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AS VIRTUDES HEROICAS DE LUIZA ANDALUZ

Natal é sempre tempo de Júbilo e ALEGRIA, porque
«Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus». Todavia, para as
Servas de Nossa Senhora de FáƟma, Família Andaluz e
todas as pessoas ligadas à Congregação, este ano revesƟu-se de especial singularidade, porque, no passado dia
18 de Dezembro, o Santo Padre, Papa Francisco, autorizou a assinatura do Decreto relaƟvo ao reconhecimento
das Virtudes Heróicas da Serva de Deus Luiza Andaluz,
Fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora

de FáƟma, a parƟr 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 desao a que olhemos o testemunho da sua vida cristã, vida virtuosa,
vivida até ao heroísmo.
É um sinal de Deus para o nosso mundo, é uma intercessora junto de Deus. Alegremo-nos!
(con�nuação ↘)
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▪ A PRUDÊNCIA A Venerável, Luiza Andaluz demonstrou, ao longo da sua vida, uma prudência singular e
heroica, sabendo ponderar e decidir aquilo que devia fazer, tanto nos assuntos ordinários, como nos momentos de
grave diculdade, parƟcularmente na fundação da Obra e
nas diculdades vividas, até à aprovação da Congregação9.
Foi prudente superiora no governo da Congregação, aliando prudência e audácia; foi prudente no saber falar e
saber calar; prudente nas relações sociais e políƟcas10; foi

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 apƟdão de pedagoga.
Saboreando o fruto sazonal da sabedoria, culƟvado ao
longo de uma vida plena de desaos, a Venerável escreve:
«Guiados pelo Espírito Divino saberemos trilhar sem desfalecimento os caminhos apontados pela Vontade do Senhor»11.

▪ A JUSTIÇA Na vida da Venerável, Luiza Andaluz, vericamos que ela viveu e testemunhou a paz e a alegria duma
vida pautada pelos caminhos da jusƟça para com Deus: “Deus
super omnia” e para com os outros, a quem procurou fazer
sempre o bem, edicando «o �eino de Deus que é �us�ça, paz e
alegria no Espírito Santo» (cf. Rm 14, 17) inaugurado por Jesus.
A virtude da jusƟça, sendo uma das armas mais poderosas
na luta pelo reino da caridade, marcou, de modo inequívoco,
a caridade do vasto apostolado social que, desde adolescente e ao longo de toda a vida, sempre exerceu. Todas as
declarações a este respeito permitem armar que Luiza viveu
a jusƟça para com Deus e a Igreja, para com o próximo cuidando a sua promoção social; foi justa na igualdade de trato

com as pessoas; no exercício da jusƟça ao jeito dos “trabalhadores da vinha” (cf. Mt 20, 1-16)12; foi justa na orientação das
InsƟtuições que fundou ou se dedicou; foi justa na equidade
de Educadora, no senƟdo de jusƟça distribuƟva e defensora
dos mais desfavorecidos; foi justa como Superiora, justa no
reconhecer os seus erros e deles pedir desculpa, justa na graƟdão que manifestava aos seus benfeitores.
Desde criança até à morte, Deus teve um lugar primordial
na sua vida. É concludente a sua aƟtude de agradecimento, e
compromisso pela glória de Deus tão presente neste pensamento, 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.

▪ A FORTALEZA Luiza Andaluz praƟcou esta virtude
de tal forma que pode ser apresentada como modelo de
fortaleza heroica com matriz sapiencial. Viveu a fortaleza parƟcularmente nas adversidades e perseguições que enfrentou,
primeiro como leiga compromeƟda no apostolado e depois
como Fundadora duma Congregação religiosa, que teve de
nascer clandesƟna. 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

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 levou à cisão da “Obra” e na longa espera até à aprovação da
Congregação. Viveu a fortaleza nas calúnias, vexames e perseguições, 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 úlƟmos anos. Viveu a fortaleza
mais sublime: ser forte e acolher a fragilidade dos outros.

▪ A TEMPERANÇA Dado que a virtude da temperança
pressupõe a ordenação da vontade face a Deus, podemos dizer que Luiza Andaluz praƟcou 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 morƟcação, tanto interna como externa.
Todavia, convém realçar que a ascese não lhe apagou o apreço
pelo esplêndido e estéƟco. No meio do esplendor dos grandes,
ouvia o clamor dos pequenos. Serviu-se das alegrias e fausto deste mundo para perceber o seu mundo interior. Soube
deixar grandezas e ostentações e com equilíbrio renunciar a

prazeres legíƟmos. PraƟcou a sobriedade e morƟcação no comer, beber, vesƟr, e a exigência na igualdade de trato.
Viveu com auto-domínio, bom senso, bom humor, comunicando serenidade, equilíbrio, gosto e alegria de viver, manifestação
da presença do próprio Deus. Usufruindo dos prazeres inerentes ao ambiente aristocráƟco em que cresceu, devido à posição
social dos seus pais, apresentada à corte e parƟcipando 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”.

