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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.

DESTAQUE

A 22 de outubro, às 14h, na Casa de  

S. Mamede, realizar-se-á uma conferência 

proferida pelo historiador João Miguel Al-

meida, membro da equipa do Centro de 

Estudos de História Religiosa da Universida-

de Católica Portuguesa, responsável pela 

elaboração e redação da história crítica 

da Congregação. A conferência «A ação 

missionária das Servas de Nossa Senho-

ra de Fátima com o povo moçambicano» 

decorre no âmbito do 50º aniversário da 
partida da primeira Comunidade das Ser-
vas de Nossa Senhora de Fátima para Mo-
çambique.
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atos oficiais
SUPERIORA REGIONAL

Nomeação da Superiora da Comunidade de Aveiro

A Irmã Maria do Carmo Alves, Superiora da Região da Imaculada Conceição, nomeou a Irmã Lucília Maria 

Franco Oliveira Gaspar, Superiora da Comunidade de Aveiro a 27 de agosto de 2022.
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A comunidade da Benedita

PARTILHAS DA VIVÊNCIA DA NOVENA

A comunidade da Benedita optou por lançar  na oração de Laudes o tema de cada dia, sendo  também colocado 

na janela da capela um simbolo que o representa. Estamos unidas neste caminho de purificação e de acolhimento da 

misericórdia de Deus que nos abre as portas do coração a celebrar o jubileu do centenário”.

A comunidade do Candeeiro A Comunidade do Noviciado
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“Uma Árvore Centenária”

Desenhos que acompanharam cada dia da novena,  
feitos pela Irmã Sandra Bartolomeu

Foi com muita alegria que aco-

lhemos a proposta da Novena 

de preparação para a abertura 

do Centenário da nossa Congre-

gação.

Porque nos pareceu muito im-

portante este trabalho interior de 

purificação que nos foi proposto 

e que queremos não seja para 

nove dias mas para todo o ano 

jubilar, elaborámos um cartaz 

para fazer memória desta vivên-

cia: Uma árvore com flores viço-

sas (símbolo da Congregação): 

Árvore centenária, enraizada em 

Cristo Sacerdote, em Maria,  e na 

Venerável Luiza Andaluz  e primei-

ras Irmãs.

Árvore que cresceu, floresceu, 

deu frutos e que hoje continua 

viva no coração de cada Serva 

continuando a atrair jovens ao 

seguimento de Jesus na vivência 

deste Carisma.

Um grande obrigada ao Governo 

Geral pelo trabalho de dinamiza-

ção, a que não somos indiferen-

tes, e pelo qual estamos agrade-

cidas, para que a Congregação 

continue a florescer e a dar frutos 

de novas vocações.

Assim o desejamos e procuramos 

trabalhar para isso!

A Comunidade da Ericeira
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                          Servas de Nossa Senhora de Fátima 

      
 

 Abertura do Centenário da Congregação 
 
 
 
