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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

Lançamento do livro  
"Correspondência para a sua irmã Eugénia" 

No próximo dia 29 de outubro, convida-

mos a marcar presença no lançamento 

do livro "Correspondência para a sua irmã 
Eugénia", na Casa Madre Luiza Andaluz, 
Santarém, pelas 16h00.

Este é o quinto livro de um conjunto de seis 

publicações com textos de Luiza Andaluz, 

fundadora da Congregação das Servas 

de Nossa Senhora de Fátima, editado 

pela Lucerna.

A chegar... 

De 4 a 6 de Novembro, 
no Espaço Pastoral Luiza 
Andaluz, o CDJ Portugal 
irá promover um fim de 
semana ao ritmo da 
natureza, com várias ati-
vidades e experiências 
sobre ecologia integral, 
com base na Laudato Sí. 

https://lacc.pt/event/lancamento-do-livro-correspondencia-para-a-sua-irma-eugenia/
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Irmã Isabel Eugénia Lourenço 
nasceu a 3 de Junho de 1927,  
na Benedita, Concelho de Alcobaça, 
Diocese de Lisboa.

Cantarei Eternamente  
as Misericórdias do Senhor!

Entrou na Congregação a 1 de Outubro 1946 e fez a sua 

profissão religiosa a 2 de Abril de 1949

Teve várias missões. Onde permaneceu mais tempo foi 

na União Gráfica.

Em 1988 foi enviada para a Diocese de Beja onde per-

maneceu até 2017, passando em 2000 para a comuni-

dade que abrimos na Amareleja até 2017, Ano em que 

veio para a casa Mãe, a pedido dela, pois sentia que as 

forças iam faltando. 

O que podemos dizer da Irmã Isabel? A Irmã Isabel dei-

xou-nos muito boas recordações, o seu testemunho era 

para todas nós interpelação. Logo de manhã quando 

saía do quarto e se dirigia para a sala a fim de tomar o 

pequeno - almoço, por norma, fazia o percurso a cantar. 

Testemunham as irmãs que com ela privavam na sala, 

que fazia muito bom ambiente. 

Quando ouvia alguma irmã lamentar-se, dirigia-se a ela 

do seguinte modo: “ó irmã, diga antes: Ó Jesus é por 

vosso amor, pela conversão dos pecadores e em repa-

ração dos pecados cometidos contra o Coração Imacu-

lado de Maria”. Estava bem consciente que a sua vida 

neste mundo era uma missão oferecida por Deus.

Era uma mulher feliz e realizada. Alegre, entusiasta e en-

cantada. Sempre pronta a rezar pela Igreja, pela Con-

gregação e pelo mundo. Sofria sem se queixar. Foi uma 

pessoa serena e muito consciente até ao fim. Conheceu 

bem a hora da partida. Quando lhe perguntaram se 

precisava de alguma coisa, respondeu que não precisa-

va de nada, que o que queria era ir para o Céu. Pouco 

antes de partir para a eternidade cantou com a ir. Inês 

Senra : Quando te encontro descanso… Minha Vida, mi-

nha luz e repetiu o cântico dizendo Minha Vida, minha 

luz. Também pouco antes de falecer cantou o cântico: Ó 

Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores 

e em reparação dos pecados cometidos contra o Cora-

ção Imaculado de Maria.

Foi deste modo que a nossa querida irmã Isabel Eugénia 

nos deixou para se juntar à comunidade do Céu.

Irmãs da Comunidade da Casa Mãe

actos oficiais
SUPERIORA GERAL

Nomeações

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral, nomeou Coordenadora da comunidade da Casa 

Geral, a Ir. Maria de Lourdes Lima Fernandes.

Nomeou também Ecónoma da Casa Geral, a Ir. Maria Rita Lopes.
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Jubileu de Consagração Religiosa dos 50 anos das Irmãs
Laura Adelina, Maria Rita Azinheiro Neto e Vitória Alves

Neste ano do centenário, com o coração cheio de alegria e gratidão, reunimo-nos no dia 15 de Outubro, dia em que 

nós, Servas de Nossa Senhora de Fátima, completamos 99 anos de início da vida comunitária. Para juntas celebrar o 

dia e apresentarmos o programa da Congregação 2022-2023. 

