
8

FICHA TÉCNICA

Editora e Proprietária: Congregação das Servas de Nossa Senhora 
                                          de Fá  ma
Equipa: Maria dos Anjos Vieira, Clara Vieira, Sandra Bartolomeu,  
               Susana Pereira, Stephanie Gomes
Colaboração: Hermínia Cunha
                         Teresa Frias
Design Grá co: Stephanie Gomes
Administração: Largo de S. Mamede, nº1, 
                            1250-236 Lisboa (Portugal)
                            Tel. +351 213 961 146
                             e-mail: gov.geral@servasnsfa  ma.org
     Site: www.servasnsfa  ma.org
IBAN: PT50 0035 0675 000 422 909 3098 (C. G. D.)
Tiragem: 4500 exemplares

OUTRAS CURIOSIDADES

JANEIRO
1 - Santa Maria, Mãe de Deus, Solenidade - Dia Mundial da Paz
5 a 7 - Encontro Vocacional - Quinta do Candeeiro, Portugal
6 - Epifania, Solenidade
   - Encontro da Família Andaluz - Casa da D. Rosa, Guiné-Bissau
   - Peregrinação dos Primeiros Sábados - Namaacha, Moçambique
7 - Ba  smo do Senhor
   - Encontro da Família Andaluz - Maputo, Moçambique
   - Encontro Vocacional - Guiné-Bissau
8 - Reunião da Família Andaluz - Luxemburgo
10 - Encontro da Família Andaluz - Mavila, Moçambique
13 - Formação da Família Andaluz - Casa Luiza Andaluz, Portugal
17 a 24 - Re  ro Anual - Cassongue, Angola
20 - Jantar das Janeiras (Jovens) - Luxemburgo

FEVEREIRO
2 - Apresentação do Senhor
   - Dia do Consagrado
3 - Peregrinação dos Primeiros Sábados - Namaacha, Moçambique
4  Encontro da Família Andaluz - Maputo, Moçambique
5 - Reunião da Família Andaluz - Luxemburgo
9 a 11 - Re  ro de Jovens - Luxemburgo
10 - Encontro Vocacional - Maputo/Mavila, Moçambique
      - Encontro da Família Andaluz - S. Gabriel da Palha, Brasil
11 - Família Andaluz (adultos e jovens) - Ponta da Rosa, Guiné-Bissau
      - Celebração natalícia de Luiza - S. João XXIII, Guiné-Bissau
      - Celebração e Confraternização - S. Gabriel da Palha, Brasil
12 - 141º Aniversário de nascimento de Luiza Andaluz
      - Celebração do Aniversário de Luiza Andaluz - Luxemburgo
14 - Cinzas
      - Encontro da Família Andaluz - Mavila, Moçambique
17 - Assembleia da Família Andaluz - Santarém, Portugal
17 e 18 - Encontro para rapazes e raparigas (+16anos) - Portugal
18 - 1ºDomingo da Quaresma
      - Encontro de Animadores da Família Andaluz - Escola L. Andaluz, Angola
      - Re  ro de Leigos - Luxemburgo
23 a 25 - Encontro Matrimonial - Luxemburgo
24 - Vigília de Oração EM - Luxemburgo
25 - Encontro Vocacional - Guiné-Bissau

PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ 

PORTUGUÊS
• Entremos muitas vezes na lapinha de 
Belém a visitar o Menino deitado sobre 
as palhas duras de uma manjedoira. 
Aprendamos aí como devemos es  mar a 
santa pobreza.

FRANCÊS
• Entrons souvent dans le pe  t gro  e 
de Bethléem pour visiter l'Enfant Jésus 
couché sur la paille dure d'une mangeoi-
re. Apprenons-nous comment nous de-
vrions es  mer la sainte pauvreté.

KIKONGO (Angola)
• Tu co   ntangua za ingi muna mpaka yá 
Beteleme tuenda kingula e nuana una 
ualeca vana ima yaconda mfunu numa 
mpaca. Tulongoka e vovo e mpila zolela 
e umputo ua velela.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ 

Luiza Andaluz
Fundadora da Congregação 

das Servas de Nossa  
Senhora de Fá  ma

A família Braancamp emprestou a sua 
casa, situada na Rua da Armargura, aten-
dendo ao pedido de Luiza Andaluz e ela 
pôde instalar lá as alunas e órfãs. Elas per-
maneceram alegremente nesta casa até à 
morte de Braancamp Freire em fevereiro 
de 1921, data em que a família, fazendo 
valer o testamento do falecido, teve de pe-
dir a Luiza Andaluz que deixassem a casa 
de modo a que ela pudesse transformar-se 
numa Biblioteca ao serviço da cidade. Mas 
para onde iriam? Luiza Andaluz reza e en-
trega-se à Providência Divina.
Entretanto, sai a no  cia de que o an  go 
convento das Capuchas, tomado pela guar-
da a quando da instauração da República 
em Portugal, iria a leilão. Aquele espaço, 
outrora usado para oração e caridade, des-
de que os republicanos se instalaram nele, 
transformou-se em bordel e quartel. E isto 
cortava o coração de Luiza. Agora iria a 
leilão e as pessoas pediam-lhe encarecida-
mente que  zesse algo. Mas como conse-

guiria ela dinheiro para comprar 
o convento? E certamente, ha-
veria muitos outros interessa-
dos. Como poderia compe  r?

guiria
o co
ver
dos
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Natal é sempre tempo de Júbilo e ALEGRIA, porque 
«Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus». Todavia, para as 
Servas de Nossa Senhora de Fá  ma, Família Andaluz e 
todas as pessoas ligadas à Congregação, este ano reves-
 u-se de especial singularidade, porque, no passado dia 

18 de Dezembro, o Santo Padre, Papa Francisco, autori-
zou a assinatura do Decreto rela  vo ao reconhecimento 
das Virtudes Heróicas da Serva de Deus Luiza Andaluz, 
Fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fá  ma, a par  r do qual Luiza Andaluz é designada 
por Venerável. 

É um momento único e decisivo para que, Luiza 
Andaluz venha a ser um dia reconhecida e declarada 
como Beata e depois Santa. É um desa o a que olhe-
mos o testemunho da sua vida cristã, vida virtuosa, 
vivida até ao heroísmo.

É um sinal de Deus para o nosso mundo, é uma in-
tercessora junto de Deus. Alegremo-nos!  

(con� nuação ↘)
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ESPIRITUALIDADE
AS VIRTUDES HEROICAS DE LUIZA ANDALUZ

A  V  T  | I  I  D  V  (V -P )
transformada em Amor que encontramos ao percorrer a sua 
vida. Ao jeito de “aperi  vo” respigamos alguns passos: Quando 
diligenciava comprar o Convento das Capuchas, para nele ins-
talar as criancinhas órfãs e de improviso, recebeu a no  cia, 
tendo menos de um mês para obter o dinheiro necessário para 
a compra, com emprés  mos, Luiza con a e avança. Sobre este 
momento escreve: «Eu recebi a no� cia com um misto de alegria 
e sobressalto, sobressalto que a minha confi ança na Providência 
Divina logo dominou. Onde ia eu arranjar agora rapidamente o 
dinheiro preciso para aquela compra? E conseguiria eu comprar 
o Convento? [...] Os caminhos da Providência são insondáveis... 
Deus vela por nós em todas as circunstâncias e detalhes da nos-
sa vida, Ele nunca falta a quem n’Ele confi a, atende-nos sempre 
na hora própria, que importa aguardar sem desânimos»1.

▪ A FÉ   A Venerável, Luiza Andaluz, mantendo o olhar 
 xo em Jesus, “autor e consumador da fé” (Heb 12, 2), 
aprendeu a ver, con  nuamente, à luz da fé, os desígnios de 
Deus na sua vida.   

Como modelo, de crente e de discípula de Jesus, tomou 
a Virgem Maria. No seu «Fiat», encontrava a inspiração pre-
dilecta e clara para alimentar a sua fé, humildade e espírito 
de serviço. 

Expressivo da fé de Luiza é também o amor e  delidade à 
Igreja e à sua missão, sempre em comunhão com a Hierarquia, 
par  cularmente com o seu Bispo, empenhando-se na dilatação 
do Evangelho e no serviço da caridade, convicta de que a fé 
«actua pela caridade» (Gl 5,6), e que «sem obras a fé é morta» 
(Tg 2, 26). É este diálogo entre os desa os de uma Fé 

▪ A ESPERANÇA    A vida de todo o cristão assinala-se pelo 
selo da esperança, junto com a fé e a caridade. É esta tríade in-
dissociável que encontramos na vida da Venerável  Luiza Andaluz 
que, ao longo de toda a sua existência, soube dar, a quantos com 
ela conviveram, as razões da sua esperança (cf. 1Pe 3, 15), poden-
do dizer-se que a grande arte da sua vida foi viver na con ança. 

Poderemos até dizer que o ambiente an  -clericalista e 
an  -congregacionista, da época, forjaram e reforçaram o 
heroísmo da sua Esperança, que é uma esperança alegre           
(Rm 12,12), con ante, a  va, contagiante, heroica.

▪ A CARIDADE    Deus e os pobres são a experiência 
radical da espiritualidade da Venerável e neste binómio sin-
te  za-se toda a sua vida e missão. Luiza quase não escreve 
sobre a caridade. A grande palavra é a sua vida. Todavia no 
pouco que escreve descobrimos, com facilidade, o fogo da 

Fé – Con ança, provada nas 
tribulações e perseguições

A “fé-con ança”, plena e 
inabalável, foi a trave mes-
tra da espiritualidade de 
Luiza Andaluz, vivida sobre-
tudo nos muitos obstáculos, 
perseguições, cruz e tribu-
lações que teve de sofrer, 
par  cularmente nas tribu-
lações vividas na fundação 
da Congregação, sempre 
numa aceitação amorosa 
da vontade divina. À irmã 
Eugénia, em 1932, escre-
ve: «Ando tão cheia de 

trabalho! e afl ições e cui-
dados também não faltam, 
a quem quer servir a Nosso 
Senhor, mas Ele é sempre 
tão bom que nos vem logo 
servir de Cireneu e assim 
nem chegamos a tomar 
bem o peso da Cruz»2.

Em 1934, no momento 
em que se agravavam as pro-
vações na “Obra”, a menos de 
dois meses da separação do 
grupo orientado pelo Cónego 
Formigão, de novo à irmã 
Eugénia comunica: «Para seu 
descanso devo-lhe dizer que 

me sinto absolutamente em 
paz e toda confi ada na bon-
dade de Nosso Senhor. [...] 
Que Deus mostre claramente 
a Sua vontade, é o que Lhe 
peço»3.

A Fé como felicidade e 
desa o ao zelo apostólico 

Luiza vive consciente de 
que a fé é necessária para 
viver feliz, já nesta terra, an-
tecipando a felicidade eterna 
e sofre pelos que não vivem 
a felicidade da fé. Assim es-
creve: «O dom da fé é um 

dom precioso, cujo valor 
ines� mável somos incapazes 
de compreender desde esta 
vida, mas como é feliz quem 
o recebe. A presença de Deus 
em nós traz-nos sempre en-
levadas no gozo daquela 
felicidade que antevemos 
desde já, e cujo complemento 
nos aguarda na Eternidade. 
Somos realmente muito feli-
zes! Como devemos desejar 
que o nosso apostolado possa 
conseguir igual ventura para 
tanta alminha, que ainda não 
conhece o Senhor»4.

Esperança absoluta em Deus
Perante a falta de recursos materiais, que tanta vez experi-

mentou, Luiza con ou e avançou sempre, deixando claro que 
há sempre muito em Deus. Recordando um destes momen-
tos em que a Providência Divina atuou, a Venerável conclui: 
«...agradeci reconhecida a Nosso Senhor a Sua admirável 
Providência que nos faz chegar às mãos, sem demora, justa-
mente a quan� a precisa. Nunca me canso de escrever a � ntas 
de oiro a palavra confi ança: o Senhor acode sempre a quem 
n’Ele confi a!»5.

caridade que a possuía. Quase no ocaso da sua vida, Luiza 
recorda e comunica:

«O Amor a Deus e aos pobres foram-me enchendo muito 
suavemente o coração e marcaram-me missão na vida»6.

