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Memórias da Nossa história

ILUMINAR @ CASA com Maria

Despedida na encomendação do
corpo da Irmã Maria Adelaide Ferreira Franco.

Preparando o cinquentenário de
presença em Moçambique.
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15 aos 30 anos.
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INFORMAÇÕES
• Vão realizar-se exercícios espirituais de
mês, de 31 de Maio a 1 de julho. Decorrerão na Casa Mãe, em Santarém e serão
orientados pela irmã Inês Senra;
• Por motivo da carta de residência, a irmã
Anabela, em preparação para os votos
perpétuos em Moçambique, já chegou, e
bem, e ficará para os exercícios espirituais
de mês;
• Por razões de saúde, a irmã Maria de Lourdes Gaspar regressou do Brasil, para dar
continuidade de tratamento a um joelho,
que já manifestava queixas quando foi
para o Brasil. Ficou a fazer parte da comunidade da Casa Geral.

índice
PERMANECER EM ORAÇÃO – IR. ADELAIDE

03

ANGOLA
A ESLA quase a terminar

04

MOÇAMBIQUE
Missão em Montepuez, Cabo Delgado

05

Memórias da nossa História

05

PASTORAL VOCACIONAL
Testemunhos do Iluminar @ Casa com Maria 07

- Pelo facto de a comunidade em Belo Horizonte ficar um pouco reduzida quando
a irmã Preciosa vier ao Capitulo Geral, a
irmã Joaquina Ribeiro, da comunidade
da Casa Geral, irá passar um tempo ao
Brasil, para engrossar um pouco aquela
comunidade.

• Situação de saúde das Irmãs:
- Irmã Mª Ilda Caetano: Estando à espera de
ser chamada para exames para a operação ao coração, deu-lhe uma crise associada à alteração dos valores do potássio
que a levaram às urgências e, por não haver lugar no hospital de Leiria, a uns dias
de internamento no hospital do Pombal.
Para além dos outros problemas, tem insuficiência cardíaca que deve ser altamente
vigiada até que não seja operada.
- Irmãs que, recentemente, tiveram crises
relativamente à saúde: Irmã Teresa Sousa, Victória Silva, Mª do Carmo Martins,
Isabel Eugénio, recuperaram um pouco
dentro da fragilidade da idade e da
doença.
- Aproveito, também, para informar, que
relativamente ao meu susto, faltando-me
só um exame médico, todos os outros
confirmaram que está tudo bem, graças
a Deus. Estou muito grata ao Senhor e à
oração das Irmãs.
ir. Maria do Carmo Alves

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento disponibilizou o desenho feito por Sandra Bartolomeu para a realização de um leilão solidário no
dia 17 de maio, com o apoio da Cabral Moncada Leilões.
A peça, ilustrada ao vivo por Sandra Bartolomeu, no lançamento do
livro “Documentos autobiográficos, pensamentos e consagrações”,
foi rematada por 220 € e os fundos reverterão na sua totalidade para
apoiar os estudantes em situação desfavorecida da Escola Superior de
Educação de Santarém.
Agradecemos a todos os intervenientes.

A Irmã Adelaide nasceu na Benedita a 18 de Setembro de
1925 e foi baptizada a 29 de Outubro do mesmo ano. Começou
a crescer em Igreja tanto no seu seio familiar, que muito
valorizava, como na paróquia, através da Acção Católica.

Permanecer em Oração
Despedida na encomendação do corpo da Irmã Maria

A Irmã Adelaide nasceu na Benedita a 18 de Setembro

Adelaide Ferreira Franco, na celebração da eucaristia

de 1925 e foi baptizada a 29 de Outubro do mesmo ano.

presidida pelo Padre Paulo Franco na Igreja Paroquial

Começou a crescer em Igreja tanto no seu seio familiar,

da Benedita no dia 3 de Maio de 2021

que muito valorizava, como na paróquia, através da Acção católica.

A 13 de Abril celebrámos o jubileu dos 75 anos da chegada da Irmãs à Benedita (ano 1946), e das palavras

Acreditamos que a sua simplicidade e atenção perpas-

dirigidas por Luiza Andaluz a toda a comunidade. Esse

saram os seus 95 anos de vida e que, com estes dons,

acontecimento esclareceu a vocação a serva de Nossa

tocou muitas das pessoas com quem se cruzou.

