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O Convida 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.

ENTRADA NO NOVICIADO

A  entrada da Inês Marques Proença para 

o Noviciado será dia 2 de ferereiro 2022, 

às 15h00.

VISITA DA SUPERIORA GERAL

A Ir. Maria de Jesus Armez, Superiora 

Geral estará em Belo Horizonte, para vi-

sita à Comunidade de 8 de Fevereiro a 

1 de Março.

DESTAQUES
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actos oficiais
SUPERIORA GERAL

Entrada para o Noviciado

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora de 
Fátima, em reunião do Governo Geral, realizada no dia 17 de Janeiro de 2022, admitiu ao Noviciado a 
postulante Inês Marques Proença.

“não reze para que eu  
me cure mas para que se faça  
a vontade de Deus em mim.” 

Mulher de fé e ardor missionário 

 
A Irmã Rosária de Jesus Gonçalves dos Reis nasceu a 

19 de Janeiro 1927, localidade Montelo, paróquia de 

Fátima, Diocese Leiria;

Fez a sua 1ª Profissão religiosa a 2/10/1948, e os votos 

perpétuos a 2/10/1954

Nos últimos anos além da comunidade de Beja, Esteve 

em Mavila Moçambique, Vila Viçosa, Olhalvo, Chão do 

Sapo, Amareleja e Candeeiro, onde voltou pela segun-

da vez, pela fragilidade da sua saúde física.

Para nós Irmãs, a Irmã Rosária deixa-nos o testemunho 

de oração fervorosa, e recolhimento de muitas horas na 

capela, grande zelo apostólico, serenidade com que 

vivia os acontecimentos, atenta à vida da Igreja e do 

mundo. Pronta a servir, o que realizava sempre com mui-

ta discrição. Ir. Rosária mulher de fé, confiança na divina 

providência, “o que Deus quer vai acontecer”.
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Quando voltou para o Candeeiro, vinda da Amarele-

ja, vinha já com o câncer diagnosticado e começou a 

ser acompanhada no IPO. Ao princípio não queria ser 

acompanhada por ninguém, ia muitas vezes sozinha 

para os tratamentos, muito autónoma e independente, 

já com mais de 90 anos, mas a pouco e pouco foi-se 

deixando ajudar e apreciava muito a nossa companhia 

que agradecia sempre. Fez um caminho bonito de inte-

gração da sua situação de debilidade e o que ela mais 

temia era dar-nos trabalho e, quando já quase não con-

seguia falar, o seu sorriso permanecia no rosto e era a 

sua forma de nos agradecer.

Viveu ultimamente num quadro de fragilidade muito 

grande, primeiro em cadeira de rodas mas com um hu-

mor que nos desconcertava e, a 16 de Dezembro, dei-

xou de ter forças para sair do quarto e foi a última vez 

que veio à capela e ao refeitório.

A Ir. Rosária teve uma grande graça neste seu contexto 

de doença. O Pe. António de Matos acompanhou-a es-

piritualmente durante toda esta fase. Enquanto semina-

rista, o Pe. António teve o privilégio da oração contínua 

desta Irmã que recebeu essa missão numa celebração 

no Seminário dos Olivais. Posteriormente conheceram-se 

e estabeleceram uma relação que perdurou até ao seu 

falecimento. Foi ele que lhe administrou o sacramento 

da unção que ela recebeu muito consciente, apesar de 

já quase não falar. Muito frágil e em agonia teve sempre 

a sua visita quando ele vinha celebrar à segunda-feira e 

levava-lhe a comunhão enquanto ela foi capaz de a re-

ceber. Na sua homilia do funeral, frisou bem a importân-

cia da sua missão junto dele, da sua garra missionária 

e sobretudo uma frase que ela lhe disse e que o tocou, 

“não reze para que eu me cure mas para que se faça a 

vontade de Deus em mim.” 

Não podemos deixar de referir a presença da sua fa-

mília de sangue durante todo este período de maior 

fragilidade, as visitas, os telefonemas e a presença de 

muitos, umas doze pessoas, no funeral sensibilizaram a 

comunidade que tomou maior consciência da sua rela-

ção com a família, que embora desprendida era uma 

relação de laços fortes e de fé.

Manifestou sempre grande simplicidade e desprendi-

mento e uma ousadia no anúncio do Evangelho que ca-

tivava e atraia, não para a sua pessoa mas para Aquele 

que dava sentido à sua vida, o Senhor Jesus.

