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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
No próximo dia 9 de dezembro, o Luiza 
Andaluz Centro de Conhecimento realiza 
a 4.ª sessão do Ciclo de Conferências “O 
percurso da educação”, alusiva ao Ensino 
Pré-escolar.

Nesta sessão, pretende-se comunicar as 
diversas abordagens de educação ao 
nível do ensino pré-escolar e, entre outros 
oradores, conta-se com a participação 
das Irmãs Mª Helena Inácio, Vitória Alves, 
Mª José Bruno e Mª de Lourdes Lima.

A Conferência decorrerá na Escola Supe-
rior de Educação de Santarém com início 
pelas 10h00, e com possibilidade de trans-
missão online (para quem vive longe de 
Santarém).

Mais informações em www.lacc.pt

COMPRAR

https://lucernaonline.pt/livro/correspondencia-para-irmas-da-congregacao/


https://lacc.pt/#CC
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celebração dos
    votos perpétuos
Bendito seja Deus  
pelo dom da vocação
A celebração da minha entrega definitiva a Deus foi an-

tecipada por um retiro de três dias onde experimentei a 

imensa alegria por me sentir a amada de Deus e esta foi 

a grande alegria da minha entrega total a Deus. Acolhi 

este momento com disponibilidade interior e desejo de 

viver a minha consagração em fidelidade a Deus. Como 

diz a nossa Madre Fundadora “Tantos dons comigo re-

partiste numa generosidade sem igual”, neste momento 

sinto isto, por o Senhor me ter chamado.

 Com a graça de Deus a celebração decorreu na minha 

terra natal, o que foi muito bom para o meu povo e para 

mim. Naquele meio pobre, de baixo dos coqueiros, fiz a 

minha consagração perpétua, no desejo de dar-me, gas-

tar-me e consumir-me até à morte. Como foi um ambien-

te familiar muitos diziam: “nós não acreditávamos que tu 

serias irmã, mas hoje vimos isso!” E assim eu reforcei o 

meu pedido de eles rezarem por mim, para eu ser fiel a 

este compromisso.    

Agradeço a presença de todos que no dia 06 de No-
vembro me acompanharam em oração. 

Muito obrigada   

Ir. Anabela
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celebração dos
    votos perpétuos
“Tudo o que tenho vou dar-te”
Bendito seja Deus pelas maravilhas e tantas graças que 

me concedeu. Principalmente pelo dom da vocação reli-

giosa. Depois da experiência que fui fazendo como Irmã 

júnior, tempo de formação e de partilha de vida fraterna, 

fui percebendo que o meu caminho era de entregar a 

minha vida totalmente a Deus para o serviço do Reino 

como Serva de Nossa Senhora de Fátima.

O dia 21 de Novembro foi um dia marcante para toda a 

Comunidade cristã, dei o meu sim definitivo a Deus na 

minha terra natal Pebane Zambézia, diocese de Gurué.

Termino com este pensamento “o pensamento que me 

domina, o desejo e a ânsia constante do meu coração, 

é procurar os meios de atrair todas as almas ao Sagrado 

Coração de meu Jesus” 

Ir. Janete Faria



6 n.º 60 · 25 de Outubro de 2021COMVIDA

O Evangelista Lucas apresenta Jesus a contar-nos a histó-

ria de um homem ferido, que fora assaltado e jazia esten-

dido por terra, no caminho. Por ele passaram várias pes-

soas com “funções importantes”, mas passaram adiante, 

como quem não vê.

Apenas um caminhante, parou, curou-o com as suas pró-

prias mãos, dispôs do seu tempo e do seu dinheiro, fez-se 

próximo do homem ferido (cf. Lucas10:25-37).

A didática de Jesus era bem diferente daquela vivida e im-

posta pela ortodoxia dos “donos” da religião, afastados dos 

problemas quotidianos da vida, insensíveis à dor humana.

Com esta e outras parábolas, Jesus ajudava os seus discí-

pulos e as suas discípulas a compreender a dinâmica do 

reino dos céus, não os separando da vida, mas inserindo-

-os nela de um modo novo, revelando a proximidade de 

Deus que não abandona ninguém na beira da estrada.

