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DESTAQUES
JUBILEUS DE 25 E 50 ANOS 
DE PROFISSÃO RELIGIOSA

– Ir. Ana Cristina: Eucaristia de Acão 
de graças · Paróquia da Freiria dia 
26 de Setembro às 10h30 

– Ir. Fernanda: Eucaristia de Acão 
de graças · Paróquia do Livramen-
to dia 3 de Outubro às 11h30

– Ir. Sandra: Eucaristia de Acão de 
graças · Paróquia da Ericeira dia 3 
de Outubro às 19h00 

– Ir. Delfina: Eucaristia de Acão de 
graças · Missão de Mavila dia 7 de 
Novembro às 8h00



Nomeações

A Ir. Maria de Jesus Armez nomeou superiora da comunidade da 
Casa geral, a Ir. Maria de Jesus Basílio

Nomeou também a Ir. Cristina Mutampua, coordenadora da comuni-
dade no Bairro da Liberdade, Maputo

actos oficiais

Exposição Itinerante – Descobrir Luiza Andaluz

Luiza Andaluz é uma figura ímpar da história contemporânea da Igreja Portuguesa, tendo-lhe sido 

reconhecidas virtudes heróicas pelo Papa Francisco em 2017, o que abriu caminho para o processo 

da sua beatificação.

A exposição “Descobrir Luiza Andaluz” constitui uma experiência única no processo de aproximação 

a Luiza. O percurso proposto inclui a apresentação em texto e imagem – fotografia, desenho, vídeo – 

dos principais momentos da vida da Madre, bem como o seu enquadramento histórico.

Visite a 
exposição até 
3 de outubro 
na Ericeira, 
na Casa da 
Cultura Jaime 
Lobo e Silva
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– A Congregação, religiosa, feminina, fundada por 
Luiza Andaluz em 1923 na cidade de Santarém, tem 
como missão responder às necessidades urgentes da 
missão da Igreja. Que missões são essas?

Como os locais onde temos comunidades têm necessi-

dades diferentes as respostas são bastante diversas. Na 

área social estamos presentes em centros sociais, onde 

houve uma mudança na forma de presença, sendo, no 

presente, sobretudo nas direcções, assegurando assim a 

presença dos valores nas Instituições. Nesta linha tem-se 

investido na implementação de actividades pastorais: 

“Despertar da fé” e “Põe-te a mexer com Jesus”. 

Esta presença social concretiza-se também através de 

outras Instituições, como a Fundação Luiza Andaluz, em 

Santarém, que acolhe crianças e jovens em risco desde 

1925 ou colaborando com organismos paroquiais que se 

ocupam dos mais desfavorecidos, ou ainda empenhan-

do-nos na resolução de problemas das pessoas que co-

nhecemos nos meios onde vivemos. 

Há tanto que fazer nesta área, tantas pessoas que se fo-

rem ajudadas podem encontrar o caminho do bem para 

si mesmos e para as suas famílias e como consequência 

para a sociedade.

A área pastoral é outra onde realizamos a missão tam-

bém de forma muito diversificada, de acordo com as ne-

cessidades da Igreja local. 

A inserção profissional, sobretudo nas áreas da saúde 

e da educação é também um campo de missão que 

privilegiamos porque nos possibilita chegar aos que não 

encontramos na Igreja, e que são afinal os mais “necessi-

tados” da sua missão. 

Mas uma parte significativa da missão é realizada pelas 

relações informais com os vizinhos, colaboradores… e na 

atenção às suas necessidades. Por isso, abrimos novos 

campos de missão como os Centros de Dinamização 

Juvenil ou o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, de 

que falaremos mais à frente.

Superiora Geral
entrevista ao Correio do ribatejo

– Uma das vossas preocupações é a promoção da 
dignidade da pessoa humana através daquilo a que 
chamam “educação integral”. De que forma se mani-
festa esse empenhamento?

