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Encontro das Irmãs Superioras
Nos dias 20 e 21 de Maio decorreu, na Casa Geral, o en-

O principal protagonista foi o Espírito Santo, pois o tema

contro das Irmãs superioras. Estiveram presentes todas

do encontro foi “Sob a liderança do Espírito” e abordou

as Irmãs, umas presencialmente e outras online (mas

assuntos como: comunidades lideradas pelo Espírito, li-

não menos presentes).

derança transformadora e o diálogo.

No dia 20, o encontro foi dinamizado pelas Irmãs do Go-

No final do dia 20 houve uma visita guiada pelos espa-

verno geral e no dia 21, só para as Irmãs da RIC, foi orien-

ços da Casa Geral.

tado pelo Governo regional.

Além de formativos, foram uns dias muito fraternos.
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moçambique
Visita Pastoral à Paróquia de
Nossa Senhora da Assunção − Liberdade

A Paróquia de Nossa Senhora da Assunção − Liberdade,

Reforçou-nos o sentido de gratidão pela nossa consa-

viveu dias de festa. Celebrou, teve encontros, cateque-

gração e missão. Exortou para o respeito do ritmo de

se, convívios, com o seu Bispo em visita pastoral nos dias

cada um, envolvimento na programação e dinamiza-

16–18 de Maio.

ção das actividades pastorais da paróquia.
Apelou para o testemunho de vida, união, coesão da
equipa, diálogo franco e aberto, aceitação da correcção fraterna. Ajuda e formação dos ministérios para um
trabalho sinodal. Procura sempre o que é bom.

Reuniu com a equipa missionária. Exortou a partir da
primeira carta aos coríntios, capítulo 12. Agradeceu a
comunhão e colaboração de todos os membros da

Ficamos fortalecidos nesta missão a que somos confiados.

equipa.
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guine-bissau
Encontro Vocacional

Na foto, da esquerda para a direita e de cima para baixo: Quebânia, Ir. Eugénia. Felisberta, Patrícia, Aspirante
Helque, Ir. Janete, Miriam e Aura. Estas jovens são de di-

No dia 24 de abril tivemos mais um encontro vocacional,

ferentes paróquias da cidade de Bissau (Ajuda, Antula,

com o tema: “Com Luiza Andaluz, vivemos a Páscoa”,

Bandim e Fátima).

sob o mote “Saibamos hoje começar vida nova”.

Passeio comunitário

Estes encontros mensais são de cerca de três horas, da

Aqui na Guiné, o dia 2 de maio foi feriado por ser dia do

parte da tarde, e constam de um momento de cateque-

Ramadão. Nós aproveitámos para fazer um passeio co-

se, oração pessoal, partilha das interpelações, e por fim,

munitário à Ponta (quinta) da Rosa Robalo, com quem

com toda a comunidade, a oração do terço do rosário.

passámos o dia.
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guine-bissau
Foi um dia agradável, onde apanhámos caju e man-

A Helque Badjeta Malomar deu entrada no Aspirantado

gas, almoçámos, descansámos.

a 24 de setembro de 2021, na nossa casa, e partiu para
Moçambique a 5 de maio.

Agradecemos ao Senhor mais esta oportunidade
de retemperar forças e continuar a caminhada do
dia-a-dia.
Foi bastante difícil conseguir-se o visto de passagem por

O Aspirantado em Bissau
fechou

Portugal, mas graças a Deus, tudo acabou por se resolver e a Helque agora continua a sua caminhada de
Aspirantado numa nova fase, em grupo.
Helque, que o Senhor te continue a acompanhar e que
lhe sejas sempre fiel. Estamos contigo, coragem e confiança!