 
Queridas Irmãs, 
 
Neste local, onde a nossa Fundadora e as primeiras Irmãs sentiram as suas “almas 
arrebatadas”, temos nós a graça de dar início à celebração do centenário da nossa 
Congregação. Um tempo para fazer memória agradecida dos imensos dons que o 
Senhor derramou sobre nós e através de nós, a tantos irmãos. 
A luz que iluminou o pensamento de Luiza Andaluz para fundar a Congregação, em 
Setembro de 1923 (cf. HC § 204), e que foi confirmada com vários sinais, onde se inclui 
a visão do facho de luz (HC § 206), chegou até aos nossos dias, percorreu 100 anos, de 
uma história que hoje temos a graça de celebrar em júbilo. 
Não nos é possível fazer memória de tudo o que constitui a história da nossa Família; 
do dom da entrega de cada uma das Irmãs que ao longo destes 100 anos acolheram, à 
luz do carisma, a graça do chamamento de Deus e que foram sinal da Sua luz, no 
mundo onde o Senhor nos chama a viver. E, nestas Irmãs, inclui-se cada uma de nós, 
que por graça divina é Serva de Nossa Senhora de Fátima, chamada no hoje da nossa 
história, a tornar vivo o mesmo dom carismático que dinamizou 100 anos de vida. 
A nossa história, escrita pela vida de cada uma das servas, expressa-se duma forma 
especial nas comunidades, onde o carisma se manifesta na fraternidade a que a nossa 
vocação nos conduz e desafia. Desde o início, a comunidade, o pequeno grupo 
daquelas que se sentiram atraídas pela mesma luz, é expressão viva da força do dom 
que a todas anima.  
Ao longo destes anos as nossas comunidades, como “células vivas da Igreja” (CC 63), 
são o local privilegiado para o acolhimento, desenvolvimento e partilha do carisma que 
nos congrega e nos envia ao mundo, nas suas diversas realidades e situações. 
O nosso futuro depende muito da nossa fraternidade, da capacidade que tivermos de 
acolher, e viver, a força da graça de Deus nas nossas relações. Numa palavra, de 
testemunhar a comunhão que Deus é e que o nosso mundo tanto necessita e anseia, 
mesmo que não o saiba e pareça que o rejeita. Sabemos, por experiência, que a 
fraternidade é dom que nos abre aos outros, a todos, e não aconchego egoísta; é 
também por isso, uma exigência da missão. Esta foi-se estendendo a países e culturas 
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diferentes, o que matizou e enriqueceu o carisma, tornando-o, no concreto, um dom 
universal vivido por pessoas de outras culturas, Irmãs e também Leigos que vieram 
enriquecer a Família. Se nesta fase da nossa história somos confrontadas com a 
redução de comunidades e missões, vemos também surgir espaços novos de missão e, 
embora menos do que desejaríamos, o dom de novas vocações. Realidades que nos 
provocam e nos pedem um grande investimento na formação, em todas as etapas, 
porque, quanto menor é a quantidade de fermento, mais qualidade tem de ter, para 
poder levedar a grande massa que é o mundo, que Deus ama e quer salvar, com a 
nossa colaboração.    
Podemos correr o risco de nos sentirmos perdidas com tantas mudanças, mas o 
essencial da nossa missão não muda, que é, como dizia a nossa Fundadora, procurar os 
meios de atrair todas as almas ao Sagrado Coração do meu Jesus (HC § 263). E o nosso 
último Capítulo veio confirmar este caminho: para que todas as pessoas saibam e 
possam experimentar o amor de Deus de modo a que concretizem a sua vocação (DC, 
DP, p. 9). É um campo muito vasto, um olhar largo, um grande horizonte; que não nos 
deve dispersar, mas escutar o repto da nossa fundadora: Coragem e confiança!  
Acolhamos este desafio, vivamos na confiança e na gratidão este tempo favorável que 
temos a graça de viver em Congregação. Temos tanto para agradecer, do passado, mas 
sobretudo do presente, que nos cabe a nós viver, e assim construímos o futuro: para o 
futuro olhamos cheias de esperança! 
Uma saudação fraterna na alegria [de sermos], como Servas de Nossa Senhora de 
Fátima, continuadoras da missão de Maria no Sacerdócio de Cristo no mundo. 
 
Lisboa, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                                      Maria de Jesus Armez Silvério 

                Superiora Geral  
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VER VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1Hifgt8ieSiq6Vsz4eFsX-7aa_CX73AC1/view?usp=sharing
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Apesar de ter sido uma missão que tem de ser vivida 

e não contada, aqui vai uma tentativa do que foi este 

último mês e meio:

Quatro voluntárias da Equipa d'Àfrica chegam ao Bair-

ro da Liberdade onde se encontram, pela primeira vez, 

com o que se veio a tornar casa daí para a frente: as 

Servas de Nossa Senhora de Fátima. Falar destas irmãs 

é falar de serviço e completa entrega à comunidade. 

Elas foram a nossa ponte para todo o trabalho que de-

senvolvemos ao longo deste mês e meio.

Começando pelos pequeninos, as nossas estrelinhas 

com quem trabalhámos diariamente no apoio ao estu-

do, juntamente com a Mana Leonor, foram a nossa pri-

meira paragem nesta viagem: com o início das férias, as 

nossas 2 primeiras semanas no ATL foram passadas com 

muita animação e também muita arte! Entre esculturas, 

pinturas, concursos de talentos, filmes, reciclagem e apa-

nha do lixo tentámos trazer temas importantes de forma 

mais leve para que eles se divertissem enquanto apren-

diam, sempre com muita criatividade e imaginação!