Manifesta-se, de acordo com as situações, em procurar 

que cada pessoa desenvolva as suas potencialidades 

a todos os níveis e se torne protagonista da sua própria 

história e ao mesmo tempo um cidadão empenhado na 

sociedade. E, se acolher o dom da fé, um cristão convicto 

e activo na vivência e no testemunho da fé e dos valores 

cristãos de acordo com a sua vocação.

– A sociedade, tal como se nos apresenta nos nossos 

dias, acaba por pôr em causa essa mesma dignidade. 

Que respostas tem a Congregação para quem é vítima?

A primeira coisa que procuramos fazer é despertar nas 

pessoas a consciência dessa dignidade – entra aqui a 

formação integral. Depois, nas situações e grupos es-

pecíficos temos algumas respostas concretas, o caso 

da Fundação Luiza Andaluz, já citada; de um projecto 

de formação de jovens raparigas líderes em Moçambi-

que, que tem como primeiro objectivo que as jovens não 

abandonem os estudos precocemente mas se formem 

e desenvolvam para poderem ser protagonistas da sua 

própria vida e não vítimas. 
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É preciso cortar o ciclo de uma mentalidade onde a mu-

lher tem poucos direitos além do de ser mãe, muitas vezes 

mãe que tem de prover sozinha ao sustento dos filhos.

Estes são campos de acção mais organizados, mas exis-

tem muitas outras, como por exemplo participar na aju-

da aos refugiados – recebemos várias famílias nas nossas 

casas e acompanhámo-las até se integrarem e poderem 

prover ao seu sustento; ajudar pessoas que não têm direi-

tos porque não estão legalizadas e ajudá-las a aceder às 

respostas sociais existentes...

– Sentem que a vossa acção é compreendida por uma 
sociedade cada vez mais depejada de valores? Vive-
mos um tempo desafiante?

As pessoas tendem a valorizar o que é bem, o que vai em 

auxílio dos que precisam e muitas colaboram nesta ac-

ção em favor do bem social. Nesta dimensão parece-me 

que o que fazemos é compreendido e valorizado. Isto é 

muito bonito, o ser humano tem este gosto pelo bem e se 

não entrou em caminhos de desumanização, interessa-se 

pelo bem do outro. Deus criou-nos, a todos, à sua imagem, 

e isso é muito forte, é estrutural. Assim os valores não vão 

acabar. Há um eclipse de valores, alguns fundamentais, 

inclusive para a possibilidade da continuidade da huma-

nidade, mas entretanto também há outros que emergem.

Sim, creio que vivemos numa fase crucial e desafiante, o 

pior que nos pode acontecer é não termos esperança 

e aqui a fé tem um papel muito importante porque nos 

abre a um horizonte de esperança. 

O grande desafio é que as pessoas se deixem encon-

trar por Deus que experimentem a sua presença, o seu 

amor,… Deus é sempre a “solução” do ser humano, por 

isso do nosso mundo.  

Esta é a parte que muitas pessoas valorizam menos da 

nossa acção, da nossa vida e é a mais importante, o tes-

temunho, o anúncio de que Deus está connosco, quer 

caminhar connosco, porque nos ama.

– Madre Andaluz é, ainda hoje, fonte de inspiração?

Sem dúvida, uma fonte de inspiração que, nós Irmãs, es-

tamos continuamente a redescobrir. Até há pouco tempo 

não tínhamos acesso aos seus escritos e esta “fonte” vai 

ajudar-nos muito, vai inspirar-nos nesta fase desafiante 

mas muito bonita da nossa história, que nos cabe viver.