Um amor forte nas provações
Quem tem dentro de si a 

caridade divina, não se cansa 
nem desanima nos caminhos 
do Senhor, mas suporta com 
fortaleza de ânimo todos os tra-
balhos, injúrias e ofensas, sem 
desejar mal a ninguém, a exem-
plo de Jesus (1Pe 2, 21-24). Em 
alguns pensamentos a Venerável 
revela: «Só o coração que ama 

Amor que busca a glória de Deus
Agradar a Deus, buscar 

sempre a Sua glória, torná-Lo 
conhecido foi a opção fun-
damental que marcou a 
vida da Venerável. Nos seus 
pensamentos podemos ler: 
«Senhor os dons que nos des-
te nós os depomos nas vossas 
mãos, dignai-vos u� lizá-los 
para vossa Glória». 

Caridade para com o próximo
Desde a infância8, e num 

crescendo que acompanha 
toda a sua vida veri camos 
esta exigência da caridade 
que a fez ouvir o clamor 
dos mais necessitados: de 
pão, de cultura, de afeto, de 
Deus. Nos próprios escritos 
da Venerável Luiza Andaluz 
está patente essa exigência 

deveras a Jesus compreende a 
doçura de sofrer por Ele. Onde 
me quereis Senhor? Seja feita 
a Vossa Vontade». «Olhando o 
nosso crucifixo, onde o Senhor 
se mostra com mãos e pés cha-
gados e o lado aberto por nosso 
Amor, como não aceitar com 
generosidade aquela Cruz que 
Ele nos oferece por mais pesada 
que nos pareça?»7. 7

RETIRO DA FAMÍLIA ANDALUZ NO LUXEMBURGO

| A  L

O dia 3 de dezembro, dia de re  ro, foi para mim  um es-
paço de encontro e relacionamento comigo, com os outros 
e com Deus. 

Um tempo de silêncio, escuta, paragem, oração, medi-
tação, estudo, adoração, con ança e par  lha.

Quantas vezes duvido eu de Ti?
Mas é junto a Ti que encontro a calma, a força, a espe-

rança, a fé para me levantar e seguir caminho.
A Tua vida não foi feita apenas de alegrias; porque seria 

a minha diferente, comum mortal que sou?
Possa a Tua presença e escuta moldar-me, de modo a 

ser mais grata em vez de exigente, a estar mais atenta e 
recep  va e acordar para a Tua Palavra.

Foste Tu que me deste colo quando estava cansada. 
Foste Tu que me criaste a ponte quando estava à beira do 
precipício. Foste Tu que me abriste o coração quando tudo 
era dor e mágoa. Sei que em Ti nunca me perderei, pois Tu 
és o meu abrigo. Ter Fé é acreditar, é colocar-me nas mãos 
de Deus, é saber que o melhor está para vir.

Por muito negra que seja a noite, ou pareça ser, amanhã 

Deus fará nascer novamente  o sol, e teremos uma nova 
oportunidade de chegar, e fazer chegar os outros à Luz!

Aproveito a oportunidade!
Sei que Jesus me ama e que só com este amor poderei 

amar os outros!
Quando par  lhamos as nossas vidas uns com os outros, 

os milagres acontecem, mul  plicam-se e dão muito fruto.
Muito grata pelo dia de re  ro e pelos milagres que Jesus 

con  nua a realizar nas nossas vidas.

"O VERBO ENCARNOU E HABITOU ENTRE NÓS" 

C  S   V   F | S  D  P  

O Centro Social de Valado dos Frades decidiu preparar 
a chegada do Natal, tendo em conta o tema proposto pelo 
Patriarcado para o ano 2017/2018: "Fazer da Palavra de 
Deus o lugar onde nasce a Fé". 

O tema proposto prepara a vinda de Jesus, "o Verbo encar-

nou e habitou entre nós", este Verbo que é a Palavra de Deus 
feita carne, quer, mais uma vez, vir ao nosso coração, mas é ne-
cessário prepará-lo convenientemente, é necessário limpar e 
arrumar o nosso coração para estar bonito para receber Jesus. 

As crianças do Centro Social são convidadas neste 
Advento (tempo de preparação para o Natal) a conhecer a 
história do nascimento de Jesus, através da Bíblia: em cada 
semana, alguém vai contar um trecho da narra  va que irá 
culminar com o acontecimento central do Natal, o nasci-
mento de Jesus. Ao mesmo tempo, e ao longo das semanas, 
as crianças, em cada sala, são convidadas a abrir uma janela 
do calendário do Advento e descobrir a tarefa que lhes é 
proposta em cada dia.

Pretende-se, com pequenos gestos e a  vidades simples 
desenvolver nas crianças e consequentemente nas suas 
famílias, o verdadeiro sen  do do Natal e o que realmente 
importa nesta altura do ano: o amor e a amizade. 

Cerca de 25 crianças da sala dos 4 e 5 anos contam a história do nascimento de Jesus

"José e Maria 
não tinham nenhum filho. 
Quando o Gabriel, que era 
um anjo, escolheu Maria 
para ser a mãe de Jesus 

e lhe disse: 'Maria, tu vais 
ter um filho', ela ficou 

muito contente porque era 
um acontecimento muito 

importante"
Matilde

"Quando 
o bebé apareceu 

no ventre de Maria, 
tiveram que fugir, 
por causa de um 

homem mau e eles 
fugiram 

no burro"
Jacinta

"A barraquinha 
onde Jesus nasceu 

tinha muitas palhinhas e, 
dentro da casa, estava a 

Maria e José, que era 
o pai de Jesus, a vaquinha e 

o burro e as ovelhas, 
e a brilhar junto à casinha 

estava uma estrela"
Jacinta

"Essa estrela
indicou o caminho 

aos três reis magos, 
Gaspar, Belchior 

e Baltazar, que levaram 
presentes para o Menino. 
E os pastores, que tinham 

muitas ovelhas também 
foram ver Jesus."

"Descobriram-nO porque 
uma estrela brilhava muito 

no céu e ensinou-lhes o caminho"
Ana Catarina

"A luz de uma estrela, 
representa a luz de Jesus e nós 

trazemos o Jesus no coração 
e nesta altura abrimos o nosso 

coração aos outros."

No  cia do Jornal "O Alcoa" - 14 de dezembro de 2017

07-jornal andaluz02.indd   Página espelhada 2 de 4 – Páginas(2, 7) 04-01-2018   14:39:00

6

EM BUSCA...
RETIRO DE ADVENTO  PORTUGAL

| L  G

Mo  vados pelo desejo de acolher nos seus corações “O 
Verbo de Deus [que] encarnou entre nós” (Jo 1,14), no pas-
sado dia 25 de novembro, na Casa Geral da Congregação 
das Servas de Nossa Senhora de Fá  ma (S. Mamede), 
em Lisboa, encontraram-se 20 pessoas, para o “Re  ro de 
Advento”. A Irmã Mafalda Leitão foi quem esteve a orien-
tar o grupo: a proposta par  u da necessidade de podermos 
fazer uma experiência pessoal, esvaziada das nossas a  vi-
dades diárias, mas na procura de uma atenção redobrada, 
para descobrirmos ao que “somos des  nados a viver,” (Luiza 
Andaluz), e depois, “sabendo levar a Deus connosco, nós o 
distribuamos aos que têm fome e sede de jus  ça” (Luiza 
Andaluz). Inspirados pela leitura orante da Palavra, seguimos 
o ritmo de três personagens bíblicas: Zacarias (Lc 1,5-25: 
o que serve o Senhor no Templo, mas duvida; daí 
o seu silêncio forçado); Isabel, prima de Maria            
(Lc 1,39-44:  a sintonia e a con ança no Senhor) e 
Maria (Lc 1, 26-38: a que acreditou, consen  u e 
recebeu em si a proposta de Deus: Sim!).

Ao longo deste dia, aprendemos 
a encontrar o nosso espaço (inte-
rior e exterior) com o Senhor 
e a disponibilizarmo-nos 
para apreciar o Seu silên-
cio e a Sua tranquilidade 
em nós. Numa dinâmica 
orante, deixámo-nos con-
duzir pelas várias pistas, oferecendo 
ao Senhor o nosso tempo e atenção. A experiência de 
repousar no Senhor e de Lhe pedir o dom da Fé, possibi-
litou-nos tomar consciência de quem somos, das nossas 
fragilidades, de Lhe falarmos abertamente, pois a nal o 
Senhor é o Amigo que sempre espera por nós. No re  ro 
par  ciparam membros da Família Andaluz, como forma de 

preparação para o seu compromisso na Família Andaluz-
Leigos. Em simultâneo, em Angola, o Sérgio Epalanga, 
Tesoureiro da Coordenação Geral da Família Andaluz, fazia 
também o seu re  ro, na Casa das Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma em Luanda, tendo sido a Irmã Ana Magina a 
orientadora do mesmo.

No  nal do dia, em S. Mamede, na capela da Casa, as 
Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fá  ma esperavam-nos. 
O grupo rezou a Hora de Vésperas em Comunidade com 
as Irmãs, tendo o Samuel Gomes (Coordenador Geral da 
FA), a sua esposa, Stephanie Gomes (assessora da CGFA), 
a Lília Guerreiro (Secretária CGFA), o seu esposo, Jacinto 

Guerreiro (grupo FA S. Mamede) e a 
Susana  Pereira (Secretária Nacional FA 

de Portugal) feito o seu primeiro com-
promisso na Família Andaluz - Leigos. 

A Irmã Lucília Gaspar, Superiora 
Geral da Congregação das Servas 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
presidiu à Hora de Vésperas. 
Da mesma forma, em Angola, 

o Sérgio, viveu o seu primeiro 
compromisso na Família Andaluz 
- Leigos. Toda a Comunidade 

orante esteve em ação de graças e 
expectante, pois a nal, foi o primei-

ro momento de compromisso o cial na 
Família Andaluz – Leigos  para Portugal e 

para Angola. No  nal, todos par  lharam um lanche fes  vo, 
pois o mo  vo é de alegria: o encontro com o Senhor acon-
teceu e a Família Andaluz cresceu. Há uma nova dinâmica, 
um caminho a fazer-se, no serviço e na colaboração entre 
estes irmãos pelo ba  smo e na Fé, à Missão que o Salvador 
lhes con ar. Rezemos por eles!

| S  E

Nesta vida de correria, em que as ro  nas nos absorvem, 
e nos  tomam todo o nosso precioso tempo, há alturas em 
que nos temos de obrigar a PARAR. E, para isso, nada me-
lhor que um Re  ro. 

Só parando, fazendo silêncio, nos focamos no que real-
mente interessa e ouvimos o que Deus tem para nos dizer, 
falar, aconselhar, pelo que este Re  ro de Advento, tão bem 
orientado pela Irmã Mafalda Leitão, cons  tuiu um momento 
privilegiado de Oração, Re exão, Par  lha, Encontro com Deus.

Deus fala-nos, e tenta chegar até nós, não só através da 
Palavra, mas através de tudo e todos os que nos rodeiam. Para 
O ouvir há que estar alerta e atentos a todos os sinais, pois 
tudo o que acontece, é porque é essa a Sua vontade, apesar de 
algumas vezes o Seu tempo não coincidir com o nosso.

O sinal foi dado num encontro de paroquianos, o 
Espírito Santo iluminou O Caminho e nós só precisámos de 
O seguir, de coração aberto e com uma grande vontade de 
dar mais um passo na nossa Caminhada de Fé, aumentando 
a nossa Con ança em Deus, dando Graças por tudo o que 

somos e temos, e pedindo a Nossa Senhora que interceda 
por nós para que, à Sua imagem, estejamos sempre dispo-
níveis para dizer Sim a todos os 'desa os' que Deus ponha 
na nossa vida.

Bem-haja Irmã Mafalda, Família Andaluz e Irmãs Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma.
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A  V  C  

1 Cf. Ib. Cap. VI, 352.
2 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 490.
3 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 509.
4 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VIII, 626-627.
5 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VI, 361.
6 Cf. Biogra a documentada da Posi  o, Cap. X, 849. (Despedida às Irmãs, 26/VII/69).
7 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2671; 2726.
8 Conferir estes factos na Biogra a Documentada da Posi  o, Capítulos: I, 2.2 onde 
  encontramos a pequenita Luiza a pedir como prendas de Natal e aniversário 
  tecidos para fazer roupinhas para as “criancinhas pobres”, que a Mãe ou a 
  empregada Gertrudes lhe ensinavam a talhar.