Nas aulas de informática, inglês, português e música 

o nosso trabalho já passava por jovens mais velhos e 

pelas nossas manas postulantes e aspirantes. Com eles 

trabalhámos todos os essenciais e bases para se mexer 

num computador e os seus programas, explorámos as 

línguas incentivando sempre a comunicação oral (ex-

posição de argumentos e ideias, debates de diferentes 

temas) e fazendo revisões de algumas bases da gramá-

tica que eles sentiam mais necessidade e acabávamos 

a semana de volta às artes, com as aulas de música. 

Todas as segundas-feiras dávamos formações ao Cen-

tro de Recursos e pontualmente na Escola da Liberda-

de, sobre alguns temas que nos foram pedidos como o 

abuso de drogas, sexualidade e vocação.

Tivemos ainda a oportunidade de participar e conhe-

cer muitos projetos do CDJ desde o Descobre, onde 

participámos em várias sessões com a Mana Nélvia e 

Mana Rosa, passando pelo Acredita onde pudemos 

partilhar experiências com as Nyeletis e conhecer as 

nossas queridas Mentoras do Lidera.
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Uma missão muito cheia que ain-

da teve espaço para uma visita 

ao Mateus 25, participações nos 

núcleos, visitas de chapa e machi-

bombo a Maputo, Costa do Sol, 

Xipamanine, Namaacha e muita 

diversão e risadas com as nossas 

manas e irmãs!

Voltamos com o coração aperta-

dinho mas bem cheio, nunca es-

quecendo que por mais longe que 

estejamos, rezamos juntas debaixo 

do mesmo céu.

Como um obrigado não chega 

para agradecer tudo o que fizeram 

por nós vai em Changana, Kani-

mambo.

Tamos Juntos,

Mana Bia, Joana, Guiga e Teresa
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moçambique
MENSAGEM DE GRATIDÃO PELOS 50 ANOS DE PRESENÇA  
NESTAS TERRAS DAS IRMÃS SERVAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
E PELO JUBILEU DE PRATA DA IRMÃ FÁTIMA RAFAEL

Nós, Irmãos e Irmãs das Comunidades da Paróquia 

Santa Cruz de Muíte e Paróquia Nossa Senhora da As-

sunção de Mecubúri, juntamente com as Irmãs Fran-

ciscanas do Coração de Jesus e Missionários da Sa-

grada Família, louvamos ao Bom Deus por todas as 

graças que tem derramado em nossa terra por meio 

das Irmãs Servas de Fátima. A Irmã Gabriela, que che-

gou aqui nesta missão, no primeiro grupo, no ano de 

1972, presente nesta celebração festiva, é a presença 

viva do Carisma das Irmãs. Que com sorrisos e lágrimas 

semearam a bela mensagem do Evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Nem a guerra, nem a perseguição 

puderam barrar este fervor Evangélico. Irmã Gabriela, 

leva no coração  um fraterno abraço a todas as Irmãs, 

em especial, às irmãs que cá trabalharam.

A você Irmã Fátima Rafael, fruto de tantas sementes 

lançadas nesta terra, por suas Coirmãs, no dia em que 

celebras o Jubileu de Prata  de sua consagração, sin-

ta-se carinhosamente abraçada e querida por todos 

nós. Que o Bom Deus, em sua infinita bondade, sempre 

a cumule de bênçãos, saúde e paz.

Oh, Deus, fonte de toda a bênção, continue abençoan-

do toda a Congregação das Irmãs Servas de Fátima. 

Envie muitas Jovens para se consagrarem ao Carisma 

das Irmãs Servas de Fátima.

Obrigado. Koxukhuru.

Mecubúri, 18 de setembro de 2022.