Senhora de Fátima da Irmã Adelaide Franco, que ontem
(dia 2 de maio), celebrava 70 anos e 1 mês de consagra-

Com a serenidade do dever cumprido, deixa uma luz que

ção religiosa, data em que literalmente se pode dizer que

não se apaga.

“acordou no céu”.
A comunidade do Noviciado agradece reconhecida a
“Permanecer em oração” foi o desafio que a Irmã Adelai-

presença das comunidades nestes dias e juntas implora-

de partilhou para a vivência deste V Domingo da Páscoa,

mos do Senhor todas as bênçãos para tornar fecunda a

e de que de forma bonita o viveu!

missão da nossa congregação ao serviço da humanidade e de toda a criação.

Ela, que todas as manhãs rezava as laudes, mesmo no
seu quarto (para estar um pouco mais tranquila, sem

Ficámos reconhecidas

pressão do horário), e fazia a sua oração pessoal, para

e gratas às Irmãs,

estar pronta para o serviço (costura, ou auxílio na cozi-

sacerdotes e outras

nha), na sua calma e serenidade.

pessoas que, de
forma simples, mas

A fidelidade ao Senhor é um dos grandes testemunhos

bonita se torna-

que a Irmã Adelaide deixa a todas com quem partilhou a

ram presentes tão

vida, nas comunidades por onde passou nestes 70 anos

fraternalmente

e um mês de vida consagrada. Para com a vida da Con-

nestes dias e todos

gregação, dedicou sempre muito amor e compromisso

manifestaram

e vivia intensamente em oração e atenção este ano ca-

carinho pela

pitular.

Irmã Adelaide.

Com a sua boa-disposição, alegria e toque de humor,
estava sempre disponível para aprender e para servir,

A Comu-

de forma organizada e cuidadosa. Tinha no coração a

nidade do

realidade do mundo, acompanhando com empenho as

Noviciado

notícias. Rezava habitualmente pelas famílias, pelos sacerdotes e por toda a Igreja, e com preocupação acompanhava o impacto da pandemia e estava convicta que
“os homens sem Deus nada poderão resolver”..
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angola
A Escola Secundária Luiza Andaluz quase a terminar

Foto tirada, da rua 21 de Janeiro, no dia 25 de Abril de 2021

Graças a Deus e à generosidade daqueles que se disponibilizaram a colaborar no sonho de Luiza Andaluz: “Tornar felizes os que nos rodeiam…” está a ser possível ver a obra que se apresenta aqui, quase no fim!

Seremos eternamente gratos pela vossa generosidade!
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moçambique
Missão em Montepuez, Cabo Delgado
Venho, por este meio, fazer a minha partilha da nossa

às 8 horas da manhã, e voltar às 17 ou 18 horas, com o

missão em Cabo Delgado, de modo particular da nossa

coração apertado de ouvir e ver o sofrimento do povo

presença em Montepuez.

sem saber o porquê deste sofrimento deste povo inocen-

Aceitei o convite do Governo Geral para acompanhar e

te... na verdade, dói muito. Graças a Deus, fez-me bem

fazer parte desta missão desafiante de dar um pouco do

esta experiência, ajudando-me a estar mais atenda às

tempo e daquilo que temos de tão precioso, as nossas

necessidades dos outros, a não me acomodar, a não re-

mãos, para o serviço dos nossos irmãos deslocados. Está-

clamar o que me falta, ou o que poderia ter... vi a miséria

vamos numa zona onde havia pessoas vindas de vários

do povo... que nem podia fazer uma consulta ou receber

distritos da Província de Cabo Delgado como: Mundom-

cuidados de enfermagem; só tinha uma lona que servia

be, Mocímboa da Praia, Nagate e algumas pessoas vin-

de mesa e cadeira. Foi nesta experiência de vida e de fal-

das de algumas aldeias de Distrito de Moeda.

tar tudo, que interiorizei o lema do nosso Capítulo Geral:

Durante a nossa estadia em Montepuez, participámos

“O que tenho vou dar-te” (Act. 3, 6). Mas, o que tinha para

nas celebrações na Paróquia de Nossa Senhora de Fáti-

dar naquele momento? Nada! Talvez nada mesmo! Uma

ma, fazendo parte da comunidade das Irmãs Francisca-

certeza eu tinha naquele momento: o que tinha era a mi-

nas Missionarias de Maria, a quem tanto agradecemos a

nha vida para partilhar com eles, o meu tempo para estar

hospitalidade. Vivi nesta comunidade a experiência de

ali sem pressa, os meus ouvidos para escutar, as minhas

vida em missão conjunta de duas Congregações com

mãos para trabalhar com e por eles, a oração para rezar

carismas diferentes, mas com um único objetivo: o de

por eles, isto é a minha candeia de serva para estar ao

sermos chamadas e enviadas pelo mesmo Senhor a cui-

serviço deste povo e isto me consolava. Muito obrigada,

dar do seu povo sofredor, foi uma experiência única, sair

meu Deus, por esta oportunidade de vivência.