Olhando a vida da Venerável Luiza, à luz dos ensinamen-

tos de Jesus, encontramos esta relação profunda entre a 

Palavra e o seu amor a Jesus e por Ele aos mais “peque-

ninos”, um amor que, num crescendo, vai ocupando o 

seu coração, a sua vida. Com Jesus ela aprende esse es-

tilo evangélico de acompanhar fragilidades, mantendo o 

contato com a realidade, sensível a tudo o que é humano. 

Da sua vida respigamos alguns casos em que cintilam os 

mesmos sentimentos de Jesus.

Paradigma desta realidade é o caso da Adelaide, uma 

das crianças de quem Luiza tinha sido madrinha, a qual 

precisou ser recolhida aos 12 anos, situação que Luiza 

assim nos apresenta: «Não conhecia pai e a mãe estava 

a morrer com um cancro. A pobre mulher já sem forças 

arrojou-se como pode até ao nosso pátio onde entrou, 

coitadinha de joelhos declarando-se indigna de lá entrar 

doutro modo; fez-me entrega da filha que ela temia fosse 

cair um dia em desgraça semelhante à sua»1.

Luiza tem vinte anos, mas acolhe o grito angustiado da-

quela pobre mãe.

Luiza Andaluz 
     e o Sofrimento

É ainda a dor duma pobre viúva, que, sentindo-se a mor-

rer, mandou chamar Luiza para lhe confiar duas filhitas 

pequenas, pedido que acolhe e, comovidamente, assim 

recorda: «Preparamo-la para bem morrer e recebeu todos 

os sacramentos; [...]. A mãe ainda lhes preparou as rou-

pinhas e no-las confiou nesse mesmo dia conforme pe-

dira. Lá apareceram no Instituto à tarde, as duas de mão 

dada e felizes na sua inocência, não compreendiam que 

o sair agora de casa era para não mais voltar ao seu lar 

carinhoso, embora pobre»2.

Quem foi acolhida por Luiza relembra: «Em virtude da epi-

demia da pneumónica, muitas crianças tinham ficado 

órfãs, muitas famílias desamparadas, e toda a gente re-

corria à Serva de Deus. […] era mais que mãe para todas 

as pessoas necessitadas, que dela se abeirassem. Recor-

do-me que para nós, crianças da Creche, tinha uma ter-

nura visível e procurava saber de cada uma de nós o que 

nos fazia mais falta»3.   

António Pedro Manique sintetiza: «A vida de Luiza Anda-

luz recorta-se com nitidez numa vasta moldura, em que 

a pedagogia e a benemerência constituem o pano de 

fundo, sendo os caixilhos formados por crianças, por ór-

fãos, por pobres e desamparados, por seres desprovidos 

de bens materiais, por pessoas carentes que nela encon-

tram auxílio. Uma vida que não deixa ninguém indiferen-

te, qualquer que seja o ângulo de observação em que 

nos coloquemos»4. 

Na sua Mensagem para o Dia Mundial das Missões, 2021, 

o Papa Francisco desafia: «Hoje, Jesus precisa de cora-

ções que sejam capazes de viver a vocação como uma 

verdadeira história de amor, que os faça sair para as pe-

riferias do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos 

de compaixão». Assim viveu Luiza! E eu?

Ir. Inês Vasconcelos

  1 · Cf Biografia Documentada da Positio, Cap II, p.114

  2 · Cf Ib, Cap. VI, p.406

  3 · Cf Ib, Cap. IV, p. 243

  4 · Cf Ib, Cap. IV, p. 249
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Esta frase podemos aplica – la à 
nossa Irmã Teresa de Jesus Sousa.