Jornada Vocacional Diocesana
Em Bissau, todos os anos, os vocacionados das várias
paróquias da Diocese reúnem-se para rezarem e refletirem juntos, sob um tema.
Costuma ser um encontro bastante animado; porém em
2020 e 2021 estes encontros foram cancelados em virtude da pandemia.
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guine-bissau
Falecimento do
pároco d`Ajuda

Este ano foi possível realiza-se na paróquia de S. José
de Bôr, no dia 7 de maio, sob o tema “Sereis minhas testemunhas”. Estavam presentes cerca de 300 jovens de
toda a Diocese. O grupo vocacional de Cristo Redentor,
que é acompanhado pela Ir. Eugénia, desde 2018, também se fez presente.

O encontro constou da Eucaristia campal, presidida
pelo Bispo Emérito D. José Câmnate, de uma série de
testemunhos vocacionais e de momentos de convívio.

Nós residimos no Bairro Internacional, que faz parte da
paróquia d´Ajuda. O nosso pároco, o Pe. Cristiano Urolis,
de 48 anos, recém-formado de Roma, estava habituado a
subir palmeiras para apanhar o fruto, chamado “chebéu”.
No dia 12 de maio de manhã, algo aconteceu com a
corda (Estava velha? Não foi devidamente molhada?)
e o Padre caiu de uma palmeira da Missão, tendo sofrido morte quase imediata. Duas semanas antes tinha
falecido o seu irmão mais velho. A sua família está em
grande sofrimento, e também a Diocese de Bissau, com
esta grande perda. As cerimónias fúnebres foram muito
sentidas.

COMVIDA

7

n.º 66 · 25 de Maio de 2022

portugal
portugal

Formação espiritual de colaboradores
de Instituições Sociais da Igreja
O projeto da Congregação de formação espiritual de

Em dezembro, realizou-se uma sessão de quatro horas,

colaboradores de Instituições Sociais da Igreja tem tido

de sensibilização para o tema e para este tipo de for-

continuidade neste ano pastoral com uma equipa for-

mação, dirigida aos colaboradores com funções de

mada pelas Irmãs Isabel Martins e Rita Ornelas.

chefia. Entre fevereiro e junho tem vindo a realizar-se
a formação para todos os colaboradores, em três Instituições: Centro Social e Paroquial São Saturnino de
Fanhões, Centro Cultural e Social de Santo António dos
Cavaleiros e Centro Comunitário Paroquial de Famões.
As ações, com a duração de seis horas, têm abrangido
200 colaboradores. Foi a primeira vez que estas Instituições fizeram a experiência deste tipo de formação, que
visa iluminar o quotidiano laboral com a luz da Doutrina Social da Igreja. O balanço é muito positivo.

Em resposta a um pedido dos Presidentes das Instituições da Vigararia de Loures-Odivelas, do Patriarcado
de Lisboa, foi elaborada uma formação com o tema «O
colaborador, protagonista da identidade institucional».

As Irmãs deram também continuidade à colaboração
com o Centro Social Paroquial de São Brás, com a realização de uma formação anual para todos os colaboradores. Foi trabalhado o valor da Qualidade, que
integra a lista de valores da Instituição. A formação
abrangeu todos os colaboradores e teve a duração de
duas horas.
Ir. Isabel do Rosário
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portugal
portugal

Uma visita em ano jubilar

Duas
Instituições
tão distantes
e tão próximas
e até bastante
interligadas!
Centro Social da Ericeira surge da generosidade da Se-

No passado dia 6 de Maio alguns membros da direcção

nhora D. Guiomar da Conceição Carvalho de Miranda

do Centro Social da Ericeira, e parte da comunidade do

que em 1946 deixa os seus bens para criar uma obra

Noviciado foram até à vila de Valado dos Frades, com

Social, confiando esse encargo à Congregação das

o objectivo de (re)conhecerem um espaço fisico, qua-

Servas de Nossa Senhora de Fátima.

se invejado no Centro Social da Ericeira, pois este vem
crescendo por necessidade de resposta à realidade

Centro Social de Valado dos Frades teve origem no

presente, e em Valado dos Frades, o espaço é algo de

testamento de Srª D. Maria Dolores Iglézias O’Neill, em

muito muito especial, que infelizmente por vezes até tem

que o Patriarcado de Lisboa ficou incumbido de presidir

partes devolutas.