9 Para uma compreensão global desta situação, recordemos quanto está registado 
   nos capítulos VI e VII da Biogra a documentada da Posi  o. Examinar par  cularmente 
 a carta que a Serva de Deus escreveu ao Cardeal Cerejeira, modelar pela prudência 
  que revela. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 494-495.
10 Interessante recordar o discurso que Luiza Andaluz profere aquando da atribuição da 
  Medalha de Ouro da cidade de Santarém. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, 
    Cap. X, 915-917.
11 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2719.
12 Summ., 343 §1377; 345, §1385-1386.
13 ANDALUZ, Pensamentos, 31 de Março de 1965, Proc. X, 2872.
14 Cf. Quanto sobre este assunto está escrito no capítulo II, 1.1 da Biogra a 
   documentada da Posi  o.

da caridade, decorrente da 
unidade entre amor a Deus 
e amor ao próximo, por ela 
vivida.

Alguns pensamentos e 
escritos dão-nos o tom des-
ta sua coerência: «Ser bom 
para com todos sobretudo 
para com os mais pequenos 

e desprezados é o Evangelho 
vivido». «Atender com bonda-
de os pobres, os pequeninos, 
leva-nos a compreender me-
lhor o Evangelho».

Caridade como verdade e 
liberdade interior

A vida de Luiza é uma 

vida uni cada pela oração, 
caminho através do qual 
ela entrava na profundi-
dade do coração de Deus, 
para n’Ele compreender 
o seu próprio coração, ali-
mentando o amor que a 
conduzia ao encontro da hu-
manidade. No ano de 1946, 

e 1945, respec  vamente em 
Pamplona e na Cova da Iria, 
escreve: «� di� cil conhecer a 
Caridade se a alma não vigia 
cuidadosamente sobre si». 
«Quem busca a perfeição 
deve olhar mais para dentro 
de si, pois a emenda de vida 
parte do nosso interior».

▪ A PRUDÊNCIA   A Venerável, Luiza Andaluz demons-
trou, ao longo da sua vida, uma prudência singular e 
heroica, sabendo ponderar e decidir aquilo que devia fa-
zer, tanto nos assuntos ordinários, como nos momentos de 
grave di culdade, par  cularmente na fundação da Obra e 
nas di culdades vividas, até à aprovação da Congregação9. 
Foi prudente superiora no governo da Congregação, alian-
do prudência e audácia; foi prudente no saber falar e 
saber calar; prudente nas relações sociais e polí  cas10; foi 

▪ A JUSTIÇA     Na vida da Venerável, Luiza Andaluz, veri-
 camos que ela viveu e testemunhou a paz e a alegria duma 
vida pautada pelos caminhos da jus  ça para com Deus: “Deus 
super omnia” e para com os outros, a quem procurou fazer 
sempre o bem, edi cando «o �eino de Deus que é �us� ça, paz e 
alegria no Espírito Santo» (cf. Rm 14, 17) inaugurado por Jesus. 

A virtude da jus  ça, sendo uma das armas mais poderosas 
na luta pelo reino da caridade, marcou, de modo inequívoco, 
a caridade do vasto apostolado social que, desde adoles-
cente e ao longo de toda a vida, sempre exerceu. Todas as 
declarações a este respeito permitem a rmar que Luiza viveu 
a jus  ça para com Deus e a Igreja, para com o próximo cui-
dando a sua promoção social; foi justa na igualdade de trato 

▪ A FORTALEZA   Luiza Andaluz pra  cou esta virtude 
de tal forma que pode ser apresentada como modelo de 
fortaleza heroica com matriz sapiencial. Viveu a fortaleza par-
 cularmente nas adversidades e perseguições que enfrentou, 

primeiro como leiga comprome  da no apostolado e depois 
como Fundadora duma Congregação religiosa, que teve de 
nascer clandes  na. Viveu a fortaleza ao ver destruir a primeira 
missão14  e ao esperar reconstruir a Obra destruída. Viveu a 
fortaleza no discernimento da sua vocação e na livre renúncia 

▪ A TEMPERANÇA   Dado que a virtude da temperança 
pressupõe a ordenação da vontade face a Deus, podemos di-
zer que Luiza Andaluz pra  cou a temperança em grau heroico 
como se deduz das provas documentais. Cumprir a vontade 
de Deus era o seu propósito máximo. Com frequência, se fala 
do seu espírito de mor   cação, tanto interna como externa. 
Todavia, convém realçar que a ascese não lhe apagou o apreço 
pelo esplêndido e esté  co. No meio do esplendor dos grandes, 
ouvia o clamor dos pequenos. Serviu-se das alegrias e faus-
to deste mundo para perceber o seu mundo interior. Soube 
deixar grandezas e ostentações e com equilíbrio renunciar a 

prudente no deixar-se guiar pelo Espírito, na busca da glória 
de Deus; foi prudente no fazer o bem “sem dar nas vistas”; 
foi prudente como educadora, mostrando, desde a infância e 
juventude, uma invulgar ap  dão de pedagoga.

Saboreando o fruto sazonal da sabedoria, cul  vado ao 
longo de uma vida plena de desa os, a  Venerável escreve: 
«Guiados pelo Espírito Divino saberemos trilhar sem desfale-
cimento os caminhos apontados pela Vontade do Senhor»11. 

com as pessoas; no exercício da jus  ça ao jeito dos “trabalha-
dores da vinha” (cf. Mt 20, 1-16)12; foi justa na orientação das 
Ins  tuições que fundou ou se dedicou; foi justa na equidade 
de Educadora, no sen  do de jus  ça distribu  va e defensora 
dos mais desfavorecidos; foi justa como Superiora, justa no 
reconhecer os seus erros e deles pedir desculpa, justa na gra-
 dão que manifestava aos seus benfeitores.

Desde criança até à morte, Deus teve um lugar primordial 
na sua vida. É concludente a sua a  tude de agradecimento, e 
compromisso pela glória de Deus tão presente neste pensa-
mento, escrito aos oitenta e oito anos: «Não desperdicemos 
o tempo. Um só momento bem aproveitado pode dar glória 
a Deus por toda a Eternidade»13.

ao seu projeto pessoal, para fundar uma Congregação numa 
sociedade onde era necessário permanecer oculta e marcar 
uma presença evangélica. Viveu a fortaleza na crise que le-
vou à cisão da “Obra” e na longa espera até à aprovação da 
Congregação. Viveu a fortaleza nas calúnias, vexames e perse-
guições, na serenidade face à cruz. Foi forte e audaz no governo 
e missão da Congregação. Viveu a fortaleza na fragilidade das 
doenças e nos limites dos seus úl  mos anos. Viveu a fortaleza 
mais sublime: ser forte e acolher a fragilidade dos outros.

prazeres legí  mos. Pra  cou a sobriedade e mor   cação no co-
mer, beber, ves  r, e a exigência na igualdade de trato. 

Viveu com auto-domínio, bom senso, bom humor, comunican-
do serenidade, equilíbrio, gosto e alegria de viver, manifestação 
da presença do próprio Deus. Usufruindo dos prazeres ineren-
tes ao ambiente aristocrá  co em que cresceu, devido à posição 
social dos seus pais, apresentada à corte e par  cipando do seu 
fausto, apreciadora do requinte e do belo, Luiza Andaluz soube 
estar no mundo sem se deixar possuir por ele (cf. Jo 17,16), soube 
viver pura e serena, sem dar lugar à dicotomia entre o sagrado e 
o profano, soube escolher “a melhor parte”.
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EM BUSCA...
RETIRO DE ADVENTO  PORTUGAL

| L  G

Mo  vados pelo desejo de acolher nos seus corações “O 
Verbo de Deus [que] encarnou entre nós” (Jo 1,14), no pas-
sado dia 25 de novembro, na Casa Geral da Congregação 
das Servas de Nossa Senhora de Fá  ma (S. Mamede), 
em Lisboa, encontraram-se 20 pessoas, para o “Re  ro de 
Advento”. A Irmã Mafalda Leitão foi quem esteve a orien-
tar o grupo: a proposta par  u da necessidade de podermos 
fazer uma experiência pessoal, esvaziada das nossas a  vi-
dades diárias, mas na procura de uma atenção redobrada, 
para descobrirmos ao que “somos des  nados a viver,” (Luiza 
Andaluz), e depois, “sabendo levar a Deus connosco, nós o 
distribuamos aos que têm fome e sede de jus  ça” (Luiza 
Andaluz). Inspirados pela leitura orante da Palavra, seguimos 
o ritmo de três personagens bíblicas: Zacarias (Lc 1,5-25: 
o que serve o Senhor no Templo, mas duvida; daí 
o seu silêncio forçado); Isabel, prima de Maria            
(Lc 1,39-44:  a sintonia e a con ança no Senhor) e 
Maria (Lc 1, 26-38: a que acreditou, consen  u e 
recebeu em si a proposta de Deus: Sim!).

Ao longo deste dia, aprendemos 
a encontrar o nosso espaço (inte-
rior e exterior) com o Senhor 
e a disponibilizarmo-nos 
para apreciar o Seu silên-
cio e a Sua tranquilidade 
em nós. Numa dinâmica 
orante, deixámo-nos con-
duzir pelas várias pistas, oferecendo 
ao Senhor o nosso tempo e atenção. A experiência de 
repousar no Senhor e de Lhe pedir o dom da Fé, possibi-
litou-nos tomar consciência de quem somos, das nossas 
fragilidades, de Lhe falarmos abertamente, pois a nal o 
Senhor é o Amigo que sempre espera por nós. No re  ro 
par  ciparam membros da Família Andaluz, como forma de 

preparação para o seu compromisso na Família Andaluz-
Leigos. Em simultâneo, em Angola, o Sérgio Epalanga, 
Tesoureiro da Coordenação Geral da Família Andaluz, fazia 
também o seu re  ro, na Casa das Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma em Luanda, tendo sido a Irmã Ana Magina a 
orientadora do mesmo.

No  nal do dia, em S. Mamede, na capela da Casa, as 
Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fá  ma esperavam-nos. 
O grupo rezou a Hora de Vésperas em Comunidade com 
as Irmãs, tendo o Samuel Gomes (Coordenador Geral da 
FA), a sua esposa, Stephanie Gomes (assessora da CGFA), 
a Lília Guerreiro (Secretária CGFA), o seu esposo, Jacinto 

Guerreiro (grupo FA S. Mamede) e a 
Susana  Pereira (Secretária Nacional FA 

de Portugal) feito o seu primeiro com-
promisso na Família Andaluz - Leigos. 

A Irmã Lucília Gaspar, Superiora 
Geral da Congregação das Servas 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
presidiu à Hora de Vésperas. 
Da mesma forma, em Angola, 

o Sérgio, viveu o seu primeiro 
compromisso na Família Andaluz 
- Leigos. Toda a Comunidade 

orante esteve em ação de graças e 
expectante, pois a nal, foi o primei-

ro momento de compromisso o cial na 
Família Andaluz – Leigos  para Portugal e 

para Angola. No  nal, todos par  lharam um lanche fes  vo, 
pois o mo  vo é de alegria: o encontro com o Senhor acon-
teceu e a Família Andaluz cresceu. Há uma nova dinâmica, 
um caminho a fazer-se, no serviço e na colaboração entre 
estes irmãos pelo ba  smo e na Fé, à Missão que o Salvador 
lhes con ar. Rezemos por eles!

| S  E

Nesta vida de correria, em que as ro  nas nos absorvem, 
e nos  tomam todo o nosso precioso tempo, há alturas em 
que nos temos de obrigar a PARAR. E, para isso, nada me-
lhor que um Re  ro. 

Só parando, fazendo silêncio, nos focamos no que real-
mente interessa e ouvimos o que Deus tem para nos dizer, 
falar, aconselhar, pelo que este Re  ro de Advento, tão bem 
orientado pela Irmã Mafalda Leitão, cons  tuiu um momento 
privilegiado de Oração, Re exão, Par  lha, Encontro com Deus.