  Muitas de nós, irmãs SNSF conhe-

cemos a irmã Teresa no Santuário de 

Fátima, na casa de Nossa Senhora 

do Carmo, com a sua bata azul-es-

curo vestida. Muito Senhora, grande 

gestora (sem ter curso), muito orga-

nizada e organizadora, muito orien-

tada e orientadora. Muito unida ao 

sacerdócio de Jesus Cristo e a Nos-

sa Senhora de Fátima. Os anos que 

passou ao serviço da congregação 

no santuário de Fátima prolonga-

ram-se no tempo e, certamente na 

eternidade, pois a irmã Teresa quan-

do a sua mente enfraqueceu as re-

ferências que tinha eram sempre di-

rigidas ao santuário, aos padres, às 

empregadas, e quanto os apreciava 

e estimava.

   O testemunho que as irmãs que 

vivem na casa Mãe partilham com 

a Congregação sobre a irmã Teresa 

Sousa é um prolongamento/aperfei-

çoamento do que a própria experi-

mentou e viveu: muito interessada 

por tudo o que se relacionava com 

a vida espiritual. Lia, procurava, sub-

linhava e voltava atrás para ver e ler 

de novo. Uma vida espiritual muito 

centrada em Deus por meio de Je-

sus Cristo. Tantas vezes a víamos em 

silêncio, junto ao sacrário. Era uma 

pessoa muito agradecida a Deus e 

às pessoas. Gradualmente foi fazen-

do um Caminho de aceitação da 

doença e notava-se que esta acei-

tação a aproximava mais de Deus e 

a desprendia do mundo. As metás-

tases que se foram espalhando pelo 

cérebro provocou-lhe alucinações e 

mesmo ai ela passava horas a ver-

balizarem orações e jaculatórias. 

Nos tempos conscientes, e eram 

muitos graças a Deus, pedia que lhe 

falassem de Deus, perguntava como 

ia a vida da Igreja, do mundo, da 

Congregação. Pouco antes de fale-

cer, a irmã Teresa deixou transpare-

cer quanto amava Deus, Nossa Se-

nhora, a Congregação e cada uma 

das irmãs.

   Agradeçamos a Deus quanto a 

irmã Teresa de Jesus Sousa fez de 

bem neste mundo, onde peregrinou 

desde o dia 24 de Janeiro de 1926 

até ao dia 9 de Novembro de 2021, 

data em que ingressou na vida do 

Além.

As Irmãs da Comunidade da Casa 
Mãe 

Toda a minha vida louvarei ao Senhor

Agradeçamos a Deus quanto a irmã Teresa de Jesus 
Sousa fez de bem neste mundo, onde peregrinou desde 
o dia 24 de Janeiro de 1926 até ao dia 9 de Novembro de 
2021, data em que ingressou na vida do Além.

a irmã Teresa 
Sousa é um 
prolongamento/
aperfeiçoamento 
do que a própria 
experimentou 
e viveu: muito 
interessada por 
tudo o que se 
relacionava com 
a vida espiritual. 
Lia, procurava, 
sublinhava e 
voltava atrás para 
ver e ler de novo. 
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Liga-te + 
O CDJ Portugal vai lançar um livro de orações para jo-

vens. Intitulado Liga-te +, é um livro de bolso com uma 

oração para cada semana do ano e foi construído para 

ser rezado em qualquer ambiente, individualmente, com 

amigos ou com a família. 

Cada oração está dividida em 6 passos: 

1. Para começar – uma pequena introdução à oração; 

2. Escuta – para cada domingo optou-se por um Evange-

lho dos anos litúrgicos.      

3. Escuta + - pretende ser uma ajuda para uma ligação + com o 

Evangelho, que pode ser um texto, uma música, uma imagem.  

4. Palavra do Papa – um excerto da exortação apostólica 

do Papa Francisco, Cristo Vive.     

5. Palavra de Luiza – um excerto dos escritos de Luiza Andaluz.  

6. Desafia-te – um desafio concreto, uma ajuda para cada 

jovem viver o Evangelho durante essa semana.  

A apresentação está agendada para o dia 5 de Dezem-
bro, no EPLA.

Iluminar@casa 
No dia 28 de Novembro arranca a quarta edição do ilu-

minar@casa. Uma proposta online de oração ao longo 

de uma semana. Neste itinerário, em cada dia vamos re-

zar a partir de uma divisão da casa: o quarto, a sala, o 

jardim, etc.