Neste dia tivemos alegria de celebrar o jubileu de 50 anos de consagração das nossas Irmãs: Laura Adelina da Silva 

Ribeiro, Maria Rita da Silva Azinheiro Neto e Vitória da Fonseca Alves. Celebrar o jubileu de consagração é celebrar 

vidas entregues a missão. Vidas consagradas ao Senhor e nEle à Missão da Igreja!
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No dia 17 de Outubro a paróquia de S. Pedro em Torres 

Novas acolheu um grupo de Irmãs Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima e alguns membros do grupo da Família 

Andaluz do Entroncamento para juntos louvarmos o Se-

nhor pela reunião, com um pequeno grupo de senho-

ras, em que Luiza Andaluz partilhou a sua intuição e o 

chamamento que sentiu a fundar uma Congregação.

Este encontro antecedido da celebração da Eucaristia 

foi há cem anos uma semente lançada à terra, que de-

sabrochou, cresceu e deu frutos que chegaram a várias 

partes do mundo.

Um século depois a paróquia de Torres Novas acolheu a 

exposição itinerante: “Descobrir Luiza Andaluz” que per-

mite conhecer a obra que naquela cidade começou a 

germinar. Ao longo destes cem anos várias ligações da 

Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima 

foram estabelecidas na cidade, que este rasto possa ser 

hoje inspirador e ajude cada um a experimentar que: 

“Quem ama a Deus confia no seu Amor e doce paz inun-

da a sua alma: nada tem a temer porque o Senhor a 

guarda e a guia” (Luiza Andaluz).

Irmã Ana Cristina Pereira

Centenário 1.ª Reunião em Torres Novas  
para fundar a Congregação
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Celebrámos no passado sábado, dia 22 de outubro, na Casa de São Mamede, Lisboa, os 50 anos da partida das 

irmãs da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima para Moçambique.

Iniciámos a tarde com uma conferência sobre “A ação missionária das Servas de Nossa Senhora de Fátima com o 

povo moçambicano" com João Miguel Almeida, onde ouvimos alguns testemunhos das quatro irmãs enviadas nesta 

missão: Irmã Catarina Cândido, Irmã Assunção Pestana, Irmã Gabriela Fragoso e Irmã Beatriz Marques.

Numa visita à cultura Moçambicana, visitámos uma pequena exposição com algumas peças provenientes das co-

munidades, trazidas pelas irmãs nas suas missões e saboreamos ainda um pouco da gastronomia local com uma 

mostra de sabores africanos.

50 anos da partida das Irmãs Assunção, Beatriz,  
Catarina e Gabriela para Moçambique
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ver vídeo 01

https://drive.google.com/file/d/1A57Xd_ZkB_L5HGWgR6UYN9oEOQSX0Xcd/view?usp=sharing
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moçambique
Celebração dos 50 anos  
da presença da Congregação em Moçambique
No dia 22 de outubro no Espaço Luiza Andaluz (ELA)

O CDJ em Maputo festejou a presença da Congrega-

ção em Moçambique no sábado, dia 22 de Outubro.

A festa contou com a presença das crianças do ATL, dos 

jovens dos diferentes projetos, dos colaboradores, de al-

guns pais e encarregados de educação, da Superiora 

Geral Ir. Jesus e da comunidade de irmãs.

Um dia com muita animação, músicas feitas pelas crian-

ças do ATL, declamação de poema do Programa Des-

cobre e Acredita, teatro realizado pelos colaboradores 

sobre todas a missão das irmãs, no dia-a-dia em Mapu-

to e a forma como vão interpelando todos aqueles por 

quem passam.

Um dia de festa, repleto de memórias, “que doce pro-

grama de vida”.

“Sou o reflexo da superação dos meus medos

Não importa o tamanho das dificuldades

Devemos sempre seguir em frente descobrindo

Os novos horizontes!

Passar fazendo o bem como Luiza Andaluz Passou.”