Deus fala-nos, e tenta chegar até nós, não só através da 
Palavra, mas através de tudo e todos os que nos rodeiam. Para 
O ouvir há que estar alerta e atentos a todos os sinais, pois 
tudo o que acontece, é porque é essa a Sua vontade, apesar de 
algumas vezes o Seu tempo não coincidir com o nosso.

O sinal foi dado num encontro de paroquianos, o 
Espírito Santo iluminou O Caminho e nós só precisámos de 
O seguir, de coração aberto e com uma grande vontade de 
dar mais um passo na nossa Caminhada de Fé, aumentando 
a nossa Con ança em Deus, dando Graças por tudo o que 

somos e temos, e pedindo a Nossa Senhora que interceda 
por nós para que, à Sua imagem, estejamos sempre dispo-
níveis para dizer Sim a todos os 'desa os' que Deus ponha 
na nossa vida.

Bem-haja Irmã Mafalda, Família Andaluz e Irmãs Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma.
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1 Cf. Ib. Cap. VI, 352.
2 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 490.
3 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 509.
4 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VIII, 626-627.
5 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VI, 361.
6 Cf. Biogra a documentada da Posi  o, Cap. X, 849. (Despedida às Irmãs, 26/VII/69).
7 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2671; 2726.
8 Conferir estes factos na Biogra a Documentada da Posi  o, Capítulos: I, 2.2 onde 
  encontramos a pequenita Luiza a pedir como prendas de Natal e aniversário 
  tecidos para fazer roupinhas para as “criancinhas pobres”, que a Mãe ou a 
  empregada Gertrudes lhe ensinavam a talhar.

9 Para uma compreensão global desta situação, recordemos quanto está registado 
   nos capítulos VI e VII da Biogra a documentada da Posi  o. Examinar par  cularmente 
 a carta que a Serva de Deus escreveu ao Cardeal Cerejeira, modelar pela prudência 
  que revela. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 494-495.
10 Interessante recordar o discurso que Luiza Andaluz profere aquando da atribuição da 
  Medalha de Ouro da cidade de Santarém. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, 
    Cap. X, 915-917.
11 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2719.
12 Summ., 343 §1377; 345, §1385-1386.
13 ANDALUZ, Pensamentos, 31 de Março de 1965, Proc. X, 2872.
14 Cf. Quanto sobre este assunto está escrito no capítulo II, 1.1 da Biogra a 
   documentada da Posi  o.

da caridade, decorrente da 
unidade entre amor a Deus 
e amor ao próximo, por ela 
vivida.

Alguns pensamentos e 
escritos dão-nos o tom des-
ta sua coerência: «Ser bom 
para com todos sobretudo 
para com os mais pequenos 

e desprezados é o Evangelho 
vivido». «Atender com bonda-
de os pobres, os pequeninos, 
leva-nos a compreender me-
lhor o Evangelho».

Caridade como verdade e 
liberdade interior

A vida de Luiza é uma 

vida uni cada pela oração, 
caminho através do qual 
ela entrava na profundi-
dade do coração de Deus, 
para n’Ele compreender 
o seu próprio coração, ali-
mentando o amor que a 
conduzia ao encontro da hu-
manidade. No ano de 1946, 

e 1945, respec  vamente em 
Pamplona e na Cova da Iria, 
escreve: «� di� cil conhecer a 
Caridade se a alma não vigia 
cuidadosamente sobre si». 
«Quem busca a perfeição 
deve olhar mais para dentro 
de si, pois a emenda de vida 
parte do nosso interior».

▪ A PRUDÊNCIA   A Venerável, Luiza Andaluz demons-
trou, ao longo da sua vida, uma prudência singular e 
heroica, sabendo ponderar e decidir aquilo que devia fa-
zer, tanto nos assuntos ordinários, como nos momentos de 
grave di culdade, par  cularmente na fundação da Obra e 
nas di culdades vividas, até à aprovação da Congregação9. 
Foi prudente superiora no governo da Congregação, alian-
do prudência e audácia; foi prudente no saber falar e 
saber calar; prudente nas relações sociais e polí  cas10; foi 

▪ A JUSTIÇA     Na vida da Venerável, Luiza Andaluz, veri-
 camos que ela viveu e testemunhou a paz e a alegria duma 
vida pautada pelos caminhos da jus  ça para com Deus: “Deus 
super omnia” e para com os outros, a quem procurou fazer 
sempre o bem, edi cando «o �eino de Deus que é �us� ça, paz e 
alegria no Espírito Santo» (cf. Rm 14, 17) inaugurado por Jesus. 

A virtude da jus  ça, sendo uma das armas mais poderosas 
na luta pelo reino da caridade, marcou, de modo inequívoco, 
a caridade do vasto apostolado social que, desde adoles-
cente e ao longo de toda a vida, sempre exerceu. Todas as 
declarações a este respeito permitem a rmar que Luiza viveu 
a jus  ça para com Deus e a Igreja, para com o próximo cui-
dando a sua promoção social; foi justa na igualdade de trato 

▪ A FORTALEZA   Luiza Andaluz pra  cou esta virtude 
de tal forma que pode ser apresentada como modelo de 
fortaleza heroica com matriz sapiencial. Viveu a fortaleza par-
 cularmente nas adversidades e perseguições que enfrentou, 

primeiro como leiga comprome  da no apostolado e depois 
como Fundadora duma Congregação religiosa, que teve de 
nascer clandes  na. Viveu a fortaleza ao ver destruir a primeira 
missão14  e ao esperar reconstruir a Obra destruída. Viveu a 
fortaleza no discernimento da sua vocação e na livre renúncia 

▪ A TEMPERANÇA   Dado que a virtude da temperança 
pressupõe a ordenação da vontade face a Deus, podemos di-
zer que Luiza Andaluz pra  cou a temperança em grau heroico 
como se deduz das provas documentais. Cumprir a vontade 
de Deus era o seu propósito máximo. Com frequência, se fala 
do seu espírito de mor   cação, tanto interna como externa. 
Todavia, convém realçar que a ascese não lhe apagou o apreço 
pelo esplêndido e esté  co. No meio do esplendor dos grandes, 
ouvia o clamor dos pequenos. Serviu-se das alegrias e faus-
to deste mundo para perceber o seu mundo interior. Soube 
deixar grandezas e ostentações e com equilíbrio renunciar a 

prudente no deixar-se guiar pelo Espírito, na busca da glória 
de Deus; foi prudente no fazer o bem “sem dar nas vistas”; 
foi prudente como educadora, mostrando, desde a infância e 
juventude, uma invulgar ap  dão de pedagoga.

Saboreando o fruto sazonal da sabedoria, cul  vado ao 
longo de uma vida plena de desa os, a  Venerável escreve: 
«Guiados pelo Espírito Divino saberemos trilhar sem desfale-
cimento os caminhos apontados pela Vontade do Senhor»11. 

com as pessoas; no exercício da jus  ça ao jeito dos “trabalha-
dores da vinha” (cf. Mt 20, 1-16)12; foi justa na orientação das 
Ins  tuições que fundou ou se dedicou; foi justa na equidade 
de Educadora, no sen  do de jus  ça distribu  va e defensora 
dos mais desfavorecidos; foi justa como Superiora, justa no 
reconhecer os seus erros e deles pedir desculpa, justa na gra-
 dão que manifestava aos seus benfeitores.

Desde criança até à morte, Deus teve um lugar primordial 
na sua vida. É concludente a sua a  tude de agradecimento, e 
compromisso pela glória de Deus tão presente neste pensa-
mento, escrito aos oitenta e oito anos: «Não desperdicemos 
o tempo. Um só momento bem aproveitado pode dar glória 
a Deus por toda a Eternidade»13.

ao seu projeto pessoal, para fundar uma Congregação numa 
sociedade onde era necessário permanecer oculta e marcar 
uma presença evangélica. Viveu a fortaleza na crise que le-
vou à cisão da “Obra” e na longa espera até à aprovação da 
Congregação. Viveu a fortaleza nas calúnias, vexames e perse-
guições, na serenidade face à cruz. Foi forte e audaz no governo 
e missão da Congregação. Viveu a fortaleza na fragilidade das 
doenças e nos limites dos seus úl  mos anos. Viveu a fortaleza 
mais sublime: ser forte e acolher a fragilidade dos outros.

prazeres legí  mos. Pra  cou a sobriedade e mor   cação no co-
mer, beber, ves  r, e a exigência na igualdade de trato. 

Viveu com auto-domínio, bom senso, bom humor, comunican-
do serenidade, equilíbrio, gosto e alegria de viver, manifestação 
da presença do próprio Deus. Usufruindo dos prazeres ineren-
tes ao ambiente aristocrá  co em que cresceu, devido à posição 
social dos seus pais, apresentada à corte e par  cipando do seu 
fausto, apreciadora do requinte e do belo, Luiza Andaluz soube 
estar no mundo sem se deixar possuir por ele (cf. Jo 17,16), soube 
viver pura e serena, sem dar lugar à dicotomia entre o sagrado e 
o profano, soube escolher “a melhor parte”.
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VIDA / AÇÃO
OS COMPROMISSOS NA FAMÍLIA ANDALUZ

P  | S  G

A  | S  E

«Deus nunca falta aos que nele 
con am.»

Este pensamento da Madre fun-
dadora é o que melhor sinte  za o 
re  ro para o compromisso.

O re  ro foi uma experiência mui-
to marcante. Foi um dia de oração 
e encontro com Deus. Embora ten-
do feito o re  ro sozinho, as Irmãs 
proporcionaram todas as condições 
indispensáveis (a capela e o quintal) 
para meditar e preparar-me conve-

É com uma enorme alegria que 
par  lho convosco esta bela expe-
riência que vivi no passado mês de 
Novembro. No dia 24, a Coordenação 
Geral da Família Andaluz (FA) esteve 
reunida ao  nal do dia, de modo a  
 nalizar os úl  mos prepara  vos para 
o seu Compromisso, que se realizaria 
no dia seguinte. Esta preparação teve 
por base a oração e interiorização do 
signi cado deste belo Compromisso 
que efetuámos. Dou graças a Deus de 
ter sido escolhido para fazer parte da 
Família Andaluz, por ele me dar este 
DOM maravilhoso chamado VIDA e 
colocar no meu caminho esta bonita 
oportunidade de o pôr a render em 
prol do próximo, através da minha 

ta certeza de querer pertencer a esta 
grande família de uma forma mais 
séria e verdadeira, que este conjunto 
de irmãos Leigos deu este importante 
passo numa cerimónia reves  da de 
simplicidade, mas simultaneamente 
de uma grande profundidade espiri-
tual. Dou graças a Deus de pertencer 
à Família Andaluz, um grupo de Leigos 
no qual me sinto acolhido e que 
muito me tem ajudado na minha ca-
minhada enquanto Cristão. A FA é um 
pilar essencial na minha vida porque 
todo este Carisma de Luiza Andaluz 
ajuda-me enquanto Cristão, a ver, in-
terpretar e sen  r a beleza do Dom da 
Vida de uma forma diferente. Assim 
como um cego vê a luz do mundo 
pela primeira vez, assim eu me sin-
to quando abro o meu coração, nos 
nossos habituais encontros FA, nos 
quais tenho a possibilidade da escuta 
da Palavra e da sua interiorização no 
mais ín  mo do meu ser. Que saiba eu, 
na minha humildade, dizer sempre o 
meu SIM aos sinais que o Senhor vai 
colocando na minha vida.

par  cipação nesta bela Família. No 
dia 25 par  cipei no re  ro do adven-
to preparado pela Irmã Mafalda. Foi 
um ó  mo momento para fortalecer 
a minha fé através da re exão so-
bre algumas personagens bíblicas. 
Unidos a Luiza Andaluz e querendo 
entregar-me cada vez mais a este 
belo Carisma de Fé e Entrega aos 
outros, e à própria Santa Igreja, no 
 nal do re  ro do advento, todos os 
elementos da Coordenação Geral, 
juntamente com a Susana Pereira 
da Coordenação Geral demos juntos 
este importante passo. Foi, de facto, 
um momento marcante, uma cha-
ma que surgiu no meu coração. Que 
Deus me dê está graça de conseguir 
levar esta chama do Amor de Cristo 
aos outros. O compromisso foi este 
importante passo que nos une a um 
pilar muito importante da vida do 
Cristão - a FIDELIDADE: Fidelidade a 
Cristo, Fidelidade à Igreja, Fidelidade 
no amor ao próximo, Fidelidade ao 
Carisma proposto por Luiza Andaluz e 
Fidelidade à Família Andaluz. Foi nes-

nientemente para o compromisso 
de adesão à FA Leigos. 