Temos inscrições de jovens de Portugal, de Luxemburgo, 

da Guiné Bissau, de Angola, de Moçambique e do Brasil.

Desta vez, a proposta da semana não é apenas online, 

mas para aqueles que desejarem e puderem, teremos o 

fim de semana presencial no EPLA, Quinta das Tílias com 

diferentes actividades. 

Queridas irmãs, pedimos que rezem por todos estes jo-

vens que irão participar e divulguem dentro das vossas 

possibilidades. 

A equipa do CDJ Portugal



Servas de Nossa
Senhora de Fátima

JMJ interdestinos parou em Coimbra
A preparação para a JMJ Lisboa 2023 continua e com especial relevância no 

dia 23 de cada mês, dia em que muitos jovens se reúnem para ir preparan-

do o coração através da oração e reflexão para este grande acontecimento 

eclesial que se aproxima a passos largos.

No dia 23 de Novembro a proposta JMJ interdestinos preparada por algumas 

Irmãs e leigos ligados à Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fáti-

ma fez uma paragem na Sé Velha em Coimbra. Acolhidos pelo COD e pelo Sr. 

Bispo D. Virgílio Antunes, acompanhados por um grupo significativo de jovens 

presencialmente e outros on-line acompanhando a transmissão, deixamo-nos 

envolver nesta viagem Mariana, onde pelas mãos de Maria fomos desafiados 

a “partir apressadamente” com o coração.

Ana Cristina Pereira
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portugal
portugal

Todos podemos  
ser Santos!
Em contraposição à onda negra 

que invadiu a nossa sociedade ac-

tual, e promove o dia das bruxas, o 

Halloween, mais de uma centena 

de crianças, com idades compreen-

didas entre os três e os cinco anos, 

que frequentam o Centro Social Paro-

quial, assim como a escola “Rumo ao 

Futuro”, do Entroncamento, celebra-

ram, no passado dia 29 de Outubro, 

a solenidade de Todos-Os-Santos, an-

tecipando, assim, esta grande festa, 

que tem uma enorme tradição ecle-

sial e social e um cariz tão genuíno.

A luz que os Santos, amigos de Deus, 

irradiam, é a Luz que vence as trevas; 

as trevas (bruxos e demónios) não 

prevalecerão, pois a Luz é mais for-

te. E é precisamente esta Luz que te-

mos de mostrar, ou melhor, recordar, 

a todo o mundo que se encontra 

envolto na escuridão. E não existe 

melhor forma de a fazer brilhar, do 

que mostrá-la, pelo coração inocen-

te das crianças, fazendo memória 

das palavras do Salvador: “Deixai vir 

a Mim as criancinhas, pois delas é o 

Reino dos Céus ” (Mt19,14).

Foi isto que a comunidade educa-

tiva, acima referida celebrou, des-

tacando-se a escola “Rumo ao Fu-

turo”, que, pela 1ª vez, tomou parte 

no evento, e cuja participação foi 

solicitada pelas docentes que aí lec-

cionam o 1º Ciclo, com grande sur-

presa e agrado de todos nós.

A Irmã Maria de Jesus Santos, que 

acompanha as crianças “no Des-

pertar da Fé”, apresentou-lhes um 

Santo como modelo, e a cada uma 

foi dado escolher aquele que mais 

lhe tocava o coração e gostaria de 

representar, no seu modo de vestir e 

respectivos símbolos. Assim, propôs a 

cada criança, a representação do 

“seu Santo” preferido, tornando-se 

a escolha o início de uma grande 

festa! Os Pais, ficaram encarregues 

de providenciar no sentido de que 

cada pequenino e pequenina se 

apresentasse com as vestes e os sím-

bolos representativos de cada Santo 

escolhido. As Educadoras, com a sua 

dedicação e arte, vestiram, acaricia-

ram e acompanharam as crianças, 

no seu desejo de bem representar o 

seu Santo preferido.