Luiza Andaluz fez uma experiência muito profunda e bela 

de Deus e da vida, o que se reflectiu numa vivência mui-

to intensa e unificada entre fé e vida, entre relação com 

Deus e compromisso com o bem integral das pessoas. E, 

com a sua capacidade de liderar, conseguia envolver os 

outros, mesmo os que não partilhavam a fé, neste projec-

to de desenvolvimento das pessoas. A sua confiança em 

Deus dava-lhe suporte para avançar, no que percebia ser 

a vontade de Deus. A ousadia e determinação para a 

realizar, leva Luiza a procurar todos os meios para que as 

pessoas sejam atraídas por Jesus.

– Realizaram o XVII Capítulo Geral, no qual elegeram 
um novo governo, nomeadamente, uma nova Superio-
ra Geral da Congregação. De que forma vai gerir os 
próximos seis anos desta Congregação e que projec-
tos vão colocar em marcha?

Iremos dar continuidade aos projectos em que a Congre-

gação está empenhada, alguns já com história, outros 

ainda a iniciar, e vamos estar atentas às necessidades 

do nosso mundo e aí escutar o caminho que Deus nos 

chama a percorrer, as respostas que nos chama a dar. 

O Capítulo lançou-nos desafios, apontou-nos caminhos 

que nos orientam. A partir de setembro iremos, o grupo 

que recebeu este mandado, encontrar forma de os con-

cretizar, faremos a planificação do sexénio e a programa-

ção para o próximo ano. Este é um tempo de procura, o 

Capítulo é um tempo especial mas não fica tudo defini-

do, há muito trabalho a fazer. Aliás a nossa vida é muito 

assim, não ter as coisas demasiado definidas, mas viver 

nesta atenção ao mundo e a Deus, que nos fala muito 

através das situações. 

– “O que tenho vou dar-te” foi a expressão inspiradora 
deste XVII Capítulo. Significa exactamente o quê?

Significa a consciência que o que temos e somos é dom 

de Deus e por isso não pode ser guardado. É para par-

tilhar. E também que, porque é dom de Deus, é de boa 

qualidade, é necessário e útil ao nosso mundo, porque os 

dons de Deus são sempre para bem dos outros.

A inserção profissional, 
sobretudo nas áreas da saúde 
e da educação é também 
um campo de missão que 
privilegiamos porque nos 
possibilita chegar aos que 
não encontramos na Igreja
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A escolha deste lema compromete-nos a sermos ousa-

das e criativas, a confiarmos, como Luiza, na força do 

dom do carisma (o dom que Deus concede, neste caso, 

a uma família religiosa, que lhe dá a identidade).

– A Congregação está presente em várias Dioceses 
portuguesas, mas também no estrangeiro. Onde con-
cretamente?

Em Moçambique, em duas dioceses, Maputo e Inham-

bane; Angola, duas dioceses, Luanda e Sumbe; Brasil, em 

Belo Horizonte; Guiné Bissau, em Bissau; Bélgica, em Bruxe-

las e Luxemburgo, no Luxemburgo.

– Em qualquer local onde estejam assumem sempre 
um compromisso de proximidade à comunidade que 
servem. De que forma é esse compromisso compreen-
dido pela comunidade?

As comunidades são sensíveis a esta forma de presen-

ça, no geral há uma relação muito próxima, em muitos 

casos familiar com as pessoas. Para algumas pessoas as 

Irmãs são um apoio, a família - o caso dos migrantes com 

quem partilhamos a missão sobretudo em Bruxelas e Lu-

xemburgo. Mas também noutros locais, aqui em Portugal, 

há uma relação normal de proximidade com as pessoas 

com quem colaboramos, com os vizinhos. 

Por vezes, os contextos em que as comunidades estão 

inseridas não facilitam tanto esta proximidade, mas é aí 

onde ela se torna ainda mais necessária. Sabemos a so-

lidão em que vivem muitas pessoas nos grandes centros 

urbanos. Para nós é um desafio estabelecer relação, che-

gar a essas pessoas. As nossas limitações, em número, 

não nos permitem, por vezes, sermos tão presentes como 

gostaríamos. Aqui vem o desafio de, como Luiza, envolver 

outros neste desejo de chegar a todos.