O primeiro tema levou-me a 
concluir que Deus chama (cada um) 
individualmente, porque tem para 
ele um propósito grande, e espe-
ra de quem chama aceitação, boa 
vontade e disponibilidade para este 
propósito. Deus chama de vários 
modos e formas. Somos pois convi-
dados a estar atentos e disponíveis 
ao seu chamado. O tema levou-me 
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ainda a olhar para os entraves ao 
chamamento do Senhor que são 
muitos e efetuados de muitas ma-
neiras. Em suma, a nossa vocação 
deve ser para os demais uma forma 
de suscitar mais vocações através das 
nossas boas ações. Somos chamados 
a descobrir a nossa vocação, a vivê-la 
e a despertá-la nos outros membros.

No segundo e terceiro temas, 
ressaltou-me à vista a dúvida e a 
fé. Ambas caminham muitas vezes 
como forças antagónicas. Procurei 
re e  r profundamente sobre elas. 
Foram para mim textos bem trazidos 
à re exão, uma vez que se avizinha o 
tempo de Advento, no qual a Igreja 
convida a preparar o nosso coração 
para a vinda do Senhor. A dúvida é 
muito comum em nós e pelos vistos 
desagrada a Deus.

O compromisso foi uma coisa 
hilariante. Parecia o dia do meu ba-
 smo. Realizei-o na capela da Irmãs 

em Viana, na presença das Irmãs Ana, 
Molinda, das aspirantes a minha da 

família e da famí-
lia do meu irmão. 
No começo  nha 
um sen  mento de 
ansiedade e estava 
meio nervoso, por-
que contava que o 
 zesse em conjunto 
com os membros 
de Portugal, mas 
não foi possível por 
alguns contratem-
pos. Rezámos as 
Vésperas solenes 

MOÇAMBIQUE | G  G

Nesta quadra Natalícia e sendo 
o úl  mo dia do Ano de 2017, penso 
que é o momento certo para agrade-
cer a Deus a oportunidade que  ve 
de pertencer à Família Andaluz. 

Foi um momento ímpar, o com-
promisso que  z na Celebração 
Eucarís  ca, na presença da Irmã 
Mafalda, das Irmãs Servas de Nossa 
Senhora de Fá  ma, que vivem na 
nossa comunidade, bem como de 
toda a Assembleia Paroquial. 

 Tendo como lema de Luiza 
Andaluz, Passar fazendo o bem, o 

compromisso leva me a viver o meu 
cris  anismo com mais responsabi-
lidade e amizade para com todos, 
principalmente com os mais desfavo-
recidos da nossa sociedade. 

 Inserido nas a  vidades da Família 
Andaluz - Maputo, visitamos regular-
mente os doentes,  zemos doações 
de bens alimen  cios e oferecemos 
um colchão a um doente que dormia 
em condições desumanas. Tenho 
a destacar a Eucaris  a aos doen-
tes que não podem deslocar se às 
igrejas e a recebem nas suas residên-

cias. Imbuídos pelo lema de Passar 
Fazendo o bem, é uma alegria enor-
me que sen  mos após rezarmos e 
darmos a comunhão aos doentes nas 
suas residências.

Quero desejar a con  nuação de 
uma Quadra Natalícia feliz para to-
dos os membros da Família Andaluz 
que se encontram espalhados pelo 
mundo inteiro e que a nossa famí-
lia cresça em número e em amizade 
com o lema, Passar Fazendo o bem, 
como Luiza Andaluz bem nos propôs.

esta oportunidade. Agradeço à Irmã 
Mafalda, pela forma simples e sábia 
como preparou os temas para o re-
 ro. Agradeço igualmente às Irmãs, 

Ana e Molinda, pela sua disponibi-
lidade em me cederem um espaço 
propício para o efeito. Agradeço à 
minha família que me acompanhou 
neste momento tão singular e signi -
ca  vo para a minha vida. Agradeço e 
felicito a todos os membros que  ze-
ram o seu compromisso.

e, a seguir ao responsório breve,  z 
então o meu compromisso de adesão 
ao grupo Família Andaluz. Foi um mo-
mento de grande sa  sfação. Seguiu-se 
um lanche para coroar o momento. 
Para mim, o ponto mais alto e es-
perado, foi quando os membros da 
Coordenação da FA, Internacional e 
de Portugal se manifestaram para me 
felicitar e eu a eles, pelo compromisso 
ora realizado.

Finalmente agradeço a Deus por 
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VIDA / AÇÃO
OS COMPROMISSOS NA FAMÍLIA ANDALUZ

P  | S  G
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ESPIRITUALIDADE
AS VIRTUDES HEROICAS DE LUIZA ANDALUZ

A  V  T  | I  I  D  V  (V -P )
transformada em Amor que encontramos ao percorrer a sua 
vida. Ao jeito de “aperi  vo” respigamos alguns passos: Quando 
diligenciava comprar o Convento das Capuchas, para nele ins-
talar as criancinhas órfãs e de improviso, recebeu a no  cia, 
tendo menos de um mês para obter o dinheiro necessário para 
a compra, com emprés  mos, Luiza con a e avança. Sobre este 
momento escreve: «Eu recebi a no� cia com um misto de alegria 
e sobressalto, sobressalto que a minha confi ança na Providência 
Divina logo dominou. Onde ia eu arranjar agora rapidamente o 
dinheiro preciso para aquela compra? E conseguiria eu comprar 
o Convento? [...] Os caminhos da Providência são insondáveis... 
Deus vela por nós em todas as circunstâncias e detalhes da nos-
sa vida, Ele nunca falta a quem n’Ele confi a, atende-nos sempre 
na hora própria, que importa aguardar sem desânimos»1.

▪ A FÉ   A Venerável, Luiza Andaluz, mantendo o olhar 
 xo em Jesus, “autor e consumador da fé” (Heb 12, 2), 
aprendeu a ver, con  nuamente, à luz da fé, os desígnios de 
Deus na sua vida.   

Como modelo, de crente e de discípula de Jesus, tomou 
a Virgem Maria. No seu «Fiat», encontrava a inspiração pre-
dilecta e clara para alimentar a sua fé, humildade e espírito 
de serviço. 

Expressivo da fé de Luiza é também o amor e  delidade à 
Igreja e à sua missão, sempre em comunhão com a Hierarquia, 
par  cularmente com o seu Bispo, empenhando-se na dilatação 
do Evangelho e no serviço da caridade, convicta de que a fé 
«actua pela caridade» (Gl 5,6), e que «sem obras a fé é morta» 
(Tg 2, 26). É este diálogo entre os desa os de uma Fé 

▪ A ESPERANÇA    A vida de todo o cristão assinala-se pelo 
selo da esperança, junto com a fé e a caridade. É esta tríade in-
dissociável que encontramos na vida da Venerável  Luiza Andaluz 
que, ao longo de toda a sua existência, soube dar, a quantos com 
ela conviveram, as razões da sua esperança (cf. 1Pe 3, 15), poden-
do dizer-se que a grande arte da sua vida foi viver na con ança. 

Poderemos até dizer que o ambiente an  -clericalista e 
an  -congregacionista, da época, forjaram e reforçaram o 
heroísmo da sua Esperança, que é uma esperança alegre           
(Rm 12,12), con ante, a  va, contagiante, heroica.

▪ A CARIDADE    Deus e os pobres são a experiência 
radical da espiritualidade da Venerável e neste binómio sin-
te  za-se toda a sua vida e missão. Luiza quase não escreve 
sobre a caridade. A grande palavra é a sua vida. Todavia no 
pouco que escreve descobrimos, com facilidade, o fogo da 

Fé – Con ança, provada nas 
tribulações e perseguições

A “fé-con ança”, plena e 
inabalável, foi a trave mes-
tra da espiritualidade de 
Luiza Andaluz, vivida sobre-
tudo nos muitos obstáculos, 
perseguições, cruz e tribu-
lações que teve de sofrer, 
par  cularmente nas tribu-
lações vividas na fundação 
da Congregação, sempre 
numa aceitação amorosa 
da vontade divina. À irmã 
Eugénia, em 1932, escre-
ve: «Ando tão cheia de 

trabalho! e afl ições e cui-
dados também não faltam, 
a quem quer servir a Nosso 
Senhor, mas Ele é sempre 
tão bom que nos vem logo 
servir de Cireneu e assim 
nem chegamos a tomar 
bem o peso da Cruz»2.

Em 1934, no momento 
em que se agravavam as pro-
vações na “Obra”, a menos de 
dois meses da separação do 
grupo orientado pelo Cónego 
Formigão, de novo à irmã 
Eugénia comunica: «Para seu 
descanso devo-lhe dizer que 

me sinto absolutamente em 
paz e toda confi ada na bon-
dade de Nosso Senhor. [...] 
Que Deus mostre claramente 
a Sua vontade, é o que Lhe 
peço»3.

A Fé como felicidade e 
desa o ao zelo apostólico 

Luiza vive consciente de 
que a fé é necessária para 
viver feliz, já nesta terra, an-
tecipando a felicidade eterna 
e sofre pelos que não vivem 
a felicidade da fé. Assim es-
creve: «O dom da fé é um 

dom precioso, cujo valor 
ines� mável somos incapazes 
de compreender desde esta 
vida, mas como é feliz quem 
o recebe. A presença de Deus 
em nós traz-nos sempre en-
levadas no gozo daquela 
felicidade que antevemos 
desde já, e cujo complemento 
nos aguarda na Eternidade. 
Somos realmente muito feli-
zes! Como devemos desejar 
que o nosso apostolado possa 
conseguir igual ventura para 
tanta alminha, que ainda não 
conhece o Senhor»4.

Esperança absoluta em Deus
Perante a falta de recursos materiais, que tanta vez experi-

mentou, Luiza con ou e avançou sempre, deixando claro que 
há sempre muito em Deus. Recordando um destes momen-
tos em que a Providência Divina atuou, a Venerável conclui: 
«...agradeci reconhecida a Nosso Senhor a Sua admirável 
Providência que nos faz chegar às mãos, sem demora, justa-
mente a quan� a precisa. Nunca me canso de escrever a � ntas 
de oiro a palavra confi ança: o Senhor acode sempre a quem 
n’Ele confi a!»5.

caridade que a possuía. Quase no ocaso da sua vida, Luiza 
recorda e comunica:

«O Amor a Deus e aos pobres foram-me enchendo muito 
suavemente o coração e marcaram-me missão na vida»6.

Um amor forte nas provações
Quem tem dentro de si a 

caridade divina, não se cansa 
nem desanima nos caminhos 
do Senhor, mas suporta com 
fortaleza de ânimo todos os tra-
balhos, injúrias e ofensas, sem 
desejar mal a ninguém, a exem-
plo de Jesus (1Pe 2, 21-24). Em 
alguns pensamentos a Venerável 
revela: «Só o coração que ama 

Amor que busca a glória de Deus
Agradar a Deus, buscar 

sempre a Sua glória, torná-Lo 
conhecido foi a opção fun-
damental que marcou a 
vida da Venerável. Nos seus 
pensamentos podemos ler: 
«Senhor os dons que nos des-
te nós os depomos nas vossas 
mãos, dignai-vos u� lizá-los 
para vossa Glória». 