Na Catedral dos Cajueiros na Missão Mecubúri

VER VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1iCwxYIQiCDkG0p8XOmnxfEU0JBjimQMJ/view?usp=sharing
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UMA VISITA AO CARMELO

UMA TARDE DE DOMINGO DE SUBIDA À SERRA DOS CANDEEIROS

Incluímos no nosso projecto comunitário uma possibi-

lidade de diálogo com as carmelitas, no sentido de 

darmos à nossa vida, uma tónica cada vez mais con-

templativa. Entramos em contacto com o Carmelo de 

Fátima, de modo a concretizar a realização de um en-

contro com uma irmã da comunidade. Pediram-nos 

questões e enviamos algumas que concentravam mais 

o nosso objetivo de nos encontramos

No dia 29 de Junho de 2022 encontramo-nos com a 

irmã Margarida, superiora da comunidade, que nos 

acolheu e nos comunicou com substância e simplici-

dade e densidade o que faz parte do dia a dia das 

carmelitas.  A vida da carmelita desde as 6.50h, hora 

da oração de Laudes é articulada assim:

Rezamos as sete horas do ofício em comunidade, duas 

horas de oração individual, 50 minutos de Leitura es-

piritual, duas horas de convivência fraterna, depois 

do almoço e do jantar e o trabalho de cada uma em  

silêncio.

Foi boa aquela tarde, do dia 18 de Setembro. Nem sem-

pre nos lembramos que temos aqui tão perto a possibi-

lidade de nos envolvermos na natureza, tão pura, tão 

simples e na variedade da sua vegetação. 

São importantes três coisas: O amor de umas para com 

as outras, a delicadeza, a ternura, o ambiente fraterno; 

O desprendimento de todas as coisas: família, bens... O 

coração livre para amar, para o dom de nós mesmas, 

procurar juntas o bem maior com um coração dispo-

nível; A humildade – A verdade de mim mesma, dons 

talentos... Fugir das razões, que temos. Olhemos para 

a cruz do Senhor!... Não encontramos razões naquele 

modo de entrega.

A irmã Margarida falou da importância da leitura espi-

ritual, nos livros que se escolhem.

Estes e outros aspectos que deram ocasião ao diálo-

go entre nós fez deste encontro no Carmelo de Fátima 

mais uma referência para nós no caminho que faze-

mos a nível individual e de comunidade de modo a 

enriquecer e espiritualmente a “clausura” que vai ca-

racterizando as nossas comunidades.

Irmãs da Comunidade da Benedita

De um lado fica Rio Maior, do outro fica o início da uma 

rede de trinta e sete “torres eólicas” que se estende até 

à Serra de Montejunto.

O lugar é bom e conhecido por muitos. As mesas e os 

bancos adequados a um tempo de conversa, de des-

contracção, de oração e de lanche também. Fizeram 

desta pequena saída em comunidade um momento 

comunitário e feliz.
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GRATIDÃO

Com muita gratidão, quero agra-

decer em meu nome e dos meus 

irmãos, a presença das irmãs, que 

se manifestou de tantos modos, 

aquando a partida do nosso queri-

do pai para a eternidade. 

Várias pessoas, mesmo não pra-

ticantes, vieram ter comigo para 

agradecer o ambiente orante que 

se criou com a ajuda das irmãs 

nas diferentes celebrações. Muito 

obrigada a todas que colaboraram 

nessa missão!

Com um olhar de fé e, com o humor 

que lhe era próprio, ouvi diversas 

vezes o meu pai dizer, que só tinha 

tido quatro filhos, mas que agora, 

por onde ia, eu tinha irmãs por todo 

o lado. De facto, a consagração 

ampliou-nos a família à amplitude 

de Deus. Os meus pais foram expe-

rimentando isto no contacto com 

as irmãs e com as nossas comuni-

dades. Neste momento Pascal, esta 

realidade é também por mim vivida 

intensamente nestes dias

Aproveito este meio, para dizer às ir-

mãs o que o meu irmão me pediu 

para vos transmitir que agradece 

muito a nossa oração; também ele, 

na sua oração, vai ter cada uma 

das irmãs e das nossas comunida-

des presentes.  Partilhava-me tam-

bém que a paz com que está a vi-

ver a doença é já um dos frutos da 

oração de muitos. 

Na confiança em Deus e na gra-

tuidade, continuemos a rezar por 

ele, pedindo a intercessão de Luiza 

Andaluz, que tanto amou a Igreja e 

serviu-a em diversas paróquias des-

ta zona do Oeste da diocese de Lis-

boa, onde agora o meu irmã exerce 

a sua missão de pastor.