Memórias da nossa História – Moçambique

(Preparando o cinquentenário de presença em Moçambique)
“Sem o nosso esforço em mudarmos
de vida não teremos celebrado como
devemos a festa da Ressurreição”
(1938)
São palavras bem ditas pela nossa querida Madre Fundadora.
Queridas Irmãs: estamos a viver a alegria da Páscoa que
o Senhor nos traz, como ocasião de, com Ele, deixarmos
que em nós resplandeça o Homem novo, a imagem que
Cristo quer restaurar em nós e, por meio de nós, aos nossos irmãos.
Bem podemos ver que o mês de abril é um mês bem-querido na Congregação. Nele celebramos a profissão de
um bom e grande grupo das nossas Irmãs e ainda mais,
celebramos a Páscoa do Senhor Jesus, do qual “brota a
intensidade do amor e do serviço que nos devem carac-
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moçambique
terizar”. Feliz coincidência é também celebrarmos no mês

fícil, que não só esgota os Sacerdotes e catequistas, mas

de abril o aniversário dos pais de Luiza Andaluz, da mãe

também as nossas Comunidades e Irmãs que são cha-

a 10 de abril e do pai a 12 de abril, e ainda, a própria

madas a ajudar, a preparar, não só a celebração como

Madre Fundadora veio a receber pela primeira vez a Sa-

também os catecúmenos e seus padrinhos, e muitas ve-

grada Comunhão a 12 de abril, isto sem esquecermos a

zes a percorrer quilómetros e quilómetros, a atravessar, de

aprovação do nosso nome de Servas de Nossa Senhora

carro ou a pé, pontes em péssimas condições e até rios,

de Fátima.

em que, quem tem de fazer esse percurso experimenta o

Nestas nossas terras de missão, em Moçambique, este

temor, mas também as maravilhas e milagres que Deus

mês, em condições normais, celebramos as grandes fes-

vai concedendo quando se vê um povo crente para

tas de iniciação cristã, que nas missões mais remotas das

além das águas imensas que é necessário atravessar,

províncias – de Nampula, Inhambane e Maputo, provín-

e nem sequer permitem ver se elas, as Servas, chegarão

cias em que temos casas –, é feita aos “milhares” pela

com vida ao outro lado das águas. É assim que se chega

escassez de padres e aproveitando a ocasião da visita

em muitos locais do nosso mundo e país à primeira con-

tão desejada do Bispo, de dois em dois anos.

sagração de todo e qualquer crente, e a nossa também

São também notáveis o ofertório em produtos alimentares

se renova, ao participar na vida da Graça.

e de higiene, a multidão dos participantes e dos catecúmenos, uma celebração que leva pelo menos três horas

Compilado pela Irmã Leta Agostinho, com a ajuda das

e meia, isso se não exceder cinco horas. Um trabalho di-

partilhas da Irmã Cristina Martinho e da Irmã Delfina

Formação Liderança - CDJ Moçambique
Em Moçambique, na Cidade da Matola, decorreu o curso de Formação em Liderança inserido no programa Descobre
do CDJ.
No final da sessão do módulo de Formação Humana, o debate centrou-se no papel que cada participante assumiu
em equipa.
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Testemunho 01
O iluminar@casa, com a premissa
de parar, silenciar e escutar, despertou-me todos os sentidos e deu-me
um novo olhar para a vida, para os
outros, para a fé e para o Senhor. Foi
uma experiência de encontro com
Jesus e a oportunidade certa de, durante uma semana, intensificar a relação, a confiança e a amizade, que
já existiam, com Ele.
O melhor desta experiência foi o empenho, a dedicação e o afeto das

frutos do Iluminar @ Casa: na beleza

Testemunho 03

irmãs por os jovens que fizeram esta

das coisas simples como uma pala-

Gostei imenso desta semana de ora-

caminhada comigo. Fizeram a dife-

vra ou um arco-íris ou um pôr do Sol

ção. Embora tenha sido uma sema-

rença mostrando-nos o verdadeiro

ou a ajuda para subir um desnível...