Caridade para com o próximo
Desde a infância8, e num 

crescendo que acompanha 
toda a sua vida veri camos 
esta exigência da caridade 
que a fez ouvir o clamor 
dos mais necessitados: de 
pão, de cultura, de afeto, de 
Deus. Nos próprios escritos 
da Venerável Luiza Andaluz 
está patente essa exigência 

deveras a Jesus compreende a 
doçura de sofrer por Ele. Onde 
me quereis Senhor? Seja feita 
a Vossa Vontade». «Olhando o 
nosso crucifixo, onde o Senhor 
se mostra com mãos e pés cha-
gados e o lado aberto por nosso 
Amor, como não aceitar com 
generosidade aquela Cruz que 
Ele nos oferece por mais pesada 
que nos pareça?»7. 7

RETIRO DA FAMÍLIA ANDALUZ NO LUXEMBURGO

| A  L

O dia 3 de dezembro, dia de re  ro, foi para mim  um es-
paço de encontro e relacionamento comigo, com os outros 
e com Deus. 

Um tempo de silêncio, escuta, paragem, oração, medi-
tação, estudo, adoração, con ança e par  lha.

Quantas vezes duvido eu de Ti?
Mas é junto a Ti que encontro a calma, a força, a espe-

rança, a fé para me levantar e seguir caminho.
A Tua vida não foi feita apenas de alegrias; porque seria 

a minha diferente, comum mortal que sou?
Possa a Tua presença e escuta moldar-me, de modo a 

ser mais grata em vez de exigente, a estar mais atenta e 
recep  va e acordar para a Tua Palavra.

Foste Tu que me deste colo quando estava cansada. 
Foste Tu que me criaste a ponte quando estava à beira do 
precipício. Foste Tu que me abriste o coração quando tudo 
era dor e mágoa. Sei que em Ti nunca me perderei, pois Tu 
és o meu abrigo. Ter Fé é acreditar, é colocar-me nas mãos 
de Deus, é saber que o melhor está para vir.

Por muito negra que seja a noite, ou pareça ser, amanhã 

Deus fará nascer novamente  o sol, e teremos uma nova 
oportunidade de chegar, e fazer chegar os outros à Luz!

Aproveito a oportunidade!
Sei que Jesus me ama e que só com este amor poderei 

amar os outros!
Quando par  lhamos as nossas vidas uns com os outros, 

os milagres acontecem, mul  plicam-se e dão muito fruto.
Muito grata pelo dia de re  ro e pelos milagres que Jesus 

con  nua a realizar nas nossas vidas.

"O VERBO ENCARNOU E HABITOU ENTRE NÓS" 

C  S   V   F | S  D  P  

O Centro Social de Valado dos Frades decidiu preparar 
a chegada do Natal, tendo em conta o tema proposto pelo 
Patriarcado para o ano 2017/2018: "Fazer da Palavra de 
Deus o lugar onde nasce a Fé". 

O tema proposto prepara a vinda de Jesus, "o Verbo encar-

nou e habitou entre nós", este Verbo que é a Palavra de Deus 
feita carne, quer, mais uma vez, vir ao nosso coração, mas é ne-
cessário prepará-lo convenientemente, é necessário limpar e 
arrumar o nosso coração para estar bonito para receber Jesus. 

As crianças do Centro Social são convidadas neste 
Advento (tempo de preparação para o Natal) a conhecer a 
história do nascimento de Jesus, através da Bíblia: em cada 
semana, alguém vai contar um trecho da narra  va que irá 
culminar com o acontecimento central do Natal, o nasci-
mento de Jesus. Ao mesmo tempo, e ao longo das semanas, 
as crianças, em cada sala, são convidadas a abrir uma janela 
do calendário do Advento e descobrir a tarefa que lhes é 
proposta em cada dia.

Pretende-se, com pequenos gestos e a  vidades simples 
desenvolver nas crianças e consequentemente nas suas 
famílias, o verdadeiro sen  do do Natal e o que realmente 
importa nesta altura do ano: o amor e a amizade. 

Cerca de 25 crianças da sala dos 4 e 5 anos contam a história do nascimento de Jesus

"José e Maria 
não tinham nenhum filho. 
Quando o Gabriel, que era 
um anjo, escolheu Maria 
para ser a mãe de Jesus 

e lhe disse: 'Maria, tu vais 
ter um filho', ela ficou 

muito contente porque era 
um acontecimento muito 

importante"
Matilde

"Quando 
o bebé apareceu 

no ventre de Maria, 
tiveram que fugir, 
por causa de um 

homem mau e eles 
fugiram 

no burro"
Jacinta

"A barraquinha 
onde Jesus nasceu 

tinha muitas palhinhas e, 
dentro da casa, estava a 

Maria e José, que era 
o pai de Jesus, a vaquinha e 

o burro e as ovelhas, 
e a brilhar junto à casinha 

estava uma estrela"
Jacinta

"Essa estrela
indicou o caminho 

aos três reis magos, 
Gaspar, Belchior 

e Baltazar, que levaram 
presentes para o Menino. 
E os pastores, que tinham 

muitas ovelhas também 
foram ver Jesus."

"Descobriram-nO porque 
uma estrela brilhava muito 

no céu e ensinou-lhes o caminho"
Ana Catarina

"A luz de uma estrela, 
representa a luz de Jesus e nós 

trazemos o Jesus no coração 
e nesta altura abrimos o nosso 

coração aos outros."

No  cia do Jornal "O Alcoa" - 14 de dezembro de 2017
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EM BUSCA...
RETIRO DE ADVENTO  PORTUGAL

| L  G

Mo  vados pelo desejo de acolher nos seus corações “O 
Verbo de Deus [que] encarnou entre nós” (Jo 1,14), no pas-
sado dia 25 de novembro, na Casa Geral da Congregação 
das Servas de Nossa Senhora de Fá  ma (S. Mamede), 
em Lisboa, encontraram-se 20 pessoas, para o “Re  ro de 
Advento”. A Irmã Mafalda Leitão foi quem esteve a orien-
tar o grupo: a proposta par  u da necessidade de podermos 
fazer uma experiência pessoal, esvaziada das nossas a  vi-
dades diárias, mas na procura de uma atenção redobrada, 
para descobrirmos ao que “somos des  nados a viver,” (Luiza 
Andaluz), e depois, “sabendo levar a Deus connosco, nós o 
distribuamos aos que têm fome e sede de jus  ça” (Luiza 
Andaluz). Inspirados pela leitura orante da Palavra, seguimos 
o ritmo de três personagens bíblicas: Zacarias (Lc 1,5-25: 
o que serve o Senhor no Templo, mas duvida; daí 
o seu silêncio forçado); Isabel, prima de Maria            
(Lc 1,39-44:  a sintonia e a con ança no Senhor) e 
Maria (Lc 1, 26-38: a que acreditou, consen  u e 
recebeu em si a proposta de Deus: Sim!).

Ao longo deste dia, aprendemos 
a encontrar o nosso espaço (inte-
rior e exterior) com o Senhor 
e a disponibilizarmo-nos 
para apreciar o Seu silên-
cio e a Sua tranquilidade 
em nós. Numa dinâmica 
orante, deixámo-nos con-
duzir pelas várias pistas, oferecendo 
ao Senhor o nosso tempo e atenção. A experiência de 
repousar no Senhor e de Lhe pedir o dom da Fé, possibi-
litou-nos tomar consciência de quem somos, das nossas 
fragilidades, de Lhe falarmos abertamente, pois a nal o 
Senhor é o Amigo que sempre espera por nós. No re  ro 
par  ciparam membros da Família Andaluz, como forma de 

preparação para o seu compromisso na Família Andaluz-
Leigos. Em simultâneo, em Angola, o Sérgio Epalanga, 
Tesoureiro da Coordenação Geral da Família Andaluz, fazia 
também o seu re  ro, na Casa das Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma em Luanda, tendo sido a Irmã Ana Magina a 
orientadora do mesmo.

No  nal do dia, em S. Mamede, na capela da Casa, as 
Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fá  ma esperavam-nos. 
O grupo rezou a Hora de Vésperas em Comunidade com 
as Irmãs, tendo o Samuel Gomes (Coordenador Geral da 
FA), a sua esposa, Stephanie Gomes (assessora da CGFA), 
a Lília Guerreiro (Secretária CGFA), o seu esposo, Jacinto 

Guerreiro (grupo FA S. Mamede) e a 
Susana  Pereira (Secretária Nacional FA 

de Portugal) feito o seu primeiro com-
promisso na Família Andaluz - Leigos. 

A Irmã Lucília Gaspar, Superiora 
Geral da Congregação das Servas 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
presidiu à Hora de Vésperas. 
Da mesma forma, em Angola, 

o Sérgio, viveu o seu primeiro 
compromisso na Família Andaluz 
- Leigos. Toda a Comunidade 

orante esteve em ação de graças e 
expectante, pois a nal, foi o primei-

ro momento de compromisso o cial na 
Família Andaluz – Leigos  para Portugal e 

para Angola. No  nal, todos par  lharam um lanche fes  vo, 
pois o mo  vo é de alegria: o encontro com o Senhor acon-
teceu e a Família Andaluz cresceu. Há uma nova dinâmica, 
um caminho a fazer-se, no serviço e na colaboração entre 
estes irmãos pelo ba  smo e na Fé, à Missão que o Salvador 
lhes con ar. Rezemos por eles!

| S  E

Nesta vida de correria, em que as ro  nas nos absorvem, 
e nos  tomam todo o nosso precioso tempo, há alturas em 
que nos temos de obrigar a PARAR. E, para isso, nada me-
lhor que um Re  ro. 

Só parando, fazendo silêncio, nos focamos no que real-
mente interessa e ouvimos o que Deus tem para nos dizer, 
falar, aconselhar, pelo que este Re  ro de Advento, tão bem 
orientado pela Irmã Mafalda Leitão, cons  tuiu um momento 
privilegiado de Oração, Re exão, Par  lha, Encontro com Deus.

Deus fala-nos, e tenta chegar até nós, não só através da 
Palavra, mas através de tudo e todos os que nos rodeiam. Para 
O ouvir há que estar alerta e atentos a todos os sinais, pois 
tudo o que acontece, é porque é essa a Sua vontade, apesar de 
algumas vezes o Seu tempo não coincidir com o nosso.

O sinal foi dado num encontro de paroquianos, o 
Espírito Santo iluminou O Caminho e nós só precisámos de 
O seguir, de coração aberto e com uma grande vontade de 
dar mais um passo na nossa Caminhada de Fé, aumentando 
a nossa Con ança em Deus, dando Graças por tudo o que 

somos e temos, e pedindo a Nossa Senhora que interceda 
por nós para que, à Sua imagem, estejamos sempre dispo-
níveis para dizer Sim a todos os 'desa os' que Deus ponha 
na nossa vida.

Bem-haja Irmã Mafalda, Família Andaluz e Irmãs Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma.

3

A  V  C  

1 Cf. Ib. Cap. VI, 352.
2 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 490.
3 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 509.
4 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VIII, 626-627.
5 Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VI, 361.
6 Cf. Biogra a documentada da Posi  o, Cap. X, 849. (Despedida às Irmãs, 26/VII/69).
7 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2671; 2726.
8 Conferir estes factos na Biogra a Documentada da Posi  o, Capítulos: I, 2.2 onde 
  encontramos a pequenita Luiza a pedir como prendas de Natal e aniversário 
  tecidos para fazer roupinhas para as “criancinhas pobres”, que a Mãe ou a 
  empregada Gertrudes lhe ensinavam a talhar.

9 Para uma compreensão global desta situação, recordemos quanto está registado 
   nos capítulos VI e VII da Biogra a documentada da Posi  o. Examinar par  cularmente 
 a carta que a Serva de Deus escreveu ao Cardeal Cerejeira, modelar pela prudência 
  que revela. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, Cap. VII, 494-495.
10 Interessante recordar o discurso que Luiza Andaluz profere aquando da atribuição da 
  Medalha de Ouro da cidade de Santarém. Cf. Biogra a Documentada da Posi  o, 
    Cap. X, 915-917.
11 ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2719.
12 Summ., 343 §1377; 345, §1385-1386.
13 ANDALUZ, Pensamentos, 31 de Março de 1965, Proc. X, 2872.
14 Cf. Quanto sobre este assunto está escrito no capítulo II, 1.1 da Biogra a 
   documentada da Posi  o.

da caridade, decorrente da 
unidade entre amor a Deus 
e amor ao próximo, por ela 
vivida.