Ao chegar o dia da festa, todos, em 

desfile, caminharam para a Igreja, 

entoando o cântico “A Marcha dos 

Santos”. Iniciada a celebração, as 

crianças foram posicionadas nos 

seus lugares, de acordo com os di-

versos grupos de Santos representa-

dos. Toda a movimentação foi acom-

panhada com cânticos alusivos à 

data e à circunstância de cada ac-

ção desenvolvida.

No decorrer da celebração as crian-

ças foram questionadas sobre quem 

eram os Santos que representavam. 

O que era necessário fazer  na ter-

ra para se alcançar a Santidade no 

Céu e outras perguntas que iam  no 

mesmo sentido, a fim de despertar 

nos seus corações, a vontade de 

imitar aqueles que escolheram re-

presentar.

Após este questionamento, foi ace-

sa uma vela grande. Assistiu-se a 

um momento de grande silêncio e, 

de olhos fechados, para que cada 

um se recolhesse no íntimo do seu 

coração, cada criança exteriorizou 

o que lhe ia no íntimo do seu cora-

çãozinho.
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portugal
portugal

No final do silêncio, o Pároco, Padre 

Luciano, dialogou com as crianças 

que se mostraram felizes pela festa 

que celebravam, fez a oração con-

clusiva da Celebração e a todos  

concedeu a Bênção. Terminada a 

celebração, as crianças desfilaram 

de novo, saindo da Igreja, em direc-

ção ao Centro, onde regressaram ao 

som da “Marcha dos Santos”. 

E assim terminou este dia maravilho-

so, rico de emoção, e promessas de 

esperança num mundo mais ilumi-

nado, pela Luz que, agora, irradiam 

as crianças e, sobretudo, aqueles 

que, da nossa carne eram feitos, mas 

que com as suas lutas e batalhas 

venceram as trevas, e alcançaram a 

glória de serem reconhecidos, para 

sempre, como os amigos de Deus.

Irmã Maria de Jesus   
Atouguia Santos

E assim 
terminou este 
dia maravilhoso, 
rico de emoção, 
e promessas de 
esperança num 
mundo mais 
iluminado, pela 
Luz que, agora, 
irradiam as 
crianças...



12 n.º 60 · 25 de Outubro de 2021COMVIDA

portugal
portugal

Um agradável Passeio/ 
Visita Eclesial
Convidadas pelo nosso Pároco, o Pe. Luciano Natal Brasil 

Oliveira, fomos dar um passeio, uma maravilhosa visita, à 

zona Pastoral que lhe está atribuída, assim como ao Pe. 

Paulo André Gaspar Marques. Algumas Irmãs já conhe-

ciam as paróquias e lugares de culto que fazem parte da 

zona pastoral, mas outras não. Foi esse o motivo principal 

que levou o Sr. Pe. Luciano a fazer-nos o convite, o que 

muito nos sensibilizou e, por isso, aceitámos.

Depois da celebração da Eucaristia, na Igreja da sagra-

da Família, do Entroncamento, partimos em direcção à 

grande extensão territorial que está confiada à acção 

pastoral, destes dois sacerdotes, coadjuvados por três 

Diáconos permanentes, da Diocese de Santarém. 

Fizemos várias paragens para poder visitar alguns tem-

plos – Capelas e Igrejas - e saber qual a frequência dos 

cristãos nos actos de culto neles celebrados. Entre os lo-

cais que visitámos destacamos: Moita do Norte, Vila Nova 

da Barquinha, Constância, Roda Grande, Praia do Riba-

tejo, Santa Cita, Asseiceira, Grou, Pastorinhos e Linhaceira.

Esta visita incluiu o almoço, que o Pe. Luciano teve a gen-

tileza de nos oferecer. O seu gosto era almoçarmos em 

Constância, num restaurante típico e com uma vista ma-

ravilhosa para o rio Tejo. Porém, como o restaurante es-

tava fechado, fomos almoçar a Roda Grande, onde, por 

unanimidade, escolhemos o “arroz de marisco”! Estava 

uma delícia e, como já era um pouco fora da hora ha-

bitual do almoço, estávamos todos com imenso apetite! 

