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Um convite permanente deste tempo de Advento. Sim, 

vimos cumprida esta passagem da Escritura, na tarde 

daquele domingo, dia 11 de Dezembro, pela partida re-

pentina da nossa Irmã Maria Conceição. Partida que nos 

causou dor porque ainda não esperavamos que ela fos-

se tão depressa tirada fisicamente do meio de nós. Mas a 

Irmã Conceição já estava preparada para este encontro 

jubiloso com o seu Deus e seu Senhor e por isso, Ele veio 

buscá-la sem demora. 

... já estava preparada  
para este encontro jubiloso 
com o seu Deus e seu Senhor  
e por isso, Ele veio buscá-la  
sem demora.

Irmã Conceição, partiste no terceiro domingo do Advento, 

chamado “domingo da Alegria”, para alegremente can-

tares os louvores do Senhor na eternidade! Rezaste con-

nosco, a oração de Laúdes naquela manhã do domingo 

e de tarde partiste para cantares para sempre os louvo-

res de Deus, na companhia dos Santos e Santas de Deus. 

Bendito seja Deus nos seus Santos e admiráveis mistérios!

É com coração cheio de gratidão pelo Dom que foi, é e 

será a nossa Irmã Conceição, para nós, suas Irmãs. 

Agradecemos a Deus pelo dom da sua vida, pelo cha-

mamento à fé cristã, à vida religiosa como Serva, e ter 

feito parte da nossa História Missionária Serva de Nossa 

Senhora de Fátima, aqui em Moçambique, ao longo des-

tes 50 anos de presença missionária, cujo jubileu clebra-

mos no dia 23 de Outubro passado. Agradecemos aos 

seus pais de feliz memória, pelo legado que deles rece-

beu como a fé, o cuidado e amor ao serviço da Sacristia, 

como ela própria nos testemunhou: “este serviço da Sa-

cristia, recebi da minha família”. O que testemunha que a 

Irmã Conceição teve uma base familiar cristã bem forte e 

bem comprometida. 

Ir. Maria da Conceição Resende Valente
19-02-1939 • 11-12-2022
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Não temos palavras para manifestar o nosso reconheci-

mento, a nossa gratidão, pela vida doada e entregue a 

cada instante no dia-a-dia, numa disponibilidade desme-

dida à missão na comunidade, na Igreja. Mas também 

seriamos ingratas se não reconhecessemos o que fomos 

percebendo, recebendo, colhendo do teu ser, estar e agir, 

neste tempo que nos foi dado vivermos juntas como Irmãs 

SNSF em fraternidade. Na vivência do dia-a-dia connosco, 

a Irmã Conceição, foi verdadeiramente um testemunho 

duma mulher de Deus. Irmã muito sacrificada, que fazia 

em silêncio e sem queixas os trabalhos simples do dia-a-

-dia: o cuidado dos animais, machamba, horta, jardim. 

Aprimorava bastante o belo, o cuidado da nossa capela, 

Igreja paroquial e de tudo que pertence ao sagrado; era 

muito sensível aos pobres e necessitados, todos os que ba-

tiam à porta perguntavam pela Irmã, tinha sempre uma 

palavra, um gesto, um alívio para cada um deles. Ia ao 

encontro dos doentes como ministra de comunhão, levan-

do o Senhor e escutando o clamor de quem sofre; só des-

cansava quando tinha a certeza que a Igreja paroquial 

e a nossa capela estavam bem arranjadas. Deu amor, 

carinho, explicação aos meninos da escola, no nosso ATL- 

Espaço Luiza Andaluz, ensinou a grafia, pintura, costura e 

a rezar. Foi sempre na sua missão, uma Irmã actualizada, 

sempre preocupada com os outros, rezava muito pelas si-

tuações do mundo que tanto amava. 

Foi expressão simples e profunda do amor a Nosso Se-

nhor, às irmãs e às formandas. Para nós, foi sinal de fideli-

dade diária, mesmo que tivesse muitas ocupações não 

faltavas à oração pessoal e comunitária, à oração do Ro-

sário e aos tempos de convívio fraternos e esses momen-

tos vivia sempre em festa, com alegria. Não era uma mu-

lher de muitas palavras, mas o seu testemunho de vida, 

as suas obras exalaram perfume de caridade evangélica 

no meio em que viveu.

Irmã conceição foi para nós e para o povo por onde pas-

sou, a expressão da misericódia de Deus. A exemplo do 

Mestre Divino, passou peloColégio Andaluz, em Santarém, 

Centro Social da Ericeira, Açores, pela Fundação Luiza 

Andaluz, Mavila/Inhambane e aqui no Maputo/Liberda-

de, sendo expressão viva de um Deus próximo, cuidador, 

educador, humanizador, da ternura, atento às necessida-

des dos Irmãos e Irmãs.