Cf. Ib. Cap. VI, 352.
Cf. Biograa Documentada da PosiƟo, Cap. VII, 490.
3
Cf. Biograa Documentada da PosiƟo, Cap. VII, 509.
4
Cf. Biograa Documentada da PosiƟo, Cap. VIII, 626-627.
5
Cf. Biograa Documentada da PosiƟo, Cap. VI, 361.
6
Cf. Biograa documentada da PosiƟo, Cap. X, 849. (Despedida às Irmãs, 26/VII/69).
7
ANDALUZ, Pensamentos, Proc. IX, 2671; 2726.
8
Conferir estes factos na Biograa Documentada da PosiƟo, 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

1
2

Para uma compreensão global desta situação, recordemos quanto está registado
nos capítulos VI e VII da Biograa documentada da PosiƟo. Examinar parƟcularmente
a carta que a Serva de Deus escreveu ao Cardeal Cerejeira, modelar pela prudência
que revela. Cf. Biograa Documentada da PosiƟo, 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. Biograa Documentada da PosiƟo,
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 Biograa
documentada da PosiƟo.
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VIDA / AÇÃO
OS COMPROMISSOS NA FAMÍLIA ANDALUZ
PÊÙãç¦½ | SÃç½ GÊÃÝ

É com uma enorme alegria que
parƟlho convosco esta bela experiência 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 úlƟmos preparaƟvos para
o seu Compromisso, que se realizaria
no dia seguinte. Esta preparação teve
por base a oração e interiorização do
signicado 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

parƟcipação nesta bela Família. No
dia 25 parƟcipei no reƟro do advento preparado pela Irmã Mafalda. Foi
um óƟmo momento para fortalecer
a minha fé através da reexão sobre 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 reƟro 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 chama 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-

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 revesƟda de
simplicidade, mas simultaneamente
de uma grande profundidade espiritual. 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 caminhada enquanto Cristão. A FA é um
pilar essencial na minha vida porque
todo este Carisma de Luiza Andaluz
ajuda-me enquanto Cristão, a ver, interpretar e senƟr 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 sinto 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 ínƟmo do meu ser. Que saiba eu,
na minha humildade, dizer sempre o
meu SIM aos sinais que o Senhor vai
colocando na minha vida.

«Deus nunca falta aos que nele
conam.»
Este pensamento da Madre fundadora é o que melhor sinteƟza o
reƟro para o compromisso.
O reƟro foi uma experiência muito marcante. Foi um dia de oração
e encontro com Deus. Embora tendo feito o reƟro sozinho, as Irmãs
proporcionaram todas as condições
indispensáveis (a capela e o quintal)
para meditar e preparar-me conve-

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 espera de quem chama aceitação, boa
vontade e disponibilidade para este
propósito. Deus chama de vários
modos e formas. Somos pois convidados 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 maneiras. 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
reeƟr profundamente sobre elas.
Foram para mim textos bem trazidos
à reexão, 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 baƟsmo. Realizei-o na capela da Irmãs
em Viana, na presença das Irmãs Ana,
Molinda, das aspirantes a minha da

família e da família do meu irmão.
No começo Ɵnha
um senƟmento de
ansiedade e estava
meio nervoso, porque contava que o
zesse em conjunto
com os membros
de Portugal, mas
não foi possível por
alguns contratempos. Rezámos as
Vésperas solenes
e, a seguir ao responsório breve, z
então o meu compromisso de adesão
ao grupo Família Andaluz. Foi um momento de grande saƟsfação. Seguiu-se
um lanche para coroar o momento.
Para mim, o ponto mais alto e esperado, 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