Fomos muito bem servidos e entabulámos diálogo com 

a dona do Restaurante que, amavelmente, nos acolheu 

e serviu. Falámos com ela sobre o Sínodo e sobre Luíza 

Andaluz. Disse-nos que gostava muito de rezar mas que 

o horário do restaurante não lhe permitia participar nas 

celebrações litúrgicas. Oferecemos-lhe algumas pagelas 

de Luíza Andaluz e a oração do Sínodo.

Efectuada esta indispensável pausa, retomámos o itine-

rário em direcção à paróquia de Praia do Ribatejo, onde 

esperávamos encontrar o Pe. Paulo, mas não estava. Rece-

beram-nos a D. Margarida e o marido, com muito carinho 

e interesse, pessoas voluntárias que prestam uma preciosa 

ajuda ao Pároco. Visitámos a Igreja que foi remodelada 

há pouco tempo, e tem boas condições para a vivência 

comunitária da fé. Prosseguimos rumo aos outros espaços 

pastorais. Igrejas com construções arquitectónicas bem 

conseguidas mas com pouco movimento cristão. As ra-

zões são essencialmente duas: o êxodo rural que continua 

a desertificar as zonas com menos condições de vida e a 

crise de fé que afecta muitos dos nossos cristãos.

Depois de uma tarde cheia de surpresas e um maior 

conhecimento da dimensão territorial confiada aos nos-

sos Padres, e identificados alguns dos muitos problemas 

pastorais das zonas visitadas, regressámos a casa mais 

conscientes da importância da nossa missão de servas, 

colaboradoras do ministério sacerdotal. 

Um bem-haja ao Sr. Padre Luciano, a quem estamos muito 

gratas, por nos ter proporcionado tão bela e importante 

visita/passeio, quer na dimensão cultural quer na dimen-

são pastoral.

Pela Comunidade do Entroncamento,   
Irmã Arminda do Carmo Oliveira

(...) regressámos a casa mais 
conscientes da importância 
da nossa missão de servas, 
colaboradoras do ministério 
sacerdotal. 
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Novembro, o céu  
e a terra unidos
Novembro, mês em que celebramos 

santidade, memoria da nossa comu-

nhão, morada no coração de Deus 

e dos Irmãos! O Céu unido à terra, e 

a nossa vida religiosa como expres-

são deste mistério.

“Não temos aqui vida permanente! 

Queremos estar de lâmpadas ace-

sas para acolher o esposo”, incenti-

vando cada pessoa a acreditar no 

seu caminho em resposta ao dom 

de Deus.

Foi com intensidade que vivemos 

este tempo. A vida decorre com rit-

mo e com densidade suficiente. Mas 

existem alguns momentos particular-

mente significativos.

Nos dias 12, 13 e 14 de Novembro a 

comunidade do noviciado foi acolhi-

da na casa Luiza Andaluz, para viver 

um tempo de formação e de festa.  

Em ritmo quinzenal, às quartas feiras, 

as formandas usufruem da missão 

de acolhimento da casa Luiza An-

daluz, quando frequentam as aulas 

no Internoviciados, mas nestes dias 

recebeu toda a comunidade para 

participar no 15.º curso sobre a men-

sagem de Fátima.

Feliz coincidência a irmã Luísa Maurí-

cio celebrar o seu aniversário no dia 

13. Assim, celebrámos em conjunto, 

unindo num almoço irmãs de dife-

rentes comunidades que por ali pas-

saram em formação, acolhimento ou 

descanso (Casa Geral e Estrela da 

Manhã, Coimbra, Entroncamento).

Foi uma vivência simples, mas muito 

bonita. Todas nos juntamos num al-

moço cheio de memórias, histórias.

No domingo continuamos a cele-

brar juntas agradecendo à comuni-

dade da Casa Luiza Andaluz a sua 

missão, que é de facto especial no 

acolhimento de cada Irmã, e tan-

tas outras pessoas, em situações 

tão diversas. Bem testemunham o 

acolhimento aprendido no regaço 

da Virgem Mãe. Podemos assim ir 

dando continuidade ao desafio de 

reconhecer os dons que temos e so-

mos umas para as outras e também 

a riqueza das nossas comunidades.