à execução do mesmo. O Sr. Cardeal Patriarca confiou
essa missão às Servas de Nossa Senhora de Fátima. Des-

Sabendo que se aproxima uma nova fase para o Centro

de Outubro de 1947, foram colaborando de perto com a

Social de Valado dos Frades, que celebra neste ano as bo-

população para levar a efeito a Obra, que a Madre Lui-

das de diamante, 75 anos ao serviço das pessoas desta ter-

za Andaluz assim apresenta: propõem-se as Servas edu-

ra, nada melhor que desfrutar do acolhimento, empenho,

car os vossos filhos, fazendo delis rapazes e raparigas

e alegria do Dr. José, Director geral da Instituição, e com

úteis às suas famílias e à sua terra” (discurso em Valado

ele, todos os colaboradores e utentes do Centro Social.

dos Frades, 15 de Outubro de 1947)
As noviças Inês e Maria do Carmo, tiveram oportunidade de acompanhar a visita, ficando a conhecer um
pouco mais sobre o concreto da resposta à realidade
de um tempo e espaço e as alterações necessárias em
cada tempo.
Destacamos o acolhimento muito simples e próximo do
Dr. José, e de cada colaborador(a), expressando muita
alegria por verem as Irmãs, pois todas as presentes já
tinham trabalhado com o Centro Social de Valado dos
Frades( Zulmira, Luísa Maurício, Fernanda Maria, Ana
Cristina, Lourdes Lima).
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portugal
portugal

Percorremos todos os espaços do Centro Social, com

Esta data ao iniciar o mês de maio, também foi significa-

tempo, escutando pequenas descrições das mudan-

tiva, pois a benemérita deixou Nossa Senhora de Fátima

ças ocorridas ao longo do tempo, e dos desejos que

como padroeira da obra, e a ela se confia.

anima o caminhar e alguns já conseguidos.
Tivemos oportunidade de percorrer os corredores, enFicamos gratas por podermos revisitar um espaço onde

contrar crianças e idosos e seus cuidadores. Almoça-

tantas Imas Servas se deram, gastam e consumiram a

mos no Centro, e no início da tarde regressamos aos

dizer “Eis aqui a Serva do Senhor”.

nossos destinos. Os nossos corações vibravam da alegria de ver como se respira um ambiente de confiança
e trabalho dedicado, e com empenho em que a presença de Deus e da Virgem Maria e Luiza Andaluz estejam
presentes no quotidiano das Instituições. Diariamente
na capela do Centro Social, um grupo de pessoas do
Centro de Dia, reza o terço, mantendo esta chama acesa da comunhão com Deus, e na oração, com a vida
de toda a humanidade Gostaram muito de recordar as
Irmãs e vivenças tidas.
Foi um dia muito bonito! Muito obrigada a todas.
A Comunidade do Noviciado

O Grupo de Leitura Cristã da Bíblia
o início do ano pastoral. Depois da participação na Eucaristia do Santuário e do almoço na Casa de Nossa
Senhora das Dores dirigiu-se para o Centro Bíblico dos
Capuchinhos, onde tinha programada uma visita ao
Jardim Bíblico e ao Museu Bíblico. Esta visita foi orientada pelo Frei Lopes Morgado, que com a sua arte e sabedoria interessou e encantou todos os participantes.
O grupo Leitura Cristã da Bíblia reúne semanalmente
numa das salas do Centro Pastoral da referida paróquia para refletir, aprofundar e rezar a Palavra de Deus e
tem sido animado por mim. Este ano caminhamos com
S. Paulo na leitura orante da sua Carta aos Romanos.

