainda vive.

Ontem à noite, reunimo-nos a Família Andaluz, um gru-

po de catequistas e o grupo coral ao qual a Fernandina 

pertencia, para agradecermos o dom da sua vida e es-

tarmos em comunhão de oração pela Fernandina e pela 

Família. O encontro foi por zoom, dada a pandemia.

Neste encontro vários participantes deram o seu testemu-

nho sobre a coragem, a generosidade, a humildade e 

fé desta nossa amiga que a todos deixa muita saudade.

Gravámos um pequeno vídeo da última visita que lhe fi-

zemos, nós as irmãs, em sua casa aqui na Bélgica.

Irmã Rosária Cardoso Martins