De facto “quem deixa…encontra…” 

e na companhia da nossa Madre 

Fundadora “Quem dá e se dá por 

amor, não dá recebe”.

O Céu unido à 
terra, e a nossa 
vida religiosa 
como expressão 
deste mistério.

Esta vivência feliz incentivou-nos, ain-

da mais, a dar continuidade à ela-

boração do projecto comunitário 

que iniciou logo na segunda feira.

Tudo que temos vamos dar-te Se-

nhor, para que todas as pessoas sai-

bam e possam experimentar o amor 

de Deus.

Comunidade do Noviciado
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“Deus quer,  
o homem sonha, 
a obra nasce” – 
Fernando Pessoa
No dia 29 de Outubro foi inaugura-

do o espaço do CDJ de Cassongue 

com a presença de representantes 

das autoridades municipais, das es-

colas secundárias, das comissões de 

estudantes das referidas escolas, dos 

jovens afectos ao CDJ, das Irmãs e da 

Coordenação do CDJ. Durante a tar-

de o CDJ abriu as portas, para visita.

As actividades que estão a ser de-

senvolvidas no novo espaço são: 

pesquisa, estudo pessoal e acom-

panhado (Centro de Recursos); 

Clube de Matemática, Inglês para 

os jovens e o Clube aprende a ler/

aprende a ensinar para as crianças; 

formação inicial para jovens líderes; 

actividades lúdico-pedagógica e 

preparação para as JMJ.

Para encerrar o trimestre estamos a 

preparar uma Palestra sobre: “A fo-

foca cometida pelos jovens”, o wor-

kshop “Como estudar para a prova” 

e um momento de oração e reflexão 

para a Coordenação. 

Fazemos nossas as palavras que os 

jovens nos repetem: Obrigada Irmãs 

(Congregação)
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moçambique
Missão em Zavala  
e Pebane
A nossa acção se destacou primeiro 

no Sul, Província de Inhambane-Za-

vala, dos dias 22 de outubro a 06 de 

novembro e, no Centro, Província de 

Zambézia-Pebane, dos dias 08 a 21 

(no dia 7 de novembro participamos 

na festa dos 50 anos de profissão da 

nossa Irmã Delfina Vieira em Mavila).

Em Zavala fomos ao encontro de 

três Comunidades cristãs, onde es-

tivemos com as pessoas, crianças, 

jovens e adultos, falamos sobre a 

vocação, a nossa congregação e 

houve partilha/testemunho vocacio-

nal da irmã Anabela. Aqui não nos 

faltou – em todas as comunidades 

bem como nos dias de ensaios – o 

prato típico que é Xiguinha, varian-

do na verdura. Na II semana fomos 

fazer juntamente com os responsá-

veis, e uma irmã da Apresentação 

de Maria e com o Pároco, a benção 

das casas e, as mesmas famílias par-

tilhavam o pouco que tinham com 

a equipa. foram duas semanas em 

missão, caminhando e em partilha. 

Também houve pequena brecha 

para um banho nas lagoas de Quis-

sico. Esta Paróquia de Nossa Senho-

ra do Amparo foi sempre aberta, 

partindo da pessoa do pároco, das 

religiosas que bem se envolveram e 

da família da nossa Irmã. A eles vai 

a minha gratidão por sentir a Igreja 

missionária.

O dia 6, tão esperado, foi célebre na 

sua simplicidade, doação/esforço 

de cada um, na celebração em si e 

na naturalidade com que foi vivida 

pela nossa mana que a partir daí 

deixou de ser uma júnior connosco. 

A nossa irmã Anabela vai a minha 

oração, que a doação plena que 

realizada no dia 6 de novembro seja 

vivida na fidelidade e na alegria ver-

dadeiras.