A Irmã Conceição foi e será para nós e para todo povo 

de Deus, modelo de compromisso e correspondência à 

vontade de Deus. 

Maputo, 14 de Dezembro de 2022

As Irmãs das Comunidades em Moçambique

Ir. Maria da Conceição Resende Valente
19-02-1939 • 11-12-2022

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora  
em que o Filho do homem há-de vir.” (Mt 25, 13) 
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Palavras de D. João Carlos Nunes

Cara Irmã Advinda,

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do fa-

lecimento do Irmã Conceição, uma grande missionária 

que trabalhou muitos anos em Moçambique. Sei que 

todos que tiveram o privilégio de trabalhar com a irmã 

Conceição, guardarão nas suas melhores memórias um 

reconhecido sentimento de gratidão, pelo saber e expe-

riência de vida partilhados. Assim são as boas pessoas 

e os grandes missionários! Basta passarem por nós uma 

vez e nunca mais nos deixarão sós, ajudando-nos, com 

aquilo que nos partilharam, a construir não só o nosso 

percurso vocacional, como a nossa própria vida. 

Nesta hora de dor, quero em meu nome pessoal e dos 

Fransalianos expressar as mais sentidas condolências às 

Servas de Nossa Senhora de Fátima. Que Deus Pai aco-

lha a sua Serva Irmã Conceição no seu Reino. 

Que a sua alma descanse em paz! 

Um abraço de solidariedade e fraternidade. 

Pe. Henry Clemant MSFS

Os meus pesames... Que o Senhor a acolha entre os esplendores da 

luz perpétua... e que enchugue as lágrimas de todos aqueles que 

choram por esta perca... Unidos em oração...

Dom João Carlos Nunes

Palavras do 
Pe. Henry Clemant MSFS

Palavras de D. Francisco Chimoio

Meus sentimentos de pesar para vós todas irmãs. Muita fé e confiança 

em Deus. Rezo para o seu descanso eterno.

Dom Francisco Chimoio

Ir. Maria da Conceição Resende Valente
19-02-1939 • 11-12-2022

Ver vídeo das Exéquias da 
Irmã Maria da Conceição  

Resende Valente

https://fb.watch/hFeJASN7FY/
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Em Cassongue

Em Aveiro

O Natal de 2022, por termos connosco a nossa Superiora 

Geral, Irmã Maria de Jesus Armez, combinámos passar 

todas juntas, em Cassongue.

A Irmã Maria de Jesus fez a visita canónica em Luanda e 

no dia 13 veio para Cassongue de autocarro, para fazer 

também aqui a visita. No dia 23 vieram as Irmãs de Luan-

da, associar-se à festa, carregando a “tralha” da Irmã 

Ana, que veio para ficar. No dia 24 além dos últimos pre-

parativos para o Natal celebrámos o aniversário da Irmã 

Maria de Jesus.

Às 20h participámos na missa do Galo, onde foram ba-

tizados 34 crianças. Quando voltámos, sentámo-nos à 

volta do presépio, em que a Superiora Geral nos leu a 

sua carta e cada uma de nós completou “o cesto da 

nossa oferta a Jesus”, abrimos os presentes e comemos 

a ceia em ambiente fraterno e familiar.

No dia 25, ao fim da tarde, juntámo-nos na capela, com 

um momento de partilha e cânticos natalícios ao Meni-

no. No dia 26 a Irmã Maria de Jesus organizou a Comu-

nidade de Cassongue, que foi reformulada, ficando a 

Irmã Anabela superiora da Comunidade. Ao fim do dia 

tivemos a missa comunitária, de despedida à Irmã Maria 

Olinda e integração das novas Irmãs em Cassongue, em 

seguida o Pároco e o Diácono jantaram connosco.

No dia 27 as Irmãs, depois da Eucaristia, na Paróquia, 

após as despedidas, regressaram a Luanda, levando a 

Irmã Maria de Jesus e a Irmã Maria Olinda, com as suas 

coisas, para ficar na Comunidade da Maianga.

Foi um Natal muito agradável, vivido em alegria e frater-

nidade alargada, no fresco de Cassongue.