– Os Centros de Dinamização Juvenil pretendem ser 
uma resposta à formação cristã dos jovens?

Sim, à formação cristã e humana, a tal formação integral. 

Os Centros existem, neste momento, em Portugal, Angola 

e Moçambique e têm programas diferentes segundo as 

necessidades dos jovens. O seu objectivo é proporcionar 

aos jovens um espaço de desenvolvimento pessoal onde 

a dimensão da fé tem um lugar importante, porque esta-

mos convencidas que o melhor que podemos fazer por 

uma pessoa é ajudá-la a descobrir a presença de Deus 

na sua vida e a aderir ao seu projecto de amor. Mas há 

jovens a frequentar os centros que não têm fé, ou têm 

outra religião.

– Outro dos projectos, já uma certeza, é o Luiza Anda-
luz Centro de Conhecimento. É o aproveitar da dimen-
são educativa que a fundadora sempre teve?

Este projecto, ainda no início, é inspirado na abertura de 

Luiza ao mundo, e numa necessidade gritante de abrir por-

tas para que a cultura, a arte sejam caminho para Deus. 

A divisão em que vivemos entre o espaço religioso e o 

profano, não é cristã. O Deus de Jesus Cristo é um Deus 

connosco. Luiza, como já tentei dizer, é portadora deste 

carisma, desta visão de Deus e nós sentimo-nos impeli-

das a encontrar as formas de partilhar este dom.

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento tem este ob-

jectivo de ser um lugar, físico e virtual onde se possa ex-

perimentar esta presença de Deus através das realida-

des do mundo e se possa também partilhar a pessoa de 

Luiza, porque ela é muito inspiradora para quem deseja 

viver com um horizonte de plenitude.

– Há quatro anos (2017) o Papa Francisco aprovou 
um decreto que reconhece “as virtudes heróicas” de 
Luiza Andaluz. Foi, digamos, o primeiro passo para o 
processo de canonização de Madre Andaluz. Acha-o 
possível? Está dependente de quê?

É perfeitamente possível, porque Luiza tem uma história 

que justifica ser tomada como indicadora do caminho 

para Deus.

Está dependente de haver um milagre que possa preen-

cher os requisitos necessários para ser considerado como 

tal. E este, por sua vez, está dependente de nós o pedirmos 

a Deus, de criarmos condições para que Deus se revele 

através da sua serva Luiza. Há uma parte importante que 

depende de nós, que conhecemos e confiamos na inter-

cessão de Luiza e outra, a maior, que depende de Deus 

e, por vezes, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. 

... proporcionar aos 
jovens um espaço de 
desenvolvimento pessoal 
onde a dimensão da fé tem 
um lugar importante, ... 
descobrir a presença de Deus 
na sua vida e a aderir ao seu 
projecto de amor.



7 n.º 58 · 25 de Setembro de 2021COMVIDA

Say yes: 
Aprender a dizer sim.  
Rumo à JMJ Lisboa 2023
O Say Yes é um projeto de catequese 

com adolescentes sonhado e elabo-

rado pelo Sector da Catequese do 

Patriarcado de Lisboa. Propõe uma 

caminhada catequética aos adoles-

centes e catequistas de preparação 

para a Jornada Mundial da Juventu-

de, que terá lugar em Lisboa, em 2023.

Inquietações e oportunidades pas-
torais. Estávamos em janeiro de 2019. 

No término da JMJ Panamá 2019, 

era anunciado o local da seguinte 

JMJ. Foi com grande júbilo e senti-

do de responsabilidade que Lisboa 

acolheu este anúncio. A nível da ca-

tequese da adolescência viviam-se 

tempos desafiantes: as metodolo-

gias propostas pelos materiais cate-

quéticos vigentes reclamavam uma 

renovação e adaptação às carac-

terísticas dos adolescentes de hoje. 