Poema escrito pelas participantes do Programa Descobre
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moçambique

No dia 23 de outubro, celebração Eucarística  
na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Liberdade

ver vídeo 01

https://drive.google.com/file/d/1hxKY5iUSNLtSZ3sFpypP1Em80-3h-Hc7/view?usp=sharing
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moçambique

ver  
celebração 
eucarística

ver  
representação 

01

ver  
representação 

02

https://fb.watch/gman8oGc_A/
https://drive.google.com/file/d/1kxeEYEjbrr9jLBvqHzfStNdMFHVLrAs3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n-qQvBF6LZ6jXx07F3F5CYPjjT5V5IL/view?usp=sharing
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portugalportugal
Gratidão, alegria e esperança

A comunidade da Estrela da Manhã teve o seu início 

no dia 15 de setembro de 2020. Exatamente dois anos 

depois recebíamos a visita inesperada da Irmã Maria de 

Jesus para discernir connosco a continuidade da comu-

nidade. Nesse mesmo dia era decidido o encerramento. 

Para nós foi uma coincidência, mas para o Senhor não.

Foram dois anos de vida fraterna, praticamente sem mu-

danças de Irmãs. Temos a consciência que cada uma 

de nós se empenhou bastante na vida comunitária. Por 

isso foi tempo de amadurecimento humano, espiritual e 

carismático para todas. Por isso quisemos que o último 

dia de encontro comunitário fosse vivido em cheio. No 

dia 29 de setembro, pelas 09h, na eucaristia de quinta-

-feira, que habitualmente se celebra em comum com 

a comunidade do Candeeiro, presidida pelo Pe Paulo 

Franco, fizemos memória dos objetivos e do breve per-

curso da comunidade, demos graças por ele e con-

fiámos ao Senhor a nova missão de cada uma de nós. 

Nessa celebração agradecemos também ao Senhor 

pelos 25 anos de ordenação do Pe. Paulo, assinalados 

na véspera.

Durante a manhã concluímos a 2.ª avaliação do proje-

to comunitário, após a qual nos recolhemos na capela 

para um momento de oração. Cada Irmã foi partilhan-

do do que habitava o seu coração: a Palavra de Deus 

que lhe fala da vivência destes dois anos, cânticos, sen-

timentos de gratidão, súplica ou pedido de perdão.

Consoladas por este momento em comum, pegámos no 

farnel e saímos para uma visita há muito desejada: co-

nhecer a sede da JMJ Lisboa 2023, local de trabalho da 

Irmã Rita Ornelas. Depois do almoço, que ali tomámos, 

a Irmã Rita fez-nos uma visita guiada pelos diferentes de-

partamentos e capela. Conhecemos diversas pessoas 

que ali trabalham e assinalámos o momento com uma 

fotografia junto ao gabinete do D. Américo de Aguiar, 

onde estão as bandeiras dos países que receberam as 

edições anteriores da JMJ.

Para aproveitar bem a tarde, rumámos ainda ao Parque 

Tejo, no Parque das Nações, onde terão lugar a vigília 

e missa de envio da JMJ Lisboa 2023 e dali seguimos 

ao longo do Tejo. Visitámos dois lugares desconhecidos: 

a igreja dos pastorinhos, em Alverca e, em Alhandra, a 

igreja matriz e o jazigo do Dr. Sousa Martins. Foi um dia 

em cheio que aumentou ainda mais a gratidão por ter-

mos pertencido à comunidade da Estrela da Manhã.

Ir. Isabel do Rosário Martins
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portugalportugal

O dia 15 de Outubro foi um dia de celebrar e disfrutar da beleza de vivermos em comunidade. A manhã passada num 

ambiente sinples e fraterno em congregação celebrando este dia que à 99 anos atrás nos uniu e o cinquentenário 

de consagração das irmãs Laura, Rita e Victória deixava o desafio de nos mantermos vigilantes com as lâmpadas 

acesas. 

Este convite, pela partilha e acolhimento dos desejos para o resto da tarde, deu origem a uma tarde de passeio em 

comunidade pela a Serra de Santo António rumo a Fátima, onde após uma tarde de disfrute da beleza da criação, 

numa breve paragem voltamos a disfrutar da beleza da vida em congregação, numa breve visita à Ir. Ilda Caetano 

onde tivemos oportunidade de partilhar com ela as vivências deste mês de Outubro.