As Irmãs da Comunidade em Cassongue

A vivência do Advento na comunidade foi grande ajuda 

para que o Menino Jesus tivesse um bom berço, acon-

chegado com as nossas virtudes. Isso mesmo… o com-

promisso comunitário levou-nos a rezar em cada dia por 

uma das Irmãs destacando as virtudes que nela encon-

trássemos…é um nunca mais acabar, como se pode ver 

nas estrelas que brilham junto ao Menino, carregadas 

de virtudes. 
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As amigas secretas também não faltaram… Ei-las aqui aos pares…

Um grande desafio foi também o convite que a nossa Su-

periora Geral fez na mensagem de Natal para comple-

tarmos o “cesto da nossa oferta a Jesus”. Com facilidade 

encontrámos acontecimentos e diante do Menino os 

lembrámos: a nova constituição da comunidade e a ale-

gria que isso a todas trouxe, a boa integração na paró-

quia, a admissão da ir. Leta ao ensino superior, o empre-

go da ir. Carmo, uma peregrinação a Fátima organizada 

pelas Irmãs, com pessoas de S. Bernardo e de Aveiro, o 

encontro de advento das catequistas da paróquia, na 

nossa casa, a exposição itinerante sobre a Madre Fun-

dadora na Sé, a ida da Ir. Gabriela a Moçambique,…

Ao mesmo tempo vivemos com a Ir. Deolinda o sofrimen-

to familiar com o falecimento de um cunhado e de dois 

sobrinhos e a doença da irmã Maria Mónica que moti-

vou a sua ida para a Casa Mãe.

A boa vizinhança também se fez notar: fomos convida-

das pelas irmãs Dominicanas para o almoço no dia de 

Natal. Que belo exemplo de fraternidade!

Para a ‘ocupação’ da tarde privilegiamos a comunida-

de. ‘Gozámos’ de um tempo largo em família, que muito 

bem nos soube, ao qual não faltou o circo de Natal e o 

lanche ajantarado.

Seja Deus louvado por tantos dons!!!

As irmãs da comunidade em Aveiro
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Na Ericeira

Hoje somos nós o sorriso e as mãos de Jesus

A vivência do nosso Natal foi variada:

Primeiro foi a preparação de cartões e presépios para oferecer. A comunida-

de decidiu neste Natal ir bater à porta dos vizinhos mais próximos para dese-

jar Boas Festas entregando um cartão de Natal e uma boroa confeccionada 

por nós ficando, assim, a conhecer os novos vizinhos, alguns deles brasileiros. 

Foi uma experiência bonita e que agradou às pessoas.

No dia 24 estava agendada a Celebração da Eucaristia para as 12h00, na 

nossa Capela o que acabou por não ser possível por na mesma hora haver 

baptismos na Igreja. Vieram almoçar e consoar connosco os nossos padres: 

Tiago e Jacinto. Como o padre Tiago, pároco da Ericeira, às 17h00 ia cele-

brar no Lar da Misericórdia fomos com ele e animámos a Missa. Depois do 

início da pandemia foi a primeira vez que isto foi possível.

À meia noite participámos na Missa do galo e às 9h00 da manhã, do dia 25, 

fomos animar a missa na Fonte Boa dos Nabos.

O resto do dia foi passado em casa: à  hora do almoço lemos a mensagem 

da nossa superiora geral e abrimos os presentes. A tarde foi mais de silêncio, 

oração e descanso. A Ir. Luísa teve possibilidade de visitar uma das suas 

irmãs e sobrinhos que se reuniram na Ericeira a passar a tarde. Às 19h00 

rezámos rezámos as Vésperas, seguidas de jantar onde partilhamos a nossa 

vivência de Natal.

Sentimo-nos felizes por termos podido partilhar em comunidade e com os 

outros a nossa vivência de Natal.

A todas as Irmãs e comunidades desejamos um Novo Ano repleto das bên-

çãos do Deus Menino.

As Irmãs da Comunidade da Ericeira

(…) Em Jesus,  
Deus foi criança  
e, nesta condição, 
quis revelar  
a grandeza  
do seu amor,  
que se manifesta 
num sorriso e nas 
suas mãos abertas 
para quem quer 
que seja.   
(Papa Francisco)



vivência
  do natal

9 n.º 73 · 25 de Dezembro de 2022COMVIDA

Em Bruxelas...

Em Bissau...

Reconhecemos a presença de Deus 

na nossa História.

Acolhemos e deixamo-nos acolher, 

na fraternidade, agradecendo o ca-

minho feito, a vida partilhada.

Que todos saibam e possam experi-

mentar o Amor de Deus!

Santo Natal e feliz ano de 2023!

As Irmãs da Comunidade de Bruxelas

A comunidade de Bissau durante o 

tempo de advento procurou cultivar 

em cada semana uma virtude de 

Maria. Assim na primeira semana foi 

a virtude da vigilância, na segunda 

semana a virtude da humildade, 

na terceira semana foi a virtude do 

acolhimento e na última semana foi 

a virtude de serviço.

Chegando dia 25 de Dezembro em 

que a Igreja celebra este grande 

acontecimento do nascimento do 

menino Jesus, a nossa comunidade 

acolheu, celebrou e continua a ce-

lebrar com júbilo a luz deste Menino.