Por outro lado, a recente Exortação 

Apostólica Cristo Vive apontava ca-

minhos de renovação pastoral na 

evangelização dos jovens e ado-

lescentes. A preparação da JMJ Lis-

boa 2022 (na altura) apresentava-se 

como uma ocasião propícia para 

ensaiar novos caminhos para a ca-

tequese com adolescentes.

Candeia acesa, colocada no can-
delabro. O Diretor do Sector da Ca-

tequese, Pe Tiago Neto, lançou o 

desafio: em conjunto começou-se a 

fazer o desenho de um percurso ca-

tequético que seguisse a sequência 

dos temas das 15 JMJ ocorridas até 

então. A intenção era que ele fosse 

implementado em algumas paró-

quias da diocese de modo a se ir 

recolhendo elementos de reflexão 

em ordem à renovação da cate-

quese com adolescentes. Contudo, 

à medida que o projeto ia sendo 

apresentado, constatou-se que des-

pertava muito interesse. Em abril de 

2019 já muitos catequistas do Pa-

triarcado mostraram interesse em 

desenvolvê-lo, interesse confirmado 

pelo Sr Cardeal Patriarca, D. Manuel 

Clemente, e pelos Bispos Auxiliares. 

Em junho D. António Moiteiro, presi-

dente da Comissão Episcopal da 

Educação Cristã e Doutrina da Fé, 

dava a indicação aos secretariados 

diocesanos das dioceses de todo o 

país, para que este projeto fosse im-

plementado nas dioceses. No espa-

ço de cindo meses, o Say yes passou 

de um pequeno projeto experimen-

tal para ser o projeto de catequese 
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com adolescentes em todo o país, 

abrangendo cerca de 50 000 cate-

quisandos, contando com o apoio 

do Secretariado Nacional da Educa-

ção Cristã. Inicialmente previsto para 

ter a duração de três anos, com o 

adiamento da JMJ Lisboa para 2023, 

também o Say yes viu a sua duração 

estendida no tempo mais um ano.

Itinerário catequético pelas JMJ, 
com os adolescentes como prota-
gonistas. O tema de cada JMJ é tra-

balhado numa unidade designada 

«Etapa». Utiliza-se uma pedagogia 

catequética que dê protagonismo 

ao adolescente no seu processo 

de descoberta, encontro e compro-

misso com Jesus. Em cada Etapa os 

grupos descobrem os aspetos mais 

significativos da respetiva JMJ (tema, 

hino, logotipo, curiosidades), reco-

nhecem aspetos da sua experiência 

de vida relacionados com a temáti-

ca da Etapa e interpretam essa ex-

periência à luz de um texto bíblico 

e da oração. Finalmente, são de-

safiados a colocar em ação o que 

descobriram, pela concretização de 

projetos de serviço na comunidade.

Três companheiros e outros tantos 
símbolos. O imaginário do Say yes 

são três adolescentes do nosso tem-

po, que têm os nomes dos três irmãos 

mártires de Lisboa: Máxima, Veríssi-

mo e Júlia. Em cada Etapa eles têm 

sempre um episódio para contar, em 

forma de banda desenhada, que 

introduz o tema. Por outro lado, ao 

integrar o Say yes, cada grupo per-

sonaliza os símbolos da JMJ – cruz 

e ícone de Nossa Senhora – que os 

acompanham no itinerário até 2023, 

bem como um mapa onde vão assi-

nalando a viagem à volta do mundo 

pelas cidades que acolheram cada 

uma das JMJ.