Por onde passou deixou marcas de grande apóstola e 

missionária, tanto em África como em Portugal. Conhe-

cida em todo o baixo Alentejo, pelo trabalho realizado 

nas missões populares, Oficinas de oração, visitas aos 

doentes, ensinar a ler a Bíblia, Assembleias familiares.

Muitos testemunhos nos têm chegado de como esta 

mulher simples modificou, para melhor, a vida de muita 

gente pela sua ação missionária e esse apostolado não 

cessou, mesmo no meio da fragilidade e doença conti-

nuou sempre a irradiar, por onde passava, a frescura do 

Evangelho.

Damos graças a Deus pela sua vida longa, partiu para o 

Pai a 13 dias de fazer os 95 anos. O seu amor a Jesus, que 

tanto a empolgava, e se manifestava no amor ao sacer-

dócio e às vocações sacerdotais, por quem oferecia a 

sua vida, continue e se prolongue na vida de quantos 

com ela contataram e que a Mãe de Jesus interceda, 

com ela, junto de Seu filho por todos os familiares, Irmãs 

e amigos. A Igreja e a humanidade perdeu uma apósto-

la na terra mas ganhou uma intercessora no Céu.

Pela comunidade Candeeiro:
Irmã Alice Pereira

Manifestou sempre  
grande simplicidade  
e desprendimento  
e uma ousadia  
no anúncio do Evangelho

Testemunhos escritos nas Redes sociais

Sonia Robles – Tive o privilegio de a conhecer na Ama-

releja um ser humano de grande coraçao foi muito 

minha amiga e sempre com uma palavra amiga de 

conforto e um carinho com todos que sua alma des-

canse em paz ate um dia.

Ricardo Jacinto – Muito agradeço a Deus a possibili-

dade de ter convivido com ela algum tempo. Quem 

lhe deu força para tanto entusiasmo, agora a configu-

re com a sua Páscoa!
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Cláudia Sofia Tavares Botelho – Querida Irmã Rosário 

que tão grande testemunho deixou no alto concelho 

de Alenquer que a sua alma descanse em paz nos 

braços de Deus nosso pai

Lena Areosa – Que a alma desta amável Mulher e Ser-

va de Nossa Senhora de Fátima, que tive o feliz privi-

légio de conhecer, descanse em Paz junto d’Aquele 

que lhe deu vida e agora a chamou para o Paraíso, 

para gozar Eternidade. As minhas condolências à sua 

Família de sangue e à sua Família religiosa, por quem 

gastou, em bens maiores, a sua passagem terrena.

Policarpo Zandamela Junior – Ir. Rosária, sei que não 

poderá ler este comentário. Mas olho para o céu e digo 

Obrigado! Agradeço por tudo. Encontre o repouso Eter-

no e junto de N.Senhora interceda por nós.

Sonia Adelino – Moçambique agradece por momen-

tos que partilhou connosco os seus exemplos

Paula Nicolau – Mulher forte e guerreira com uma 

alma gentil entregou na Fé a Sua vida ao Pai eterno 

que abraça na sua imensa glória ! Unida em oração 

neste momento 

Paula Henriques – Tive o privilégio de a conhecer e 

conviver com ela.Uma mulher de fé uma pessoa ma-

ravilhosa. Continue a interceder por nós irmã junto do 

Divino Mestre

Toninha Caçador – Grande amiga e também uma se-

nhora maravilhosa que o SENHOR lhe dê o eterno des-

canso,saudades,

Elisabete Maria Costa – Uma missionária, uma irmã 

sempre generosa e que era sem dúvida um Anjo na Ter-

ra. Que descanse em Paz. Sentidos pêsames aos seus 

familiares, amigas e à Família Andaluz.

Madalena Raposo – Grata por tudo o que a Irmã Ro-

sária foi na minha vida. Que o Pai me ajude a querer 

sempre na minha vida a Sua vontade e não a minha, 

como tantas vezes ouvi à Irmã.

Mimi Almeida – Rezo por ti querida e nunca esquecida 

ir. Rosária.No céu junto da Madre Fundadora e das ou-

tras ir. Pede a Deus por nós.