As Irmãs da Comunidade de Bissau

...a nossa comunidade acolheu, celebrou  
e continua a celebrar com júbilo a luz deste Menino.
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Em Sesimbra...

Queridas Irmãs, 

Como é do conhecimento de todas, o objetivo da nossa 

comunidade, ainda é a pastoral paroquial. Sendo assim, 

iniciámos as iniciativas Natalícias com a Missa do “Pinto”, 

como chama o Pároco, e logo, pelas 15 e picos, saiu a 

Irmã Lourdes para a Lagoa, a fim de colaborar, animar, 

orientar o canto, nessa Primeira Eucaristia. 

Depois, um pouco mais tarde, pelas 18 e picos, saiu a Ir. 

Susete com a mesma finalidade, para Alfarim. 

Pelas 20.45, juntámo-nos as Irmãs e os padres, na nossa 

casa, cantando ao Menino e dirigindo-nos à Ceia que 

nos esperava. Pelas 22 e tal, fomos para a igreja da Cor-

redoura, para a Missa do Galo, que teve início às 23h00. 

Juntou-se um bom grupo, apesar do temporal anuncia-

do, havia bastantes emigrantes e turistas. Foi esta Euca-

ristia animada com um tom mais popular. Pela noite fora, 

cada uma se dirigiu ao seu quarto, pois não havia forças 

para mais.

No dia de Natal, às 16h30, juntou-se a comunidade junto 

do presépio para fazer a celebração do costume. Nela 

rezámos, cantámos, lemos a mensagem da nossa Supe-

riora Geral e partilhámos as vivências que mais nos toca-

ram, neste Natal. Na sua maioria, as irmãs revelaram a 

sua admiração pela serena pobreza de Maria e José e 

naturalmente o Menino. Por fim, fomos fazer um lanche 

festivo e docinho, pois não havia tempo a perder, já nos 

esperavam as Vésperas.

... as irmãs revelaram  
a sua admiração pela serena 
pobreza de Maria e José  
e naturalmente o Menino.

Mas não acabou aqui. No dia 26, esperámos a visita das 

Irmãs da Comunidade de S. Mamede. Outra festa. Eram 

os anos da Ir. Luísa Ângelo e o convívio de Natal prepara-

do para o efeito. Foi uma agradável tarde, animada de: 

cantares ao Menino, jogos, Vésperas e lanche ajantara-

do. Festa a valer, pois eram os anos do nosso Redentor e 

do nosso Tudo.

A todas, continuação de Boas Festas Natalícias. Cristo 

Nasceu, Vinde adoremos.

As Irmãs da Comunidade de Sesimbra



vivência
  do natal

11 n.º 73 · 25 de Dezembro de 2022COMVIDA

Na Benedita...

O Natal é sempre um tempo especial em que o convi-

te de alargar as tendas ecoa no ar e que nos abre às 

surpresas de Deus. Este ano sentimo-lo bem presente na 

nossa comunidade. 

ficarmos enriquecidas com a partilha dos dons. A oração 

junto do presépio com a participação de todos, das irmãs e 

dos nossos convidados foi um momento muito significativo.

Para além destas vivências salientámos a celebração do 

dia de Natal na Santa Casa da Misericórdia, a visita às 

casas de um casal de idosos e de uma senhora idosa. 

Ambos ficaram muito agradados com a nossa visita e 

presença. Levávamos como presentes umas broinhas e 

um menino Jesus numa manjedoura feita pelas Irmãs. 

Coisas muito simples e que deram muita alegria. Senti-

mos nestes gestos de dar e de receber a alegria do Natal.

Coisas muito simples  
e que deram muita alegria. 
Sentimos nestes gestos  
de dar e de receber  
a alegria do Natal.

Realçámos ainda, as celebrações com os diferentes gru-

pos de catequese, jovens, crianças do despertar da fé e 

a partilha que daí resultou. Deu-nos muita alegria tam-

bém a vinda de dois grupos de crianças do primeiro ano 

da catequese à nossa casa. 

As Irmãs da Comunidade da Benedita

... considerámos significativo 
fazermos próximas  
das pessoas que vivem 
sozinhas, idosos, doentes  
do nosso meio. 

Ao fazermos o nosso programa de Advento, considerá-

mos significativo fazermos próximas das pessoas que vi-

vem sozinhas, idosos, doentes do nosso meio. Tendo este 

desejo bem presente em nós e com o auxílio da graça 

de Deus as atitudes e os gestos foram ganhando corpo.