Construir em equipa. Todo este tra-

balho de redação tem vindo a ser 

desenvolvido graças a uma equipa 

de catequistas de Lisboa. Em maio 

de 2019 arrancou com duas reu-

niões por semana. Em novembro de 

2020 a equipa foi alargada a cate-

quistas das equipas formadoras das 

dioceses de Braga, Porto, Leiria-Fáti-

ma e Évora, num total de 10 pessoas, 

entre elas as nossas noviças e postu-

lantes. Constituíram-se duas equipas 

de redação que reuniram semanal-

mente. Neste momento já se prepa-

ram as Etapas para 2022-2023. Pro-

gressivamente a coordenação da 

redação, edição dos materiais para 

catequistas e catequisandos, tanto 

em suporte de papel como digital 

e ainda a formação de catequistas 

dos secretariados diocesanos e da 

diocese de Lisboa foi passando a 

ser a minha tarefa principal no Sec-

tor da Catequese do Patriarcado.

Frutos. Nem sempre o Senhor nos dá 

a ver os frutos do trabalho que nos 

confia, mas com o Say yes, Ele tem-

-nos permitido ver alguns. O principal 

é a motivação dos adolescentes e a 

evolução positiva do modo de fazer 

catequese pelos catequistas que se 

implicaram a fundo neste projeto. O 

Say yes foi ainda a inspiração para o 

percurso de preparação da JMJ Lis-

boa 2023 para jovens, Raise Up. Com 

ele, a Jornada de Lisboa tona-se a 

primeira a propor um itinerário cate-

quético de preparação. Por último, o 

Say yes está a cumprir o sonho ini-

cial: contribui para a elaboração do 

novo programa de catequese para 

a adolescência – em processo de 

apreciação na Comissão Episcopal 

para aprovação pela Conferência 

Episcopal – cujos materiais serão pu-

blicados após a JMJ Lisboa 2023.

Bendito seja Deus que com a nossa 

pequenez faz tão grandes coisas!

Ir Isabel do Rosário Martins
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luxemburgo
Parc Merveilleux –  
a casa dos animais
E no dia 13 de setembro três mulhe-

res apanharam o carro e foram até 

lá. Fica em Bettembourg, 16Km a sul 

da cidade do Luxemburgo. Era visita 

prometida. Há um ano atrás tínhamos 

ido até lá, mas como não comprámos 

bilhete antes, ficámos do lado de fora.

Chegadas ali começámos a nossa 

exploração. Logo à entrada uns sim-

páticos animais, mamíferos de uns 

25 cm (lémures?), puseram-se de pé 

para nos acolher. Senti-me transpor-

tada ao filme do "rei leão" onde can-

tam e dançam “Acuna matata”.

E a caminhada foi seguindo, en-

quanto o olhar buscava lindas aves, 

onde papagaios de várias cores 

eram comuns, ou outros pequenos 

mamíferos escondidos nas rama-

gens ou nas pedras. Mais à frente 

eram avestruzes, pavões e mil outros. 

E havia as grandes aves, de longas 

pernas e pescoço, que exibiam o 

seu maravilhoso equilíbrio, suporta-

das por uma só perna.

Entretanto veio a descoberta das 

raposas que se aproximavam de 

nós, mediadas por rede, mas que 

achámos muito magras! E a seguir 

veados, lamas e outros de formas 

invulgares; pernas curtas, cabeças 

largas.., mas em ambiente natural 

marcado pela simplicidade e bele-

za. E depois ouriços e porcos espi-

nhos. Um deles, de longos espinhos 

pretos e brancos, animal de uns 7 

Kg, fez “para nós” uma longa sessão 

onde se espreguiçava; apoiado nas 

patas traseiras inclinava a cabeça 

e as patitas dianteiras para cima e 

para trás num movimento dançante 

de alguns minutos.

Depois foi a vez de vermos cangurus, 

porco preto alentejano e ovelhas 

muito peludas. 

Pelo caminho cruzámo-nos várias 

vezes com as mesmas pessoas, entre 

as quais alguns grupos de crianças. 