No passado dia 8 deste mês de maio, o grupo Leitura
Cristã da Bíblia, da paróquia do Parque das Nações,

Irmã Deolinda Serralheiro

teve uma atividade em Fátima, já programada desde
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Eventos e Lançamentos
Entre Memórias, Histórias e Reflexões

No passado dia 23 de abril, na Casa Madre Luiza Andaluz, realizou-se o lançamento do e-book “Entre Memórias, Histórias e Reflexões, revisitar um percurso de vida dedicado a Luiza Andaluz", editado pelo Instituto Politécnico
de Tomar.
Este documento é resultante da contínua parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento. Nele encontramos
entrevistas a seis Irmãs da Congregação das Servas de Nossa Senhora de
Fátima que contactaram com Luiza Andaluz.

ACEDER AO E-BOOK

Turismo Náutico: a gestão sustentável dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento contribuiu no e-book “Turismo Náutico: a gestão sustentável dos recursos hídricos-fluviais, culturais e naturais” com
a elaboração do capítulo “Do Passado ao Futuro: uma Exploração Didática e
Turística em Torno de Cisternas em Santarém”.
Este e-book foi apresentado pelos seus autores no colóquio internacional “Turismo náutico, sustentabilidade e desenvolvimento territorial” no dia 20 de maio.

ACEDER AO E-BOOK
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Correspondência Geral
A 28 de maio, às 16h, será o lançamento do livro “Correspondência Geral”, na Casa Madre Luiza Andaluz.
Este livro reúne cartas de Luiza Andaluz, escritas entre os
anos 1905 e 1971, para diversas pessoas e instituições, do
âmbito familiar, eclesial e institucional.
O evento contará com a participação dos responsáveis
pelo desenvolvimento do livro e de representantes de alguns destinatários da correspondência de Luiza.

Tardes junto à Cisterna
Nos dias de 20 a 24 de junho irá decorrer a “Semana Cultural: tardes junto à Cisterna”, na Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém. Usufruindo das tardes longas do solstício de verão, teremos uma feira do livro em permanência
entre as 15h e as 20h, acompanhada de várias atividades
culturais.
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CDJ Portugal – Atividades de verão
Mini campo de férias – Liga-te + Plus
O Liga-te + Plus é o primeiro mini campo de férias que o CDJ Portugal
irá organizar já nos próximos dias 31 de Junho, 1, 2 e 3 de Julho.
Trata-se de uma experiência de férias com Jesus, para os adolescentes
dos 13 aos 16 anos, que integram o projecto Sayes.
A atividade terá um limite máximo de 30 de participantes, acontecerá
na Quinta das Tílias e terá animadores da equipa do CDJ Portugal e
do grupo de jovens de Mafra.

Sunset Prayer
Este ano acontecerá a 4ª edição do Sunset Prayer na Ericeira, no dia
8 de Julho, a partir das 18h. Este será um convite a rezar o ano que
passou, acompanhado de um mergulho e jantar na praia da Ercieira
(praia a definir).
- NOTA A atividade Sunset Prayer sofreu alteração da data, passou
a ser no dia 8 de julho e não a 2 de julho, como está
no calendário.

Quero ser voluntário JMJ
Inscrições no mês de junho

A equipa SNSF para a JMJ vai abrir inscrições no mês de junho para
jovens e adultos que desejam ser voluntários durante a Pré-jornada
e Jornada Lisboa 23 nas atividades promovidas pela Congregação.
As atividades previstas por esta equipa só serão possíveis graças à
disponibilidade e ao espírito de serviço dos jovens e adultos que se
quiserem juntar.
A ideia é angariar possíveis voluntários, junto da Congregação (Família Andaluz, das estruturas (LA CC e CDJ) jovens e adultos locais,
familiares, entre outros.
Esta equipa irá promover uma caminhada formativa com momentos
de aprofundamento da identidade carismática da Congregação,
momentos lúdicos, momentos de oração, e momentos de capacitação para as atividades.
O primeiro encontro será no dia 10 de Setembro, no Espaço Pastoral
Luiza Andaluz (Quinta das Tílias).
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