Para ajudar a interiorizar melhor o mistério do Natal as lei-

turas da Palavra de Deus e a música que ecoa na praça 

contribuíram para estarmos mais centradas neste tempo

O momento que nos marcou a todas foi a vinda do senhor 

Manuel e também de alguns familiares das irmãs, na noite 

e no dia de Natal. Sem o nosso convite eles iriam passar 

o Natal mais isolados devido a ausência da família e nós 

não teríamos a graça de beneficiar da sua companhia e 
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Na Casa Geral...

Na nossa comunidade, no início do Advento, delineámos 

a caminhada deste tempo, salientando o que conside-

rámos ser mais significativo a nível pessoal e comunitário.

Na semana do Natal, tivemos a celebração comunitária 

do perdão; o almoço de natal com os colaboradores. 

Em cada sábado e na vigília da Imaculada Concei-

ção recitámos o Ofício de Leitura; o Ângelus todos os 

dias, antes do almoço  e  rezámos o Rosário ao sába-

do na paróquia, extraído do opúsculo para o “Rosário 

jubilar”; a cada semana, uma irmã rezava por outra 

irmã e no convívio de Domingo partilhávamos sobre 

como tivemos presente a irmã durante a semana. 

No dia de Natal fomos visitar a comunidade do Candeeiro.

Demos asas à criatividade na ornamentação dos di-

versos espaços e símbolos das capelas; preparámos as 

iguarias para partilhar com amigos, colaboradores, co-

munidades e vizinhos. 

As Irmãs da Comunidade da Casa Geral
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Em Luxemburgo...

O catecumenado diocesano, aqui na cidade do Luxem-

burgo, é composto por elementos de diferentes origens 

culturais e linguísticas: da Guiné-Bissau, do Senegal, do 

Irão, da França, da Bélgica, de Portugal … e até do Lu-

xemburgo. Diferentes línguas são faladas, sendo que o 

francês é a principal para nos entendermos em grupo.

Da parte da tarde dirigimo-nos de novo à capela para 

acolher e procurar compreender um pouco mais deste 

mistério da encarnação de um Deus que desce até nós, 

como simples e humilde criança. Assim foi introduzido o 

trabalho que se iria seguir: a realização de um atelier em 

que cada um iria construir o seu pequeno presépio. Este 

tornou-se um momento muito agradável: trabalharam 

com as suas próprias mãos, na construção do presépio, 

que cada um pode levar para casa. 

O catecumenado diocesano, (...) 
é composto por elementos  
de diferentes origens 
culturais e linguísticas
A equipa responsável é constituída por: duas pessoas 

luxemburguesas, uma espanhola, uma belga e duas 

portuguesas, entre elas uma irmã serva. 

O ponto alto de preparação para este Natal 2023 acon-

teceu no sábado 17 de Dezembro. O encontro decorreu 

no Seminário Diocesano − Centro XXIII e teve o seguinte 

programa, desde as 9h30 até às 15h30:

Acolhimento com bolinhos e café. Momento de oração 

na capela, uma catequese feita pelo bispo auxiliar,  

D. Leo Wagener, com o texto de Lucas, sobre a Anun-

ciação. Seguiu-se uma explicação do presépio, sobre as 

origens, o que ele nos pode ensinar, o que representa 

cada figura, etc. Esta apresentação contemplativa do 

presépio foi feita por um seminarista. Depois seguiu-se 

o almoço em ambiente muito fraterno e bem animado. 

... acolher e procurar 
compreender um pouco mais 
deste mistério da encarnação 
de um Deus que desce até nós,  
como simples e humilde 
criança.
Os seus rostos espelhavam a alegria do Natal, a alegria 

do nascimento de Jesus, a sua proximidade ao mistério 

celebrado, que nos une como irmãos em Jesus.

As Irmãs da Comunidade de Luxemburgo
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No Noviciado...

A comunidade do Noviciado viveu o tempo de advento 

movida pelo caminho de vivencia de virtudes marianas, 

escuta, disponibilidade , serviço e acolhimento de Jesus 

e partilhá-lo, acompanhadas pela mensagem do Papa 

Francisco par a JMJ 23.

Foi um incentivo a semana com a imagem Cristo Sacerdote, 

e a visita às comunidades da Benedita, Ericeira e Candeeiro.

Também aceitamos um desafio bonito, de prepararmos 

10 presépios com o menino Jesus e umas conchinhas 

para o Padre Custódio, capelão no Hospital do Oncolo-

gia em Lisboa distribuir as crianças que permaneceram 

na noite de natal no Hospital. Juntou-se um saquinho de 

biscoitos. Deu-nos alegria fazer este gesto de partilha, fa-

zendo chegar Jesus a estes que vivem a luta pela vida, na 

esperança. Contamos uma história que ilustrou a homilia 

do P. Custódio nas missas de dia de Natal: entregando 

o presente do menino Jesus a uma criança que estava 

acompanhada pelo pai, a criança fixou-se no menino Je-

sus, e o Pai, insistiu com a  criança: recebeste um presen-

te, o que se diz? Ele permanecia em silêncio, o pai insistiu: 

diz – obrigada ao Padre Custódio: a criança permaneceu 

em silêncio e disse: Obrigada Menino Jesus!