Com muita amizade no Senhor

Irmã Dina
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ABERTURA DO LUIZA ANDALUZ CENTRO DE CONHECIMENTO  
NA CASA DE SÃO MAMEDE

Com o início das comemorações do Centenário da Fun-

dação da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, o espaço de comunicação do Luiza Andaluz 

Centro de Conhecimento, na Casa de São Mamede, Lis-

boa, foi aberto ao público a 24 de setembro. 

VER VÍDEO
VER VÍDEO

VER VÍDEO

A tarde deste dia foi repleta de atividades para toda a 

família, nomeadamente um workshop “Poesia Criativa: 

Escrever do Avesso” para crianças e adolescentes, uma 

atuação de dança contemporânea na escadaria da 

casa, um tempo de oração para jovens “Chama-te” e, 

para terminar, um concerto de música ao vivo por parte 

de Madalena Jalles e Leopoldo Gouveia. 

O espaço do LA CC na Casa de São Mamede é um lo-

cal de projetos e realizações, interligado com o conheci-

mento das obras fundadas e geridas por Luiza Andaluz, 

bem como da Congregação que fundou e continua o 

seu legado.

https://drive.google.com/file/d/1xdS1EnpteYViZwG36lECBHwwGtmuat9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EMcoVbWjRrPIXw2qcX7FlLsrjN6nU4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXH-2R6xqzsCvBm1pbmuGEOFV_eZ1bQu/view?usp=sharing


14 n.º 70 · 25 de Setembro de 2022COMVIDA

VER VÍDEO

50º ANIVERSÁRIO DA PARTIDA DA PRIMEIRA COMUNIDADE DAS SNSF 
PARA MOÇAMBIQUE
A 22 de outubro, às 14h, na Casa de S. Mamede, reali-

zar-se-á uma conferência proferida pelo historiador João 

Miguel Almeida, membro da equipa do Centro de Estu-

dos de História Religiosa da Universidade Católica Por-

tuguesa, responsável pela elaboração e redação da 

história crítica da Congregação. A conferência «A ação 

missionária das Servas de Nossa Senhora de Fátima com 

o povo moçambicano» decorre no âmbito do 50º aniver-

sário da partida da primeira Comunidade das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima para Moçambique.

Neste evento poderemos descobrir mais sobre o primeiro 

capítulo da expansão internacional das SNSF, uma deci-

são que marcou o caminho traçado pela Congregação 

e que se iniciou na Casa de S. Mamede, Lisboa.

LANÇAMENTO DO LIVRO  
“CORRESPONDÊNCIA PARA A SUA IRMÃ EUGÉNIA”
No próximo dia 29 de outubro, às 16h, na Casa Madre 

Luiza Andaluz, Santarém, será o lançamento do livro “Cor-

respondência para a sua irmã Eugénia”, obra que reúne 

cartas de Luiza Andaluz escritas à sua irmã Eugénia San-

ta Marta, carmelita descalça do Carmelo da Imaculada 

em Echavacoiz, Pamplona, entre os anos de 1932 e 1954.

A leitura da correspondência de Luiza com a sua irmã 

– muito próxima e confidente – permite um maior conhe-

cimento da sua vida e da sua espiritualidade, bem como 

da história da obra que fundou. Esse conhecimento pode 

ser completado por outros escritos de Luiza Andaluz pu-

blicados na coleção de que este volume faz parte.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO:  
“LUIZA.THEREZA - UM CHAMAMENTO”
Enquadrada nos 100 anos da intuição de Luiza Andaluz 

a fundar a Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, a exposição “Luiza.Thereza - um chamamen-

to” torna patente o contexto do chamamento de Luiza 

Andaluz, no Carmelo de Echavacoiz, Pamplona, e a sua 

relação com S. Teresa de Jesus (Ávila).

A inauguração da exposição “Luiza.Thereza - um chama-

mento” será a 29 de outubro, às 17h30, na Casa Madre 

Luiza Andaluz, após o lançamento do livro  “Correspon-

dência para a sua irmã Eugénia”. 

https://drive.google.com/file/d/1QTMC0rEcv5jwdnmD4FaWjjzcMS6NjeNP/view?usp=sharing