Alguns pensamentos e 
escritos dão-nos o tom des-
ta sua coerência: «Ser bom 
para com todos sobretudo 
para com os mais pequenos 

e desprezados é o Evangelho 
vivido». «Atender com bonda-
de os pobres, os pequeninos, 
leva-nos a compreender me-
lhor o Evangelho».

Caridade como verdade e 
liberdade interior

A vida de Luiza é uma 

vida uni cada pela oração, 
caminho através do qual 
ela entrava na profundi-
dade do coração de Deus, 
para n’Ele compreender 
o seu próprio coração, ali-
mentando o amor que a 
conduzia ao encontro da hu-
manidade. No ano de 1946, 

e 1945, respec  vamente em 
Pamplona e na Cova da Iria, 
escreve: «� di� cil conhecer a 
Caridade se a alma não vigia 
cuidadosamente sobre si». 
«Quem busca a perfeição 
deve olhar mais para dentro 
de si, pois a emenda de vida 
parte do nosso interior».

▪ A PRUDÊNCIA   A Venerável, Luiza Andaluz demons-
trou, ao longo da sua vida, uma prudência singular e 
heroica, sabendo ponderar e decidir aquilo que devia fa-
zer, tanto nos assuntos ordinários, como nos momentos de 
grave di culdade, par  cularmente na fundação da Obra e 
nas di culdades vividas, até à aprovação da Congregação9. 
Foi prudente superiora no governo da Congregação, alian-
do prudência e audácia; foi prudente no saber falar e 
saber calar; prudente nas relações sociais e polí  cas10; foi 

▪ A JUSTIÇA     Na vida da Venerável, Luiza Andaluz, veri-
 camos que ela viveu e testemunhou a paz e a alegria duma 
vida pautada pelos caminhos da jus  ça para com Deus: “Deus 
super omnia” e para com os outros, a quem procurou fazer 
sempre o bem, edi cando «o �eino de Deus que é �us� ça, paz e 
alegria no Espírito Santo» (cf. Rm 14, 17) inaugurado por Jesus. 

A virtude da jus  ça, sendo uma das armas mais poderosas 
na luta pelo reino da caridade, marcou, de modo inequívoco, 
a caridade do vasto apostolado social que, desde adoles-
cente e ao longo de toda a vida, sempre exerceu. Todas as 
declarações a este respeito permitem a rmar que Luiza viveu 
a jus  ça para com Deus e a Igreja, para com o próximo cui-
dando a sua promoção social; foi justa na igualdade de trato 

▪ A FORTALEZA   Luiza Andaluz pra  cou esta virtude 
de tal forma que pode ser apresentada como modelo de 
fortaleza heroica com matriz sapiencial. Viveu a fortaleza par-
 cularmente nas adversidades e perseguições que enfrentou, 

primeiro como leiga comprome  da no apostolado e depois 
como Fundadora duma Congregação religiosa, que teve de 
nascer clandes  na. Viveu a fortaleza ao ver destruir a primeira 
missão14  e ao esperar reconstruir a Obra destruída. Viveu a 
fortaleza no discernimento da sua vocação e na livre renúncia 

▪ A TEMPERANÇA   Dado que a virtude da temperança 
pressupõe a ordenação da vontade face a Deus, podemos di-
zer que Luiza Andaluz pra  cou a temperança em grau heroico 
como se deduz das provas documentais. Cumprir a vontade 
de Deus era o seu propósito máximo. Com frequência, se fala 
do seu espírito de mor   cação, tanto interna como externa. 
Todavia, convém realçar que a ascese não lhe apagou o apreço 
pelo esplêndido e esté  co. No meio do esplendor dos grandes, 
ouvia o clamor dos pequenos. Serviu-se das alegrias e faus-
to deste mundo para perceber o seu mundo interior. Soube 
deixar grandezas e ostentações e com equilíbrio renunciar a 

prudente no deixar-se guiar pelo Espírito, na busca da glória 
de Deus; foi prudente no fazer o bem “sem dar nas vistas”; 
foi prudente como educadora, mostrando, desde a infância e 
juventude, uma invulgar ap  dão de pedagoga.

Saboreando o fruto sazonal da sabedoria, cul  vado ao 
longo de uma vida plena de desa os, a  Venerável escreve: 
«Guiados pelo Espírito Divino saberemos trilhar sem desfale-
cimento os caminhos apontados pela Vontade do Senhor»11. 

com as pessoas; no exercício da jus  ça ao jeito dos “trabalha-
dores da vinha” (cf. Mt 20, 1-16)12; foi justa na orientação das 
Ins  tuições que fundou ou se dedicou; foi justa na equidade 
de Educadora, no sen  do de jus  ça distribu  va e defensora 
dos mais desfavorecidos; foi justa como Superiora, justa no 
reconhecer os seus erros e deles pedir desculpa, justa na gra-
 dão que manifestava aos seus benfeitores.

Desde criança até à morte, Deus teve um lugar primordial 
na sua vida. É concludente a sua a  tude de agradecimento, e 
compromisso pela glória de Deus tão presente neste pensa-
mento, escrito aos oitenta e oito anos: «Não desperdicemos 
o tempo. Um só momento bem aproveitado pode dar glória 
a Deus por toda a Eternidade»13.

ao seu projeto pessoal, para fundar uma Congregação numa 
sociedade onde era necessário permanecer oculta e marcar 
uma presença evangélica. Viveu a fortaleza na crise que le-
vou à cisão da “Obra” e na longa espera até à aprovação da 
Congregação. Viveu a fortaleza nas calúnias, vexames e perse-
guições, na serenidade face à cruz. Foi forte e audaz no governo 
e missão da Congregação. Viveu a fortaleza na fragilidade das 
doenças e nos limites dos seus úl  mos anos. Viveu a fortaleza 
mais sublime: ser forte e acolher a fragilidade dos outros.

prazeres legí  mos. Pra  cou a sobriedade e mor   cação no co-
mer, beber, ves  r, e a exigência na igualdade de trato. 

Viveu com auto-domínio, bom senso, bom humor, comunican-
do serenidade, equilíbrio, gosto e alegria de viver, manifestação 
da presença do próprio Deus. Usufruindo dos prazeres ineren-
tes ao ambiente aristocrá  co em que cresceu, devido à posição 
social dos seus pais, apresentada à corte e par  cipando do seu 
fausto, apreciadora do requinte e do belo, Luiza Andaluz soube 
estar no mundo sem se deixar possuir por ele (cf. Jo 17,16), soube 
viver pura e serena, sem dar lugar à dicotomia entre o sagrado e 
o profano, soube escolher “a melhor parte”.
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ESPIRITUALIDADE
AS VIRTUDES HEROICAS DE LUIZA ANDALUZ

A  V  T  | I  I  D  V  (V -P )
transformada em Amor que encontramos ao percorrer a sua 
vida. Ao jeito de “aperi  vo” respigamos alguns passos: Quando 
diligenciava comprar o Convento das Capuchas, para nele ins-
talar as criancinhas órfãs e de improviso, recebeu a no  cia, 
tendo menos de um mês para obter o dinheiro necessário para 
a compra, com emprés  mos, Luiza con a e avança. Sobre este 
momento escreve: «Eu recebi a no� cia com um misto de alegria 
e sobressalto, sobressalto que a minha confi ança na Providência 
Divina logo dominou. Onde ia eu arranjar agora rapidamente o 
dinheiro preciso para aquela compra? E conseguiria eu comprar 
o Convento? [...] Os caminhos da Providência são insondáveis... 
Deus vela por nós em todas as circunstâncias e detalhes da nos-
sa vida, Ele nunca falta a quem n’Ele confi a, atende-nos sempre 
na hora própria, que importa aguardar sem desânimos»1.

▪ A FÉ   A Venerável, Luiza Andaluz, mantendo o olhar 
 xo em Jesus, “autor e consumador da fé” (Heb 12, 2), 
aprendeu a ver, con  nuamente, à luz da fé, os desígnios de 
Deus na sua vida.   

Como modelo, de crente e de discípula de Jesus, tomou 
a Virgem Maria. No seu «Fiat», encontrava a inspiração pre-
dilecta e clara para alimentar a sua fé, humildade e espírito 
de serviço. 

Expressivo da fé de Luiza é também o amor e  delidade à 
Igreja e à sua missão, sempre em comunhão com a Hierarquia, 
par  cularmente com o seu Bispo, empenhando-se na dilatação 
do Evangelho e no serviço da caridade, convicta de que a fé 
«actua pela caridade» (Gl 5,6), e que «sem obras a fé é morta» 
(Tg 2, 26). É este diálogo entre os desa os de uma Fé 

▪ A ESPERANÇA    A vida de todo o cristão assinala-se pelo 
selo da esperança, junto com a fé e a caridade. É esta tríade in-
dissociável que encontramos na vida da Venerável  Luiza Andaluz 
que, ao longo de toda a sua existência, soube dar, a quantos com 
ela conviveram, as razões da sua esperança (cf. 1Pe 3, 15), poden-
do dizer-se que a grande arte da sua vida foi viver na con ança. 

Poderemos até dizer que o ambiente an  -clericalista e 
an  -congregacionista, da época, forjaram e reforçaram o 
heroísmo da sua Esperança, que é uma esperança alegre           
(Rm 12,12), con ante, a  va, contagiante, heroica.

▪ A CARIDADE    Deus e os pobres são a experiência 
radical da espiritualidade da Venerável e neste binómio sin-
te  za-se toda a sua vida e missão. Luiza quase não escreve 
sobre a caridade. A grande palavra é a sua vida. Todavia no 
pouco que escreve descobrimos, com facilidade, o fogo da 

Fé – Con ança, provada nas 
tribulações e perseguições

A “fé-con ança”, plena e 
inabalável, foi a trave mes-
tra da espiritualidade de 
Luiza Andaluz, vivida sobre-
tudo nos muitos obstáculos, 
perseguições, cruz e tribu-
lações que teve de sofrer, 
par  cularmente nas tribu-
lações vividas na fundação 
da Congregação, sempre 
numa aceitação amorosa 
da vontade divina. À irmã 
Eugénia, em 1932, escre-
ve: «Ando tão cheia de 

trabalho! e afl ições e cui-
dados também não faltam, 
a quem quer servir a Nosso 
Senhor, mas Ele é sempre 
tão bom que nos vem logo 
servir de Cireneu e assim 
nem chegamos a tomar 
bem o peso da Cruz»2.

Em 1934, no momento 
em que se agravavam as pro-
vações na “Obra”, a menos de 
dois meses da separação do 
grupo orientado pelo Cónego 
Formigão, de novo à irmã 
Eugénia comunica: «Para seu 
descanso devo-lhe dizer que 

me sinto absolutamente em 
paz e toda confi ada na bon-
dade de Nosso Senhor. [...] 
Que Deus mostre claramente 
a Sua vontade, é o que Lhe 
peço»3.

A Fé como felicidade e 
desa o ao zelo apostólico 

Luiza vive consciente de 
que a fé é necessária para 
viver feliz, já nesta terra, an-
tecipando a felicidade eterna 
e sofre pelos que não vivem 
a felicidade da fé. Assim es-
creve: «O dom da fé é um 

dom precioso, cujo valor 
ines� mável somos incapazes 
de compreender desde esta 
vida, mas como é feliz quem 
o recebe. A presença de Deus 
em nós traz-nos sempre en-
levadas no gozo daquela 
felicidade que antevemos 
desde já, e cujo complemento 
nos aguarda na Eternidade. 
Somos realmente muito feli-
zes! Como devemos desejar 
que o nosso apostolado possa 
conseguir igual ventura para 
tanta alminha, que ainda não 
conhece o Senhor»4.

Esperança absoluta em Deus
Perante a falta de recursos materiais, que tanta vez experi-

mentou, Luiza con ou e avançou sempre, deixando claro que 
há sempre muito em Deus. Recordando um destes momen-
tos em que a Providência Divina atuou, a Venerável conclui: 
«...agradeci reconhecida a Nosso Senhor a Sua admirável 
Providência que nos faz chegar às mãos, sem demora, justa-
mente a quan� a precisa. Nunca me canso de escrever a � ntas 
de oiro a palavra confi ança: o Senhor acode sempre a quem 
n’Ele confi a!»5.

caridade que a possuía. Quase no ocaso da sua vida, Luiza 
recorda e comunica:

«O Amor a Deus e aos pobres foram-me enchendo muito 
suavemente o coração e marcaram-me missão na vida»6.