José Carlos Coelho – Que sua alma descanse tranqui-

la nos braços do pai... sua alegria e dinâmica terrena 

sejam glórias no céu .... um abraço fraterno a toda 

a congregação.... um obrigado a esta e mtas outras 

irmãs que passaram por nossas paróquias e que dei-

xaram bem presente o vínculo de servir ...de amar e 

de sofrer

Ricardo Jacinto – Muito agradeço a Deus a possibili-

dade de ter convivido com ela algum tempo. Quem 

lhe deu força para tanto entusiasmo, agora a configu-

re com a sua Páscoa!

ver mais comentários aqui
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A minha infância nunca mais foi a mesma quando 

com 7 anos perdi o meu querido pai. Uma tristeza e 

escuridão enorme tomaram conta da nossa casa e 

da nossa vida.

Quis o Senhor que nessa altura de dor e dificuldades o 

nosso caminho se cruzasse com a Irmã Rosária. 

Foi a Irmã Rosária, freira das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, quem durante uma Missão nas Paróquias 

vizinhas passou pelo pequeno lugar onde eu vivia, For-

nalhas Novas, e me apresentou Jesus. Foi com a Irmã 

que aprendi a chamar a Deus de Pai e rezei pela pri-

meira vez o Pai Nosso, assim como a Avé Maria. Lem-

bro com tanta saudade todas as vezes que depois da 

Missão terminar, se reuniu connosco numa pequena 

casinha que nos cederam na altura, onde na primeira 

reunião esteve presente e abençoou o espaço o nos-

so saudoso bispo Dom Manuel Falcão.

Sempre nos visitou e acompanhou dentro das suas 

possibilidades. 

Mais tarde já a viver em Alvalade, a proximidade con-

tinuou. Na fase difícil que foi a minha adolescência 

ouviu os meus desabafos tantas vezes, tendo sempre 

para comigo um carinho muito maternal. Através da 

Irmã tive a possibilidade de viver momentos profundos 

de encontro com o Senhor.

Durante o secundário, enquanto estive em Beja, a sua 

casa sempre teve a porta aberta para mim, foram tan-

tas as vezes que rezei na capela da casa das Irmãs e 

com as Irmãs junto ao Santíssimo, assim como tomei 

refeições na mesa da sua casa. Nesse tempo tínha-

mos um grupo de jovens que a Irmã Rosária junto com 

a Irmã Maria José  sempre acompanharam. Guardo 

grandes e lindas memórias dessa altura.

Durante algum tempo perdemo-nos uma da outra, 

quando a voltei a procurar, recebeu-me com a mes-

ma alegria e preocupação de sempre, perguntou-me: 

filha continuas a amar Jesus e a querer levá-Lo aos 

outros? Tens que rezar muito e querer sempre que na 

tua vida se faça a Sua vontade. 

Com certeza o caminho pelo qual levei a minha vida 

não foi aquele que, o seu amor tão maternal por 

mim, desejou. 

Tive a oportunidade de no passado dia 18 de Dezem-

bro a visitar, já muito cansada e doente, ainda me dis-

se: filha jamais deixes de amar Jesus.

Hoje a Grande Mulher, a Grande Evangelizadora que foi 

no mundo e nesta nossa Diocese de Beja, a Irmã que me 

deu a conhecer e a amar Jesus, partiu para O Senhor.

É impossível não deixar cair as lágrimas, sinto que eu, 

a Igreja e o mundo perdemos tanto. Mas as lágrimas 

são também de gratidão pelo privilégio que foi privar 

consigo, pelo exemplo, pelo testemunho que me dei-

xa de amor e serviço a Deus e ao próximo. 

Precisava descansar, descansa agora nos braços 

amorosos do Pai, onde com certeza   intercederá por 

todos nós, para que jamais nos apartemos de Jesus e 

do Seu amor.

Madalena Raposo

link de acesso ao testemunho, ver aqui

Quando [...] generosamente a Deus, em tudo que se nos depara na vida
acharemos suaves alegrias encerradas até na própria dor. 

(Luiza Andaluz, 1954)
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10 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Paz

No dia 9 de Janeiro de 2022 festejamos o 10º aniversá-

rio da criação da nossa Paróquia de Nossa Senhora da 

Paz, em Luanda. É nesta Paróquia que trabalhamos e 

onde estão localizadas as escolas Luiza Andaluz e Nossa 

Senhora de Fátima. 

A celebração de acção de Graças foi presidida pelo Sr. 