As Irmãs da Comunidade de Aveiro

A beleza de vivermos em comunidade
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portugalportugal
A paróquia de S. Pedro da Ericeira iniciou novo ano pastoral

A paróquia de S. Pedro da Ericeira esteve em festa, nos 

dias 8 e 9 de Outubro, para a abertura do novo ano 

Pastoral. No dia 8, à tarde, Iniciou com uma caminhada 

dum grande grupo de jovens, com o Pároco, de Ribeira 

d’Ilhas para o Parque de Santa Marta, Ericeira, onde fize-

ram uma vigília de oração também com o objectivo de 

ir  preparando a Jornada Mundial 2023, e onde perma-

neceram até de manhã. 

Pelas 9h00 foi a vez dos movimentos da paróquia se apre-

sentarem, incluindo a comunidade religiosa das SNSF. 

Logo de manhã ali estavam os jovens para nos fazer o 

acolhimento. Cada grupo tinha uma mesa, que orna-

mentou a seu gosto com material que o identificava. Foi 

muito interessante porque as pessoas iam chegando e 

visitavam cada grupo. Tivemos oportunidade de esclare-

cer dúvidas, falar da Congregação, da Madre Fundado-

ra, do Centenário da Congregação e distribuir alguma 

literatura a quem mostrava interesse. Também não faltou 

o bolinho, feito pelas Irmãs, para  adoçar a boca aos  vi-

sitantes. Alguns grupos fizeram o mesmo, com o  acres-

cento do café, etc… Foi uma manhã alegre e simpática. 

Este evento teve o seu ponto alto na Eucaristia (campal) 

participada por  muitas , crianças, jovens,  adultos,  uma 

presença significativa de pais,  e o agrupamento de escu-

teiros,  onde os vários grupos fizeram o seu compromisso.

Saudações  amigas para todas as Irmãs e votos de uma 

boa entrada no Ano Pastoral 2022/2023.

As Irmãs da Comunidade da Ericeira
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portugalportugal
75 anos de serviço à comunidade − Centro social do Valado

“O centro é o nosso cantinho, o nosso ninho”. A letra 

entoada pelos utentes mais crescidos do Centro Social 

de Valado dos Frades, a 17 de outubro, por ocasião dos 

seus 75 anos, reflete a missão da instituição, onde o cui-

dar se traduz em semear e colher afetos entre diferentes 

gerações.

Uma casa que carrega “uma longa e frutuosa história 

na comunidade local”, sendo “esse passado de resiliên-

cia que torna tão importante termos atingido os 75 anos 

de existência cheios de vitalidade”, expressa a’O ALCOA 

José Adolfo, diretor-geral da instituição. O responsável 

destaca este aniversário “como um marco decisivo”, já 

que “coincide com a passagem de testemunho das Ir-

mãs da Congregação das Servas da Nossa Senhora de 

Fátima, fundadoras da instituição, para a Paróquia de 

Valado dos Frades, sob a tutela do Patriarcado de Lis-

boa. As religiosas da Congregação das Servas de Nossa 

Senhora de Fátima marcaram presença no aniversário 

“com gratidão”, conforme expressou a Irmã Ana Cristina 

Pereira, que ainda declarou: “já não estamos nesta casa, 

mas estamos sempre convosco, pela oração e amizade; 

e sei que o contrário é recíproco”.

ver vídeo 01

ver vídeo 02https://www.oalcoa.com/valado-centro-social-75-anos-de-servico-a-comunidade/?fbclid=IwAR2fv9ajzYz9W3cdfxsQbLKwypUFuFOeiMUlbgyE6yXY90MvL3qi74zO_b0

https://drive.google.com/file/d/18Q2r3CkVqC8Zx2xeYkb_uaA_76XU1Zy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zcr0hQCB0jTj9CJD_F76GnYCBxTHkaUg/view?usp=sharing
https://www.oalcoa.com/valado-centro-social-75-anos-de-servico-a-comunidade/?fbclid=IwAR2fv9ajzYz9W3cdfxsQbLKwypUFuFOeiMUlbgyE6yXY90MvL3qi74zO_b0

