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Ornamentos jubilares
das Servas N.ª Sra. de Fátima no Entroncamento

Assim, no dia 8 de Maio, o Dr. Luís Baptista, professor de
História, em colaboração com o Sr, João Batista Lopes,
um fotógrafo apaixonado pela arte fotográfica, apresentaram a história das Irmãs no Entroncamento, de uma
forma agradável e compreensível, através da exposição
oral, subordinada ao tema “75 anos da presença das
Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento”, ilustrada por um magnífico power point, onde os
rostos das Irmãs, que por aqui passaram ao longo destes
anos, foram o colorido e a memória afectiva e histórica
de todos os participantes.

Podemos dizer que a celebração do aniversário da chegada das Irmãs Servas de Nª Sª Fátima, ao Entroncamento, é um jubileu plurifacetado. Foram já várias as expressões públicas deste jubileu.

No seu seguimento, a nossa Irmã Dina Batalha proferiu a
2 ª conferência, dividida em dois tempos, subordinada ao
tema “Dinamismo Educativo das obras de Luiza Andaluz”,
tendo como alvo privilegiado os profissionais do Centro
Paroquial e Social do Entroncamento. A sua exposição,
apoiada num power point, foi erudita e clara. Mostrou
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Estamos a pensar em fazer também a exposição de
trabalhos bordados pelas meninas e senhoras que frequentaram o Centro Paroquial e Social no tempo em que
as irmãs davam corte/costura e bordados. Já iniciamos
contactos no sentido de as pessoas emprestarem as suas
obras de “arte” para a referida exposição. Estamos, ainda,
a recolher testemunhos das pessoas que melhor conheceram as Irmãs para também serem apresentados ao
público, na exposição.
A encerrar este ciclo de conferências, a Irmã Inês Vasconcelos, no dia 12 de Junho, apresentou o tema “Dimensão
evangelizadora do apostolado social de Luiza Andaluz”.
A sua eloquente exposição, também apoiada por um
power point, e dirigida ao público em geral, agradou a
todos os participantes e ajudou-nos a conhecer melhor
o jeito de Luiza Andaluz trabalhar, aproveitando todas as
ocasiões para mostrar o grande amor que Deus tem ao
Seu Povo, de modo especial aos mais humildes e pobres.

As irmãs da Comunidade agradecem a todas as pessoas que colaboraram na celebração festiva deste jubileu e pedem ao Senhor as Suas maiores bênçãos.

Os nossos parabéns aos conferencistas e um bem-hajam,
muito grande, pelo seu trabalho tão dedicado e gratuito.
Mas o nosso ano jubilar ainda não terminou! Está previsto, para o mês de Outubro, termos entre nós, a exposição
Itinerante da nossa Fundadora.
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