Sim, a mensagem do Natal é uma mensagem de grati-

dão, o nosso Deus que vem e está em nós, e connosco 

para nos levar a si em plenitude.

Depois fomos desafiadas a abrir as portas do nosso co-

ração e da nossa casa acolhendo com muita alegria 

os pais da Irmã Isabel do Rosário, que passaram três 

dias com a Irmã, podendo nós também desfrutar da sua 

companhia, partilha de dons, de vida e  de fé.

Fomos vivendo as celebrações com muita beleza, com o 

canto das Irmãs e a música do órgão desenvolvida pela 

noviça Inês.

Peçamos ao Senhor que dê paz ao mundo e infunde em 

nosso coração o preceito de caridade como Ele próprio 

no-lo ensinou. (Luiza Andaluz)

As Irmãs da Comunidade do Noviciado



 angola
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JUBILEU DOS 25 ANOS DE PRESENÇA EM ANGOLA

Depois de um ano de preparação, celebrámos no dia 

04 de Dezembro, no Centro de Nossa Senhora de Fáti-

ma, Paróquia de Nossa Senhora da Paz, no Rocha Pin-

to, o Jubileu dos 25 anos de presença Missionária da 

Congregação em Angola. Estiveram presentes todas as 

Irmãs a residir neste país assim como a nossa Madre Ge-

ral, Irmã Maria de Jesus Armez Silvério.

Presidiu à celebração Eucarística D. Fernando Francisco, 

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Luanda. A celebração 

foi animada pelo coro de Santa Mónica. Na homilia, D. 

Fernando falou da missão da Congregação e concreta-

mente em Angola. 

No final da celebração chegou o Senhor Núncio Apos-

tólico, que no meio dos seus muitos afazeres, desse dia, 

não podia deixar de nos visitar e entregar a resposta ori-

ginal ao nosso convite (tinha respondido por e-mail). Es-

tava na hora do almoço mas ele não podia ficar. No en-

tanto ainda aceitou o convite para visitar as instalações 

da Escola Luiza Andaluz, para a qual a CEI contribuiu 

com a maior parte. Ainda tomou parte no partir do bolo 

aniversário e de seguida despediu-se.

Estiveram presentes  
todas as Irmãs a residir  
neste país assim como  
a nossa Madre Geral,  
Irmã Maria de Jesus  
Armez Silvério.



 angola
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D. Fernando tinha anunciado, na homilia, que D. Filome-

no, Arcebispo de Luanda e D. Estêvão, Bispo Auxiliar de 

Benguela iriam aparecer, o que aconteceu já em pleno 

almoço. Almoçaram connosco e D. Filomeno agrade-

ceu a presença e serviço das Servas em Angola e con-

cretamente na Arquidiocese de Luanda, na pastoral e 

na educação. 

D. Filomeno agradeceu  
a presença e serviço 
das Servas em Angola e 
concretamente  
na Arquidiocese de Luanda, 
na pastoral e na educação.

Estiveram presentes as vocacionadas e aspirantes inter-

nas (a viver na nossa casa em Cassongue) e outras que 

se vão manifestando, mais concretamente em Luanda e 

com as quais a Irmã Ana tem feito encontros periódicos.

Ver Vídeo 01

Ver Vídeo 02

As Irmãs das Comunidades de Angola

Estiveram presentes  
as vocacionadas e aspirantes 
internas (a viver na nossa 
casa em Cassongue) 

https://drive.google.com/file/d/1W8DL-jp9w0mLn-nLD9pXsnAHGPFAGkZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1arhsgsNmgsU4DxzujShYpzTEmzU5sY9O/view?usp=sharing
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guine-bissau
VISITA 

Hospedámos em nossa casa a Evelina Lopes, dos dias 15 a 29 de Novembro. A Evelina fez parte da nossa comunida-

de, rezando conosco e participando conosco da missão: o Jardim de S. Pedro, ao Jardim Escola Sorriso do Amanhã, 

a cozinha e costura, etc., foram dias enriquecedores para todas nós. 

PEREGRINAÇÃO NACIONAL  
A CACHEU

Depois de um interregno de dois anos, por causa da 

pandemia, voltámos a ter a Peregrinação Nacional ao 

Santuário de Nossa Senhora da Natividade, em Cacheu,  

no dia 3 de dezembro. Participaram cerca de 7000 pere-

grinos das duas dioceses. A celebração foi presidida pelo 

Administrador Docesano de Bafatá, Pe. Lucio Brentagani.