Arcebispo, desta Arquidiocese de Luanda, D. Filomeno 

do Nascimento Vieira Dias, que na homilia destacou a 

história da Paróquia, sempre acompanhada pelos Pa-

dres Espiritanos. Toda a comunidade paroquial vibrou 

com esta celebração e a seguir ao almoço manifestou-

-se com uma bela e animada tarde recreativa, orienta-

da pelos jovens da Paróquia, com cânticos e danças a 

louvar o Senhor.

É a esta Paróquia que pertence a nossa Irmã Rosaria 

Monteiro, que também celebra este ano, dia 12 de Feve-

reiro, os 10 anos de Consagração Religiosa.



 angola
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Ordenação de D. António Bengui 

Muitas das Irmãs, que passaram por Angola, conhecem 

o Padre Tony, que muito tem acompanhado a Família 

Andaluz, sobretudo nas caminhadas ao Santuário de 

S. José de Calumbo; jornadas e seminários da Família 

Andaluz.

Hoje, dia 23 de Janeiro, na igreja de S. Paulo em Luanda, 

participamos com muita alegria e entusiasmo na sua 

Ordenação Episcopal, agora D. António Lungieki Pedro 

Bengui, para Bispo Auxiliar de Luanda. Louvamos o Se-

nhor pelo dom deste Pastor ao Serviço da Arquidiocese 

de Luanda e de toda a santa Igreja.

Foi um momento forte de Louvor e acção de graças ao 

Senhor, numa celebração que iniciou pelas 10h e termi-

nou às 13,30h. Bendito seja Deus.

Irmãs de Luanda

A nossa vida religiosa se for vivida com Amor 
é já um antegozo de bem aventurança celeste.

(Luiza Andaluz, 1954)
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brasil
Pastoral Vocacional em Belo Horizonte

Depois de um tempo de contacto conosco, a Milene, 

(uma moça de Araçuaí, Minas Gerais, a 12 horas de 

distância de Belo Horizonte), manifestou o desejo de 

fazer uma caminhada à descoberta da vontade de 

Deus para ela. Está neste momento nesse processo já 

há algum tempo, acompanhada pela Ir. Advinda e pela  

Ir. Preciosa. Apareceu, também recentemente a Aline, 

do Espírito Santo, a quem o Padre Jonas, da diocese de  

S. Mateus, Epírito Santo, indicou a nossa Congregação. 

Pedimos a todas as irmãs que rezem por elas neste tem-

po de discernimento.

Além disso estamos acompanhando um grupo de jo-

vens rumo à JMJ. Estão entusiasmados a fazer as cate-

queses, mensalmente, e até um momento de oração 

nos dias 23.

Continuamos também em oração, especialmente no 

dia 17 e 4.º domingo, suplicando ao Senhor que aumen-

te o número de chamadas especialmente para SNSF. 
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guine-bissau
Feira Vocacional na Diocese de Bissau

No passado dia 15 de janeiro, no Liceu João XXIII, de-

correu mais uma edição da “Feira Vocacional”, onde 

estiveram presentes os carismas da Diocese. Numa par-

te do Liceu, em cada sala um ou dois Institutos montou 

uma pequena exposição. Também o nosso Instituto se 

fez presente nesse dia, e tivemos a graça de ter uma 

sala só para nós.

O dia foi aberto pelas 9h45 pelo Bispo de Bissau, D. José 

Lampra Cá, com uma oração e uma admoestação 

aos jovens, animando-os à fidelidade na escuta e se-

guimento fiel do Senhor Jesus. Depois visitou as salas e 

conversou com os missionários. 

Os grupos de jovens vocacionados das várias paró-

quias foram passando pelas salas para conhecerem os 

Institutos de Vida Consagrada e do Clero Diocesano de 

Bissau. Os grupos estavam com cada Instituto cerca de 

10 a 15 minutos. A meio do dia todos participaram na 

Eucaristia, onde cada Instituto apresentou um símbolo e 

explicou sucintamente o seu carisma.

O dia terminou pelas 16h30 com a oração final. Foi mais 

uma oportunidade de lançarmos a semente de quem 

nós somos, mas também de convivermos com outros 

missionários e apreciarmos a beleza de sermos Um na 

Diversidade e Complementaridade.
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guine-bissau
Passagem da Irmã Lucília Gaspar por Bissau

A Ir. Lucília fez-nos companhia ao longo de mais de 

quatro meses. Chegou no dia 2 de setembro e regres-

sou no dia 18. 