Em Pebane. Partimos no dia 8 logo 

cedo, dormimos no caminho e che-

gamos pelas 11h30 do dia 9 a ci-

dade de Quelimane. Sabíamos que 

descansaríamos na casa dos tios 

da irmã Janete; mas as boas religio-

sas que residem em frente a casa 

deles, sabendo que lá iam passar 

a noite umas Irmãs, não aceitaram 

que lá fôssemos e obrigaram a famí-

lia a que nos deixassem descansar 

em seu convento por sermos todas 

Irmãs, eram as irmãs vulgarmente 

chamada de CONFIC. No dia 10, saí-

mos às 3h30 da madrugada até ao 

local em que apanhamos o trans-

porte até a Vila de Pebane. Lá che-

gamos pelas 12 e pouco, cheias do 

pó da estrada desde os pés a ponta 

do cabelo/ vice versa. Aqui também 

percorremos as comunidades, cerca 

de cinco, levando cerca de 3 a 6h 

de tempo a espera do transporte ou 

Em Zavala fomos ao encontro de três 
Comunidades cristãs, onde estivemos 
com as pessoas, crianças, jovens e 
adultos, falamos sobre a vocação, a 
nossa congregação...
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mesmo vendo pensando ser impos-

sível lá entrar uma pessoa, quanto 

mais 4, as vezes optávamos por subir 

as “motorizadas” que também redu-

ziam o tempo da viagem para uma 

hora de estrada “natural”. Aqui ao 

que parece não existe COVID, a po-

lícia de trânsito é chamada o “trânsi-

to”(e leva dinheiro aos condutores/

transportadores) a que se deve fugir, 

quando possível; 

Logo no dia de chegada, tivemos 

uma reunião na paróquia com as 

comissões, e na manhã seguinte 

partimos até a primeira comunida-

de, na verdade Zona( conjunto de 5 

a 6 comunidades) pelas 4h; o pra-

to do dia em todas as comunida-

des que vêm o padre uma a duas 

vezes por ano e sem presença de 

qualquer família religiosa, era o arroz 

da machamba e galinha cafrial gui-

sada; em termos de nossa pastoral 

não houve qualquer diferença: vo-

cação, congregação e testemunho 

vocacional da professa do local, e ti-

vemos a possibilidade de esclarecer 

algumas confusões sobre a vida re-

ligiosa- alguns pensavam que com 

a celebração da irmã Janete, ela já 

podia casar- dúvidas e partilha de 

fé, de desejo/sede das missas e de 

presença missionária. Um povo sim-

ples e acolhedor, que partilha o pou-

co que tem, galinhas, mandioca fres-

ca e seca, caju e castanha de caju; 

que precisa de alento e esperança 

na vida sacerdotal. 

O dia bendito e esperado por todos, 

dia 21, foi grandioso e houve quem 

nos apresentasse algumas jovens 

que manifestam desejo de consa-

gração religiosa e que precisam de 

acompanhamento ainda que tenha 

de ser a distância e usando os meios 

de comunicação actuais. A famí-

lia de sangue bem como a nossa, 

os amigos e a comunidade estava 

radiante e com uma manifestação 

visível.

Foi um mês (de 22 de outubro a 22 

de novembro, data em que saímos 

de Pebane) bom, de missão e adap-

tação aos meios, costumes, línguas 

locais, rostos simples, alegres, de inte-

resse e trabalhadores.

A nossa Família religiosa que vai 

crescendo e se desenvolvendo, às 

Irmãs que manifestaram desejo de 

tal missão e me permitiram viver 

esta aventura que a missão por ve-

zes apresenta, a família das nossas 

irmãs, aos cristãos que fomos encon-

trando e bem nos acolheram – de 

que tenho dever de rezar –, a família 

Andaluz que esteve sempre presente 

não se poupando no tempo e meios 

necessários, vai a minha gratidão e 

meu amor. Que Deus sempre nos en-

riqueça com seus dons.

Irmã Leta Agostinho

Foi um mês 
bom, de missão 
e adaptação aos 
meios, costumes, 
línguas locais, 
rostos simples, 
alegres, de 
interesse e 
trabalhadores.
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