FAMÍLIA ANDALUZ

No dia 10, sábado à tarde, tivemos mais um encontro da 

Família Andaluz, com o objetivo de refletirmos em con-

junto na vivência do Advento. Este encontro foi precedi-

do por uma reunião de ponto da situação da equipa 

da Missão Conjunta (Alfrdo, Albino e Ir. Preciosa) e de-

pois aberto aos outros. O nosso grupinho está a crescer, 

apesar de ser lentamente. Ficou combinado que no dia 

17 haveríamos de participar no Retiro On-line proposto 

pela FAL – Geral. 

ENCONTRO VOCACIONAL

No dia 11 do corrente mês tivemos mais um encontro 

vocacional com o tema: Virtudes de Nossa Senhora: “A 

Esperança”. Estiveram presentes duas jovens, a  Noémia 

e a Patrícia.
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guine-bissau
FESTAS DE NATAL

No Jardim Escola Sorriso do Amanhã (JESA) estão a tra-

balhar em inter colaboração dois membros da Familia 

Andaluz (o Alfredo e o Albino) e a Irmã Preciosa. Esta co-

laboração foi assumida como a Missão Conjunta SNSF 

– FAL. A nossa Irmã está a dinamizar o Despertar para a 

Vida e a Iniciação à Vida com os alunos, todas as se-

gundas feiras de manhã.

105 crianças, participaram 
com recitação de poesia, 
cantando canções natalícias 
e outras, assim como com um 
auto de Natal apropriado,

No passado dia 16 de dezembro realizou-se a festa de 

Natal. Todas os alunos, num total de 105 crianças, parti-

ciparam com recitação de poesia, cantando canções 

natalícias e outras, assim como com um auto de Natal 

apropriado, orientadas pelas educadoras, professores e 

diretor. Terminou com um lanche em comum que teve a 

colaboração de todas as crianças. 

Na mesma manhã, também o Jardim S.Pedro Apóstolo 

celebrou o Natal infantil. A Irmã Janete como colabora 

lá diretamente esteve também envolvida na preparação 

e na celebração. Foi um momento lindo ver a presença 

dos pais nesta pequena festa que isso motivou as crian-

ças ver a presença dos pais nessa festa.

RETIRO DE PREPARAÇÃO PARA O ADVENTO

No passado dia 17, a Ir. Eugénia orientou um Retiro dos 

Jovens Catecúmenos da paróquia de Cristo Redentor. 

Apesar de estarmos desligadas dessa paróquia, ficou 

combinado que sempre que necessário haveríamos 

de dar alguma colaboração, como foi o caso. O Retiro 

decorreu na comunidade dos Mártires do Uganda, no 

bairro Missira.
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EXPERIÊNCIA VIVIDA PELA EQUIPA  
DA COORDENAÇÃO CDJ ANGOLA! 

DIA 23 EM AVEIRO 

No dia 17 de Dezembro a equipa de coordenação rea-

lizou um convívio. Esta equipa tem-se encontrado habi-

tualmente para as reuniões de planificação das ativida-

des para os jovens, mas desta vez foi diferente, o plano 

era estarmos juntos.

De amanhã, encontramo-nos no espaço do CDJ para 

juntos caminharmos até ao local (aproximadamente 

4km de distância da vila de Cassongue).

Com muita alegria fomos caminhando até ao rio Mupa 

como forma também de convívio e de nos conhecermos 

melhor. Chegando ao local, tivemos um primeiro momen-

to de oração, orientado pela irmã Anabela. O tema da 

oração convidava-nos a tomar consciência de que no 

Natal celebramos esta grande alegria, de um Deus que 

nasce, um Deus que se oferece. O Natal é um tempo por 

excelência de acolhimento, onde Maria sobressai como 

figura ímpar, numa adesão total ao projeto de Deus. 

Na oração do Liga-te +, refletimos sobra a palavra de 

Deus, a palavra do Papa Francisco e a palavra de Lui-

za Andaluz. Tínhamos também uma questão: “Quem 

foram os “anjos” que Deus se serviu para nos falar?” 

 

Terminada a oração pessoal, tivemos uma partilha em 

grupo e a seguir tivemos uma surpresa, recebemos como 

presente um menino Jesus e bolinhos. Seguiu-se um um 

almoço de confraternização, que foi tão agradável! 

 

Durante a tarde regressámos a casa para um encontro 

com a irmã Maria de Jesus, Superiora Geral da Congre-

gação. Foi um tempo de partilha, onde apresentamos 

os nossos desejos e expectativas sobre o o futuro do CDJ 

Angola − Cassongue.