na muito atarefada com a faculda-

sentido da vida. Agradeço ao Se-

E quando volto ao espaço físico vejo

de, aquele momento em que parava

nhor por ter posto no meu caminho

duas amostras que estou a estudar

para estar mais intensamente com o

irmãs com um coração tão bondoso

e que me acompanharam a sema-

Senhor e rezar os tópicos propostos

e disponível.

na passada e o início desta semana

era mesmo importante!

com I1 e I2, estas amostras são as
Escolho, depois deste primeiro itine-

amostras sãs de referência no meu

Fez-me pensar que é, realmente,

rário em que participei, iluminar@

ensaio que à última hora foram se-

impossível viver uma vida sem estar

casa sempre e para sempre, todos

lecionadas e não as anteriormente

sempre atento para seguir Jesus,

os dias…

definidas! Que bonito...

para O escutar e vê-Lo nas peque-

Testemunho 02

Afinal as minhas amostras têm no-

nhora fez isso mesmo, escutava-O,

Ainda a sentir os ecos da semana

mes e não apenas uma sequência

guardava tudo no seu coração e

que passou... Hoje estou no labora-

lógica... Iluminar @ Casa 1 e Iluminar

seguia-O (mesmo até à Cruz!). Que

tório da Faculdade e a pensar nos

@ Casa 2

graça é tê-la como nossa Mãe !!

nas coisas do dia-a-dia. E Nossa Se-

Obrigado às Servas, por nos darem
a graça de participar nestes pequenos momentos de oração, tão bons
e tão oportunos, onde conseguimos
fazer silêncio e ouvir Jesus no meio
da azáfama do nosso dia! Rezo por
todas vós e para que volte a haver
uma nova atividade em breve.
Testemunho 04
Ao longo desta semana, na escola
de Maria, aprendi várias lições que
levo para a minha vida com carinho,
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Claro que há dias em que é mais difícil, mas temos mais tempo a oferecer
do que por vezes pensamos. Deus
está sempre connosco e presente
em tudo o que nos rodeia.
Esta semana observei o que me rodeava. Ao ajudar a abrir uma porta,
por exemplo, e ver o sorriso dessa
pessoa, lembrei-me que Deus está
em cada pessoa e para Deus somos
todos uma só família, a Sua família.
como o facto de aprender a dizer

Durante este Iluminar a Casa, estando

Houve dias em que foi mais difícil

que sim às propostas e desafios que

a situação sanitária, mais controlada

dedicar este tempo, por diversas ra-

Deus coloca no meu caminho e ao

em grande parte do mundo, e tendo

zões, mas o fato de saber que outros

longo da minha jornada, estar dispo-

o nosso dia à dia voltado a ser repleto

jovens estavam a fazer o mesmo iti-

nível para escutar a palavra de amor

de atividades, por vezes deixa muito

nerário, fez-me continuar com a mes-

de Maria e por sua vez, permanecer

pouco tempo livre para fazer silêncio e

ma dedicação inicial. Fisicamente

na Sua casa.

falar com Deus.

estávamos longe, mas estávamos
todos unidos em oração, num am-

Todo o peregrino sente na pele to-

Este itinerário é uma oportunidade

das as dificuldades e obstáculos

de parar e dedicar um pouco do

que aparecem ao longo do seu ca-

seu tempo a Deus.

biente de partilha e confiança.

minho e no Evangelho de hoje, Deus
pede-nos que nos amemos uns aos
outros como Ele mesmo nos amou e
na peregrinação de hoje, senti que
mesmo quando o caminho era atribulado, Deus retirava as pedras quenos poderiam fazer cair e pede-nos
que façamos o mesmo ao próximo.
Louvo-te Maria, pela tua simplicidade e peço-te que rogues por cada
um de nós, para que aprendamos
a seguir-te como exemplo na nossa vida e digamos com coragem e
compaixão: “ Sim!” a Deus.
Anne Isabelle − Luxemburgo
Decidi participar pela segunda vez
no itinerário do Illuminar a casa, desta vez na Escola de Maria.
A minha participação não foi uma
escolha mas sim um sentimento de
chamamento interior. Deus conhece-me e sabia que prercisava de parar e refletir, escutando-O.
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