Então o percurso ia sendo animado 

pela música do “Moien”, “Bonjour”, 

“Bom dia”.
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luxemburgo
Para as sandes do almoço escolhe-

mos a beira de um lago com golgi-

nhos e rinoceronte (de pedra, claro) 

e aí permanecemos para um tempo 

de oração pessoal, maravilhando-

-nos com a frescura do lago, o brilho 

do sol e o chilrear das crianças que 

passavam.

Vimos também dois bonitos burros, 

embora tivessem o pelo a cair, e o 

que parecia ser um bisonte, ao lado 

de um pequeno comboio (onde as 

pessoas se sentavam a descansar) 

ligado a uma mina com detonador 

à entrada e onde um homem (bo-

neco) se levantava e baixava empu-

nhando a picareta; era uma forma 

lúdica de homenagiar os trabalha-

dores das minas de ferro, que ajuda-

ram a enriquecer o país.

E a seguir dois pequenos aviões de 

companhias luxemburguesas faziam 

a alegria das crianças que os su-

biam, desciam, visitavam o cockpit. 

Aí tivemos a bonita ideia de ir comer 

um gelado. Ideia que se prolongou 

até chegarmos a casa (!?)

Ao longo do percurso íam surgindo 

pequenas casinhas e castelos onde 

se podiam escutar lindas histórias 

(ex: Cinderela, Carochinha...) e ver 

as respetivas coreografias. Isto entre 

campos de cabrinhas e de outros 

animais.

A ir Maria do Carmo ia perguntan-

do por cobras, mas só conseguimos 

ver uma vermelha e branca de uns 

2 metros que uma criança pisava 

ao fazer um percurso “de pés nus”. 

(Claro que a cobra era de madeira). 

Havia também um pequeno com-

boio que circulava, assim como um 

percurso semelhante de cavalos em 

carris e havia ainda ursos, chipanzés 

e outros animais de metal que iam 

colorindo os caminhos.

Foi um dia agradável. Foi bom o pas-

seio em comunidade e ver tantos 

animais e pessoas, sobretudo crian-

ças que se maravilhavam com eles. 

Voltámos pouco depois das 4 da tar-

de. Foi um dia merveilleux.

Ir. Regina Mateus
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portugal
portugal

Sesimbra e a oração  
do dia da Criação
A Comunidade de Sesimbra, atenta aos apelos feitos so-

bre o modo de perseverar a criação, neste mês de setem-

bro uniu-se com o intuito de fazer uma prece que nos mo-

tivasse a tomar maior consciência do problema. Assim, 

no dia 17 pelas 9h00 as Irmãs iniciaram a oração com o 

texto que nos foi enviado. Depois vimos o vídeo sobre o 

modo como os jovens estão a reagir aos apelos do Papa. 

Em seguida fomos para a Capela fazer uma hora de ado-

ração, orientada, a partir de alguns textos da Laudato si 

e da Bíblia- com algumas questões para nos situarmos 

melhor nos acontecimentos.

Quem quis partilhou um bocadinho daquilo que mais lhe 

tocou. 

Por fim, pedimos à Virgem Maria que nos ensinasse a res-

peitar a obra da criação e a ter compaixão de cada ser 

humano que já sofrem os efeitos deste desastre e pedi-

mos ainda, que nos ajudasse a caminhar em conjunto, 

em sinodalidade.

Santana-Sesimbra 17 de setembro 2021

CDJ – Abraçar o novo ano
Os Centros de Dinamização Juvenil de Angola e Portugal estão a 

preparar e a abraçar os desafios do novo ano lectivo. Nestes dois 

países, as coordenações nacionais foram reforçadas por jovens lei-

gos, acompanhadas pelas irmãs Rosária e Rita. 

Em Portugal, o ano começou a ser planeado pela equipa coordenadora, num belo dia de descontrac-

ção com momentos de convívio, praia, trabalho e oração. Em Angola, os convites já foram feitos aos novos 

membros e em breve terão a primeira reunião de planificação e construção do plano de actividades. 