Um amor forte nas provações
Quem tem dentro de si a 

caridade divina, não se cansa 
nem desanima nos caminhos 
do Senhor, mas suporta com 
fortaleza de ânimo todos os tra-
balhos, injúrias e ofensas, sem 
desejar mal a ninguém, a exem-
plo de Jesus (1Pe 2, 21-24). Em 
alguns pensamentos a Venerável 
revela: «Só o coração que ama 

Amor que busca a glória de Deus
Agradar a Deus, buscar 

sempre a Sua glória, torná-Lo 
conhecido foi a opção fun-
damental que marcou a 
vida da Venerável. Nos seus 
pensamentos podemos ler: 
«Senhor os dons que nos des-
te nós os depomos nas vossas 
mãos, dignai-vos u� lizá-los 
para vossa Glória». 

Caridade para com o próximo
Desde a infância8, e num 

crescendo que acompanha 
toda a sua vida veri camos 
esta exigência da caridade 
que a fez ouvir o clamor 
dos mais necessitados: de 
pão, de cultura, de afeto, de 
Deus. Nos próprios escritos 
da Venerável Luiza Andaluz 
está patente essa exigência 

deveras a Jesus compreende a 
doçura de sofrer por Ele. Onde 
me quereis Senhor? Seja feita 
a Vossa Vontade». «Olhando o 
nosso crucifixo, onde o Senhor 
se mostra com mãos e pés cha-
gados e o lado aberto por nosso 
Amor, como não aceitar com 
generosidade aquela Cruz que 
Ele nos oferece por mais pesada 
que nos pareça?»7. 7

RETIRO DA FAMÍLIA ANDALUZ NO LUXEMBURGO

| A  L

O dia 3 de dezembro, dia de re  ro, foi para mim  um es-
paço de encontro e relacionamento comigo, com os outros 
e com Deus. 

Um tempo de silêncio, escuta, paragem, oração, medi-
tação, estudo, adoração, con ança e par  lha.

Quantas vezes duvido eu de Ti?
Mas é junto a Ti que encontro a calma, a força, a espe-

rança, a fé para me levantar e seguir caminho.
A Tua vida não foi feita apenas de alegrias; porque seria 

a minha diferente, comum mortal que sou?
Possa a Tua presença e escuta moldar-me, de modo a 

ser mais grata em vez de exigente, a estar mais atenta e 
recep  va e acordar para a Tua Palavra.

Foste Tu que me deste colo quando estava cansada. 
Foste Tu que me criaste a ponte quando estava à beira do 
precipício. Foste Tu que me abriste o coração quando tudo 
era dor e mágoa. Sei que em Ti nunca me perderei, pois Tu 
és o meu abrigo. Ter Fé é acreditar, é colocar-me nas mãos 
de Deus, é saber que o melhor está para vir.

Por muito negra que seja a noite, ou pareça ser, amanhã 

Deus fará nascer novamente  o sol, e teremos uma nova 
oportunidade de chegar, e fazer chegar os outros à Luz!

Aproveito a oportunidade!
Sei que Jesus me ama e que só com este amor poderei 

amar os outros!
Quando par  lhamos as nossas vidas uns com os outros, 

os milagres acontecem, mul  plicam-se e dão muito fruto.
Muito grata pelo dia de re  ro e pelos milagres que Jesus 

con  nua a realizar nas nossas vidas.

"O VERBO ENCARNOU E HABITOU ENTRE NÓS" 

C  S   V   F | S  D  P  

O Centro Social de Valado dos Frades decidiu preparar 
a chegada do Natal, tendo em conta o tema proposto pelo 
Patriarcado para o ano 2017/2018: "Fazer da Palavra de 
Deus o lugar onde nasce a Fé". 

O tema proposto prepara a vinda de Jesus, "o Verbo encar-

nou e habitou entre nós", este Verbo que é a Palavra de Deus 
feita carne, quer, mais uma vez, vir ao nosso coração, mas é ne-
cessário prepará-lo convenientemente, é necessário limpar e 
arrumar o nosso coração para estar bonito para receber Jesus. 

As crianças do Centro Social são convidadas neste 
Advento (tempo de preparação para o Natal) a conhecer a 
história do nascimento de Jesus, através da Bíblia: em cada 
semana, alguém vai contar um trecho da narra  va que irá 
culminar com o acontecimento central do Natal, o nasci-
mento de Jesus. Ao mesmo tempo, e ao longo das semanas, 
as crianças, em cada sala, são convidadas a abrir uma janela 
do calendário do Advento e descobrir a tarefa que lhes é 
proposta em cada dia.

Pretende-se, com pequenos gestos e a  vidades simples 
desenvolver nas crianças e consequentemente nas suas 
famílias, o verdadeiro sen  do do Natal e o que realmente 
importa nesta altura do ano: o amor e a amizade. 

Cerca de 25 crianças da sala dos 4 e 5 anos contam a história do nascimento de Jesus

"José e Maria 
não tinham nenhum filho. 
Quando o Gabriel, que era 
um anjo, escolheu Maria 
para ser a mãe de Jesus 

e lhe disse: 'Maria, tu vais 
ter um filho', ela ficou 

muito contente porque era 
um acontecimento muito 

importante"
Matilde

"Quando 
o bebé apareceu 

no ventre de Maria, 
tiveram que fugir, 
por causa de um 

homem mau e eles 
fugiram 

no burro"
Jacinta

"A barraquinha 
onde Jesus nasceu 

tinha muitas palhinhas e, 
dentro da casa, estava a 

Maria e José, que era 
o pai de Jesus, a vaquinha e 

o burro e as ovelhas, 
e a brilhar junto à casinha 

estava uma estrela"
Jacinta

"Essa estrela
indicou o caminho 

aos três reis magos, 
Gaspar, Belchior 

e Baltazar, que levaram 
presentes para o Menino. 
E os pastores, que tinham 

muitas ovelhas também 
foram ver Jesus."

"Descobriram-nO porque 
uma estrela brilhava muito 

no céu e ensinou-lhes o caminho"
Ana Catarina

"A luz de uma estrela, 
representa a luz de Jesus e nós 

trazemos o Jesus no coração 
e nesta altura abrimos o nosso 

coração aos outros."

No  cia do Jornal "O Alcoa" - 14 de dezembro de 2017
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OUTRAS CURIOSIDADES

JANEIRO
1 - Santa Maria, Mãe de Deus, Solenidade - Dia Mundial da Paz
5 a 7 - Encontro Vocacional - Quinta do Candeeiro, Portugal
6 - Epifania, Solenidade
   - Encontro da Família Andaluz - Casa da D. Rosa, Guiné-Bissau
   - Peregrinação dos Primeiros Sábados - Namaacha, Moçambique
7 - Ba  smo do Senhor
   - Encontro da Família Andaluz - Maputo, Moçambique
   - Encontro Vocacional - Guiné-Bissau
8 - Reunião da Família Andaluz - Luxemburgo
10 - Encontro da Família Andaluz - Mavila, Moçambique
13 - Formação da Família Andaluz - Casa Luiza Andaluz, Portugal
17 a 24 - Re  ro Anual - Cassongue, Angola
20 - Jantar das Janeiras (Jovens) - Luxemburgo

FEVEREIRO
2 - Apresentação do Senhor
   - Dia do Consagrado
3 - Peregrinação dos Primeiros Sábados - Namaacha, Moçambique
4  Encontro da Família Andaluz - Maputo, Moçambique
5 - Reunião da Família Andaluz - Luxemburgo
9 a 11 - Re  ro de Jovens - Luxemburgo
10 - Encontro Vocacional - Maputo/Mavila, Moçambique
      - Encontro da Família Andaluz - S. Gabriel da Palha, Brasil
11 - Família Andaluz (adultos e jovens) - Ponta da Rosa, Guiné-Bissau
      - Celebração natalícia de Luiza - S. João XXIII, Guiné-Bissau
      - Celebração e Confraternização - S. Gabriel da Palha, Brasil
12 - 141º Aniversário de nascimento de Luiza Andaluz
      - Celebração do Aniversário de Luiza Andaluz - Luxemburgo
14 - Cinzas
      - Encontro da Família Andaluz - Mavila, Moçambique
17 - Assembleia da Família Andaluz - Santarém, Portugal
17 e 18 - Encontro para rapazes e raparigas (+16anos) - Portugal
18 - 1ºDomingo da Quaresma
      - Encontro de Animadores da Família Andaluz - Escola L. Andaluz, Angola
      - Re  ro de Leigos - Luxemburgo
23 a 25 - Encontro Matrimonial - Luxemburgo
24 - Vigília de Oração EM - Luxemburgo
25 - Encontro Vocacional - Guiné-Bissau

PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ 

PORTUGUÊS
• Entremos muitas vezes na lapinha de 
Belém a visitar o Menino deitado sobre 
as palhas duras de uma manjedoira. 
Aprendamos aí como devemos es  mar a 
santa pobreza.

FRANCÊS
• Entrons souvent dans le pe  t gro  e 
de Bethléem pour visiter l'Enfant Jésus 
couché sur la paille dure d'une mangeoi-
re. Apprenons-nous comment nous de-
vrions es  mer la sainte pauvreté.

KIKONGO (Angola)
• Tu co   ntangua za ingi muna mpaka yá 
Beteleme tuenda kingula e nuana una 
ualeca vana ima yaconda mfunu numa 
mpaca. Tulongoka e vovo e mpila zolela 
e umputo ua velela.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ 

Luiza Andaluz
Fundadora da Congregação 

das Servas de Nossa  
Senhora de Fá  ma

A família Braancamp emprestou a sua 
casa, situada na Rua da Armargura, aten-
dendo ao pedido de Luiza Andaluz e ela 
pôde instalar lá as alunas e órfãs. Elas per-
maneceram alegremente nesta casa até à 
morte de Braancamp Freire em fevereiro 
de 1921, data em que a família, fazendo 
valer o testamento do falecido, teve de pe-
dir a Luiza Andaluz que deixassem a casa 
de modo a que ela pudesse transformar-se 
numa Biblioteca ao serviço da cidade. Mas 
para onde iriam? Luiza Andaluz reza e en-
trega-se à Providência Divina.
Entretanto, sai a no  cia de que o an  go 
convento das Capuchas, tomado pela guar-
da a quando da instauração da República 
em Portugal, iria a leilão. Aquele espaço, 
outrora usado para oração e caridade, des-
de que os republicanos se instalaram nele, 
transformou-se em bordel e quartel. E isto 
cortava o coração de Luiza. Agora iria a 
leilão e as pessoas pediam-lhe encarecida-
mente que  zesse algo. Mas como conse-

guiria ela dinheiro para comprar 
o convento? E certamente, ha-
veria muitos outros interessa-
dos. Como poderia compe  r?

guiria
o co
ver
dos

AGENDA

1

AS VIRTUDES HEROICAS DE LUIZA ANDALUZ

Vida e Ação
p. 04

Em busca...
p. 06

Outras curiosidades
p. 08
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Espiritualidade 
p. 02

Natal é sempre tempo de Júbilo e ALEGRIA, porque 
«Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus». Todavia, para as 
Servas de Nossa Senhora de Fá  ma, Família Andaluz e 
todas as pessoas ligadas à Congregação, este ano reves-
 u-se de especial singularidade, porque, no passado dia 

18 de Dezembro, o Santo Padre, Papa Francisco, autori-
zou a assinatura do Decreto rela  vo ao reconhecimento 
das Virtudes Heróicas da Serva de Deus Luiza Andaluz, 
Fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fá  ma, a par  r do qual Luiza Andaluz é designada 
por Venerável. 

É um momento único e decisivo para que, Luiza 
Andaluz venha a ser um dia reconhecida e declarada 
como Beata e depois Santa. É um desa o a que olhe-
mos o testemunho da sua vida cristã, vida virtuosa, 
vivida até ao heroísmo.

É um sinal de Deus para o nosso mundo, é uma in-
tercessora junto de Deus. Alegremo-nos!  

(con� nuação ↘)
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