esta oportunidade. Agradeço à Irmã
Mafalda, pela forma simples e sábia
como preparou os temas para o reƟro. Agradeço igualmente às Irmãs,
Ana e Molinda, pela sua disponibilidade em me cederem um espaço
propício para o efeito. Agradeço à
minha família que me acompanhou
neste momento tão singular e signicaƟvo para a minha vida. Agradeço e
felicito a todos os membros que zeram o seu compromisso.
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Nesta quadra Natalícia e sendo
o úlƟmo dia do Ano de 2017, penso
que é o momento certo para agradecer a Deus a oportunidade que Ɵve
de pertencer à Família Andaluz.
Foi um momento ímpar, o compromisso que z na Celebração
EucarísƟca, na presença da Irmã
Mafalda, das Irmãs Servas de Nossa
Senhora de FáƟma, 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
crisƟanismo com mais responsabilidade e amizade para com todos,
principalmente com os mais desfavorecidos da nossa sociedade.
Inserido nas aƟvidades da Família
Andaluz - Maputo, visitamos regularmente os doentes, zemos doações
de bens alimenơcios e oferecemos
um colchão a um doente que dormia
em condições desumanas. Tenho
a destacar a EucarisƟa aos doentes 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 enorme que senƟmos após rezarmos e
darmos a comunhão aos doentes nas
suas residências.
Quero desejar a conƟnuação de
uma Quadra Natalícia feliz para todos os membros da Família Andaluz
que se encontram espalhados pelo
mundo inteiro e que a nossa família cresça em número e em amizade
com o lema, Passar Fazendo o bem,
como Luiza Andaluz bem nos propôs.
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RETIRO DA FAMÍLIA ANDALUZ NO LUXEMBURGO
| A¦Ù®Ö®Ä LÊÖÝ
O dia 3 de dezembro, dia de reƟro, foi para mim um espaço de encontro e relacionamento comigo, com os outros
e com Deus.
Um tempo de silêncio, escuta, paragem, oração, meditação, estudo, adoração, conança e parƟlha.
Quantas vezes duvido eu de Ti?
Mas é junto a Ti que encontro a calma, a força, a esperança, 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
recepƟva 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 parƟlhamos as nossas vidas uns com os outros,
os milagres acontecem, mulƟplicam-se e dão muito fruto.
Muito grata pelo dia de reƟro e pelos milagres que Jesus
conƟnua a realizar nas nossas vidas.

"O VERBO ENCARNOU E HABITOU ENTRE NÓS"
CÄãÙÊ SÊ®½  V½Ê ÊÝ FÙÝ| SçÝÄ DçÙã PÙ®Ù

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 necessário 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 narraƟva que irá
culminar com o acontecimento central do Natal, o nascimento 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 aƟvidades simples
desenvolver nas crianças e consequentemente nas suas
famílias, o verdadeiro senƟdo 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

Noơcia do Jornal "O Alcoa" - 14 de dezembro de 2017
"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."
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OUTRAS CURIOSIDADES
AGENDA

J ANEIRO

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 - BaƟsmo 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 - ReƟro Anual - Cassongue, Angola
20 - Jantar das Janeiras (Jovens) - Luxemburgo

F EVEREIRO

2 - Apresentação do Senhor
- Dia do Consagrado
3 - Peregrinação dos Primeiros Sábados - Namaacha, Moçambique
4 ͳ Encontro da Família Andaluz - Maputo, Moçambique
5 - Reunião da Família Andaluz - Luxemburgo
9 a 11 - ReƟro 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
- ReƟro de Leigos - Luxemburgo
23 a 25 - Encontro Matrimonial - Luxemburgo
24 - Vigília de Oração EM - Luxemburgo
25 - Encontro Vocacional - Guiné-Bissau
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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 esƟmar a
santa pobreza.

FRANCÊS

• Entrons souvent dans le peƟt groƩe
de Bethléem pour visiter l'Enfant Jésus
couché sur la paille dure d'une mangeoire. Apprenons-nous comment nous devrions esƟmer la sainte pauvreté.

KIKONGO (Angola)

• Tu coƟ 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
A família Braancamp emprestou a sua
casa, situada na Rua da Armargura, atendendo ao pedido de Luiza Andaluz e ela
pôde instalar lá as alunas e órfãs. Elas permaneceram 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 pedir 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 entrega-se à Providência Divina.
Entretanto, sai a noơcia de que o anƟgo
convento das Capuchas, tomado pela guarda a quando da instauração da República
em Portugal, iria a leilão. Aquele espaço,
outrora usado para oração e caridade, desde 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 encarecidamente que zesse algo. Mas como conseguiria ela dinheiro para comprar
convento? E certamente, hao co
veria muitos outros interessaver
dos. Como poderia compeƟr?
dos
Luiza Andaluz

Fundadora da Congregação
das Servas de Nossa
Senhora de FáƟma