Para além da sua presença fraterna sempre tão agra-

dável e acolhedora, reforçando a nossa comunidade 

que éramos somente duas Irmãs, assumiu o acompa-

nhamento da Aspirante Helque, e parte do serviço da 

casa, especialmente ao nível das costuras (nomeada-

mente a renovação de alguns cortinados) e das lim-

pezas, e ainda outros pormenores da casa que quem 

ama bem sabe…

Irmã Lucília, MUITO OBRIGADA pela sua disponibilidade 

e presença. Nós, aqui em Bissau, não a esqueceremos!

As fotos foram tirada a 9 de janeiro, quando visitámos 

Notre Dame, onde reside o Bispo Emérito D. José Cam-

natê e as Irmãs Oblatas do Sagrado Coração de Je-

sus, nossas amigas. 

Trabalhemos unidas em grande caridade fraterna, 
ajudemo-nos umas às outras a servir o Senhor na Sua Messe.

(Luiza Andaluz, 1954)
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portugalportugal
Natal na casa Mãe!...

O dia de Natal na casa Mãe foi vivido com toda a sim-

plicidade.

Os horários da oração comunitária e das refeições fo-

ram os mesmos do domingo. O P. Francisco Ruivo fez o 

favor de vir celebrar à nossa casa. Presidiu à Eucaristia 

no 2.º piso, para que as irmãs mais debilitadas pudes-

sem também participar. A celebração decorreu pelas 

12h00.

Pelas 13h15, iniciamos a nossa refeição. O P. Francisco 

e as colaboradoras que estavam de serviço, almoça-

ram connosco. Uma refeição simples, mas muito bioló-

gica, pois o animal foi alimentado na quinta das irmãs 

Clarissas. 

À tarde, tivemos a surpresa de um grupo de pessoas 

que entraram, cá em casa, sem tocar a campainha. 

Cantaram, cantaram ao Menino Jesus e ofereceram-

-nos presentes: couves, pasteis de nata e outros bolos, 

filhoses, rabanadas, pão, tudo em boa quantidade! E 

cantaram, cantaram, e que a finadinhas estavam. Muito 

bem ensaiadas! Soube-nos tão bem aquela visita! Este 

grupo esteve um pouco connosco, visitou as irmãs que 

estão no 2.º piso e despediu-se com um até logo. Voltou 

a abrir a porta e seguiu até à Fundação Luísa Andaluz. 

E o dia de Natal continuou até à oração de completas, 

momento em que nos despedimos dando graças a 

Deus por nos ter introduzido em Si.

No dia  Epifania do Senhor, o mesmo grupo que no Na-

tal invadiu a casa Mãe voltou a repetir a mesma cena, 

mas pelas 21h15. Deste vez teve de tocar a campainha e 

esperar um pouco, pois a comunidade estava envolvida 

em assunto que não podia deixar. Vinha vestido de reis 

magos. Cantou, cantou ao Deus Menino e trouxe-nos 

filhoses ainda morninhas e uma garrafa com uma bebi-

da muito doce. Tiramos fotos na sala da comunidade e, 

em seguida, todas nos banqueteamos, e que bem nos 

souberam aquelas filhoses tão fofinhas. Convivemos um 

pouco e, depois o grupo saiu novamente em direção à 

Fundação Luiza Andaluz.

A comunidade da casa Mãe ficou a rezar as completas.

Ainda ao jeito de conclusão deste tempo tão rico de 

graça, quis a comunidade, sair para fora de portas e 

oferecer um dia de oração para um grupo de 11 pes-

soas que em ambiente de silêncio e oração enriquece-

ram este tempo de natal. Todas participamos através da 

oração, acolhimento e guia do itinerário orante. 

As pessoas partiram muito felizes com esta oportunida-

de oferecida e que toda a comunidade proporcionou.  

Graças a Deus por tudo quanto nos dá, sobretudo pela 

amizade que nos une.

As irmãs da Casa Mãe
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portugalportugal
75 anos de presença na Benedita 
um ano festejado em tempo de covid

A criatividade leva-nos a ir mais além do que os próprios limites impostos pelo 

confinamento.

Ao longo deste ano, o Centro Social Paroquial da Benedita está a organizar, 

nas suas instalações, pequenas exposições temáticas, tendo uma equipa 

responsável para o efeito, da qual a ir. Dina faz parte.