CDJ Angola − Cassongue

A proposta intradestinos continua a 

circular por várias zonas do país. No 

ano pastoral anterior fomos à Guar-

da, a Coimbra, a Santarém, a Mafra, 

à Benedita e a Leiria. 

Este ano, já levamos a proposta à 

Alvorninha e agora, no passado dia 

17 de Dezembro fomos até à Sé de 

Aveiro. Mais uma vez, percorremos 

no imaginário uma viagem de com-

boio na companhia de Maria, de 

Luiza Andaluz e com os olhos postos 

na semana da JMJ Lisboa 2023. 

Esta proposta pretende aprofundar 

a relação com Maria, dar a conhe-

cer a vida de Luiza Andaluz e ao 

mesmo tempo consciencializar para 

o grande encontro com o Papa e o 

jovens do mundo inteiro!
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MOSTRA INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS  
“DEUS FORA DE PORTAS”

Por ocasião do Dia Mundial do Cinema, e da realização, 

em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 

2023 (JMJ), o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento 

(LA CC) lançou no passado dia 5 de novembro a Mostra 

Internacional de Curtas-Metragens “Deus fora de Portas”, 

na sede da JMJ Lisboa. 

Com esta iniciativa, desafiamos os jovens – dos 14 aos 30 

anos – para a realização de curtas-metragens que de-

monstrem como encontram Deus no seu dia-a-dia, em 

contextos não habituais ao culto. 

Estão abertas as inscrições para a Mostra Internacional 

de Curtas-Metragens “Deus fora de Portas” até 20 de ja-

neiro. Para submeteres a tua inscrição consulta o site: 

www.lacc.pt.

“NATAL NA ESCADARIA”  
E EXIBIÇÃO DO “INFINITO NO APARENTE MINÚSCULO”

Nos passados dias 11 e 18 

de dezembro, durante as tar-

des de domingo, viveu-se o 

“Natal na Escadaria”. Contá-

mos, com música ao vivo e a 

exibição do “Infinito no apa-

rente minúsculo”, com pintu-

ras da série Rembrandtiana 
de autoria de Sandra Barto-

lomeu, snsf. 

No dia 11, num ambiente festivo e alegre, escutamos o 

Coro de Fórum de Católicos Guineenses em Portugal.

Para as celebrações dos 5 anos da aprovação das Vir-

tudes Heroicas de Luiza Andaluz, dia 18 de dezembro, 

partilhámos um momento familiar e intimista com cin-

co amigos músicos, para o momento musical “5 anos, 5 

amigos, 5 músicos”.
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AGENDA

ATÉ
11 JAN

ATÉ
8 JAN

06
JAN

Exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz” 

Visite a exposição itinerante “Descobrir Luiza Andaluz” na Igreja de Nossa 
Senhora da Glória em Aveiro até 11 de janeiro de 2023.

Exposição de Presépios − Casa Madre Luiza Andaluz 

A exposição de presépios evoca uma antiga tradição das monjas Capuchas. 
Este ano, excepcionalmente, no espaço do Luiza Andaluz Centro de Conheci-

mento, na Casa Madre Luiza Andaluz. Poderá visitar até dia 8 de janeiro.

Cantares ao presépio – Casa Madre Luiza Andaluz 

No tradicional Dia de Reis (6 janeiro), junte-se a nós a partir das 19h para uma 
aula aberta ao público do Coro Juvenil do Conservatório de Música de Santa-
rém integrado na Exposição de Presépios da Fundação Luiza Andaluz.

COMUNICAÇÃO: LUIZA ANDALUZ E A ESPIRITUALIDADE  
DE SANTA TEREZA D'ÁVILA 

26 janeiro de 2023 − Casa Madre Luiza Andaluz

Enquadrado na Exposição Luiza.Tereza − um chamamento, que torna patente os 100 anos da intuição de Luiza Andaluz 

a fundar a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima e a sua relação com Santa Teresa de Jesus teremos 

a comunicação do Padre Joaquim Teixeira, da Ordem dos Carmelitas Descalços, “Luiza Andaluz e a Espiritualidade de 

Santa Tereza d'Ávila”,  no dia 26 de janeiro pelas 16h.  

"RELÍQUIAS? O PROJETO RELIQUIARUM" − MUSEU DE SÃO ROQUE

Visite a exposição "Relíquias? O projeto reliquiarum" de parceria entre o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento e o Mu-

seu de São Roque até dia 29 de janeiro. Aqui poderá ver um conjunto de objetos variados de cariz utilitário, de devoção 

e de memória, pertencentes a Luiza Andaluz. 