Em Moçambique, apesar do ano lectivo terminar apenas em Dezembro, as equipas locais contaram com a 

presença de uma jovem leiga voluntária durante o mês de Agosto, e de uma voluntária por 3 meses, que ain-

da se encontra em missão, realizando um trabalho de perto com os diferentes projectos do CDJ Moçambique. 
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O Centro Social da 
Ericeira comemorou 
os seus 75 anos
No passado dia 15 de Setembro o 
Centro Social da Ericeira (CSE) co-
memorou os seus 75 anos. Na verda-

de, a festa deveria ter ocorrido a 15 

de Março, mas dada a pandemia foi 

alterada para Setembro.

Foi um grande dia, pelas 15h, chega-

ram ao CSE várias Irmãs de diferentes 

comunidades, as noviças e postulan-

te, o Sr. presidente da Junta de Fregue-

sia da Ericeira, a Sra vice presidente da 

Câmara de Mafra, a Direcção e Dire-

ção Executiva do CSE. Visitaram todas 

as instalações e puderam observar as 

rotinas de uma instituição com mas 

de 300 crianças. como não podia dei-

xar de ser, ainda escutaram a canção: 

batia a uma porta truz, truz, truz.

De seguida, a “comitiva” deslocou-

-se até à Casa da Cultura Jaime 

Lobo Antunes onde visitaram a ex-

posição itinerante Descobrir Luiza 

Andaluz. A tarde já ia avançada, 

e chegou o momento alto das co-

memorações: a missa de acção de 

graças pelos 75 anos do Centro e 

da presença das Irmãs na Ericeira. 

A celebração foi presidida pelo Sr. 

Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Ma-

nuel Clemente. A igreja de S. Pedro 

estava repleta de crianças, famí-

lias, colaboradores, antigos alunos, 

benfeitores e Irmãs. Os cânticos ti-

veram a cargo das crianças dos 5 

anos que estiveram sempre muito 

afinadinhas!

No final, ainda houve tempo para 

cantar os parabéns, partir do bolo 

e comer as tradicionais filhoses do 

Centro.

Foi um dia de gratidão por toda a 

entrega, doação e sacrifício que ao 

longo destes anos, muitas Irmãs e 

colaboradores têm colocado ao ser-

viço do centro.

Ir. Rita Ornelas
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guine-bissau
Entrada de Aspirante na 
comunidade de Bissau 
Hoje, dia 24 de Setembro celebra-se o dia da indepen-

dência da Guiné Bissau. Mas para nós, Servas, teve um 

sabor especial, não porque foi feriado, mas porque rece-

bemos em nossa casa uma jovem que pediu para entrar 

no Aspirantado.

Chama-se Helque Badjeta Malomar, tem 19 anos, é da 
paróquia de Santo António do Bandim, Bissau. Ela tem 

participado nos nossos encontros vocacionais desde 

março de 2018, e desde abril de 2021 tem passado os 

fins de semana connosco.

A Helque chegou pela manhã acompanhada pelos seus 

pais, irmã, tios e prima; todos se alegravam pelo caminho 

que a jovem decidiu iniciar. À tarde, numa cerimónia re-

vestida de simplicidade e alegria, a Ir. Maria do Carmo 

Leitão, coordenadora da comunidade, em nome da Con-

gregação, aceitou o seu pedido de entrada no Aspiran-

tado, entregando o acompanhamento da Helque aos 

cuidados da Ir. Lucília Gaspar.

“O caminho faz-se caminhando!” – este é um primeiro 
passo. Que o Senhor – com a nossa ajuda e a oração de 
todas – a guarde e permita que esta jovem aprofunde a 
sua vocação.

Pela comunidade de Bissau,  
Ir. Eugénia

A Helque chegou 
pela manhã 
acompanhada 
pelos seus pais, 
irmã, tios e 
prima; todos se 
alegravam pelo 
caminho que a 
jovem decidiu 
iniciar. 