Procuraram-se modos de facilitar a divulgação e o aprofundamento das mes-

mas. Assim, em cada exposição, primeiro faz-se uma pequena formação aos 

colaboradores sobre a temática, preparando-os para trabalharem-na com 

as crianças; depois um vídeo que é publicado no Facebook da instituição. 

Outra iniciativa é a recolha e a divulgação de testemunhos por quem passou 

pelo Centro Social nestes 75 anos.

Também a rádio da Benedita, tem estado a colaborar connosco.

Modos simples e possíveis de festejar os 75 anos nesta época tão peculiar e 

exigente que vivemos.

Partilhamos com as irmãs os vídeos das exposições e dos testemunhos, assim 

como o link da entrevista da rádio Benedita.

Vídeos sobre  
as exposições temáticas

Ep.1 – A origem

Ep.2 – Disponibilidade para a missão

Ep.3 – A alegria de fazer parte

Ep.4 – Vieram adorá-Lo todos os po-

vos:  75 anos/75 Natais

Irmã Quitéria Repolho

Irmã Helena Inácio Irmã Luísa Maurício Irmã Adelaide Franco

Irmã Preciosa Baptista Irmã Maria dos Prazeres Irmã Ana Cristina

Notícia por Sandra Fonseca 

Para ver o testemunho clique em cima da imagem.
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portugalportugal
Dar a conhecer Luiza Andaluz

De 10-12 de fevereiro, irá decorrer, em Braga, o IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA, Educação, Justiça 

e Direitos Humanos, organizado pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica. Será apre-

sentado pela irmã Dina o tema: “Nos passos de Luiza Andaluz: a antecipação e a promoção do direito à educação”; 

uma forma de dar a conhecer a nossa fundadora e a sua obra, na vertente educativa. 

> Mais informações

O IV Congresso 
Internacional de 
Pedagogia é um 
espaço aberto à 
reflexão sobre 
temáticas que 
estão na ordem do 
dia, num tempo 
conturbado e 
incerto, sujeito a 
transformações 
sociais, políticas, 
tecnológicas 
e cognitivas 
profundas que 
não deixam de nos 
surpreender quase 
diariamente.
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O início do ano 2022 na Quinta das Tílias

Um grupo de cristãos de origem chinesa, residentes em 

Portugal, reuniram-se em oração e convívio, de 31 de 

Dezembro a 2 de Janeiro, na Quinta das Tílias. O grupo 

expressou satisfação pelo espaço tão simples e propício 

à oração. As crianças estabeleceram connosco contac-

tos cheios de encanto pelos animais e de alegria por 

conhecerem novos frutos. 

Desfrutando da luminosidade do primeiro dia do ano, 

fomos até à Praia Grande. Tivemos oportunidade de 

contemplar a força e imensidão do mar, de passear 

pela água e de cantar ao Senhor as primeiras Vésperas 

da Epifania com a serenidade do sol poente. 

A comunidade do Noviciado foi enriquecida, no dia 17 

de Janeiro, com a Irmã Preciosa de Jesus Baptista, e 

também com a notícia da admissão ao noviciado da 

Inês Marques.

Muito unidas na comunhão da oração e desejo de fide-

lidade ao Senhor que nos chama cada momento.

Comunidade do Noviciado



Formação em Moçambique

O CDJ Moçambique proporcionou às mentoras uma 

formação inicial pedagógica de formadores. 

Esta actividade decorreu em Maputo e em Mavila e 

contou com a presença de 16 novas mentoras, que du-

rante o novo ano lectivo que aí vem, vão colocar em 

prática tudo o que aprenderam. 

Foram dias de muito entusiasmo, onde as mentoras 

participaram de forma ativa, desenvolvendo compe-

tências e habilidades para liderar, em breve, novos 

grupos de Nyeletis (meninas da 7ª classe inscritas no 

programa Acredita), e juntas trilharem o caminho para 

a criação e desenvolvimento de jovens líderes e com-

prometidas com a comunidade. 

Próxima paragem comboio JMJ intradestinos: Santarém

Como caminho para a JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de 

Fevereiro, a proposta JMJ interdestinos preparada por 

algumas Irmãs e leigos ligados à Congregação das 

Servas de Nossa Senhora de Fátima irá parar, desta vez, 

em Santarém. 


