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OUTRAS CURIOSIDADES
PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ 

PORTUGUÊS
• Nunca devemos temer a Cruz que o Se-
nhor oferece, porque aceitando-a com 
Amor toda a Cruz leve parece.

FRANCÊS
• Nous ne devons jamais craindre la Croix 
que le Seigneur nous off re, car en l’acceptant 
avec amour, toute Croix nous semble légère.

UMBUNDO (Angola)
• Katukakwa�  lalimwe eteke ohele lomindiki-
so yina Ñgala atwiha, momo ndatuyitava lot-
chisola omindikiso yileluka kwenda yimoleha.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ 

Luiza Andaluz
Fundadora da Congregação 

das Servas de Nossa Senhora 
de Fá� ma

Em 1921 completavam-se 11 anos que 
o Convento das Capuchas fora reocupado. 
Como a própria Luiza descreve: “A igreja, 
que acabara de ser restaurada, � nha sido 
adaptada a salão de baile, a sacris� a para 
depósito de imundícies, parte de celas feitas 
residências, ocupada por pessoas de morali-
dade duvidosa. A outra parte do edi� cio fora 
aproveitado para melhor  m, sendo a cozi-
nha e o refeitório cedidos à can� na escolar, 
às aulas, às bandas de música, para seus en-
saios, e funcionando noutras dependências 
e telegra a sem  os. O convento � nha-se 
tornado uma verdadeira Babilónia, onde 
todos procuravam instalar-se sem despesa, 
embora com prejuízo uns dos outros.” Para 
além deste cenário entristecer em muito o 
coração de Luiza, que deste 1891 colaborava 
naquela casa, cujas paredes foram edi cadas 
para oração e caridade, em Santarém ela não 
via outra casa capaz de abarcar o número de 
crianças que então ela � nha a seu cargo.

Muito ciente das muitas di culdades, 
Luiza Andaluz empreende com con ança 
uma grande batalha: inves� rá todos os seus 
esforços, tempo, conhecimentos e meios, 

antes de mais para conseguir que o 
convento vá a leilão, e depois 
para adquirir dinheiro para o 
comprar.
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AGENDA

Casa de Nª.  Sra. das Dores 
Santuário de Fátima
Casa de Nª Sª das Dores
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«Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da 
semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o 
sepulcro» (Mt 28, 1). Podemos imaginar aqueles passos: 
o passo � pico de quem vai ao cemitério, passo cansado 
da confusão, passo debilitado de quem não se convence 
que tudo tenha acabado assim. Podemos imaginar 
os seus rostos pálidos, banhados pelas lágrimas. E a 
pergunta: Como é possível que o Amor tenha morrido?

Ao contrário dos discípulos, elas ali vão, como já 
acompanharam o úl� mo respiro do Mestre na cruz 
e, depois, a sepultura que Lhe deu José de Arimateia; 
duas mulheres capazes de não fugir, capazes de resis� r, 
de enfrentar a vida tal como se apresenta e suportar 
o sabor amargo das injus� ças. Ei-las chegar diante do 

sepulcro, divididas entre a tristeza e a incapacidade de 
se resignarem, de aceitarem que tudo tenha sempre de 
acabar assim. E, se  zermos um esforço de imaginação, 
no rosto destas mulheres podemos encontrar os rostos 
de tantas mães e avós, os rostos de crianças e jovens 
que suportam o peso e o sofrimento de tanta desumana 
injus� ça.

Nos seus rostos, vemos re e� dos os rostos de 
todos aqueles que, caminhando pela cidade, sentem 
a tribulação da miséria, a tribulação causada pela 
exploração e o trá co humano. Neles, vemos também os 
rostos daqueles que experimentam o desprezo, porque 
são imigrantes, órfãos de pátria, de casa, de família; os 
rostos daqueles cujo olhar revela solidão e abandono, 
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ESPIRITUALIDADE
RESSUSCITOU, COMO TINHA DITO

| P  F

porque têm mãos com demasiadas rugas.
Re etem o rosto de mulheres, de mães que choram 

ao ver que a vida dos seus  lhos  ca sepultada sob o 
peso da corrupção que subtrai direitos e quebra tantas 
aspirações, sob o egoísmo diário que cruci ca e sepulta 
a esperança de muitos, sob a burocracia paralisadora 
e estéril que não permite que as coisas mudem. Na 
sua tristeza, elas têm o rosto de todos aqueles que, ao 
caminhar pela cidade, vêem a dignidade cruci cada. 
No rosto destas mulheres, há muitos rostos; talvez 
encontremos o teu rosto e o meu.

Como elas, podemos sen  r-nos impelidos a caminhar, 
não nos resignando com o facto de que as coisas devem 
acabar assim. É verdade que trazemos dentro uma promessa 
e a certeza da  delidade de Deus. Mas também os nossos 
rostos falam de feridas, falam de muitas in delidades – 
nossas e dos outros –, falam de tenta  vas e de batalhas 
perdidas. O nosso coração sabe que as coisas podem ser 
diferentes; mas, quase sem nos apercebermos, podemos 
habituar-nos a conviver com o sepulcro, a conviver com a 
frustração. Mais ainda, podemos chegar a convencer-nos 
de que esta seja a lei da vida anestesiando-nos com evasões 
que nada mais fazem que apagar a esperança colocada por 
Deus nas nossas mãos.

Muitas vezes, são assim os nossos passos, é assim o 
nosso caminhar, como o destas mulheres, um caminhar 
por entre o desejo de Deus e uma triste resignação. 
Não morre só o Mestre; com Ele, morre a nossa 
esperança. «Nisto, houve um grande terremoto» (Mt 
28, 2). De improviso, aquelas mulheres receberam um 
forte estremeção, algo e alguém fez tremer o solo sob 
os seus pés. Mais uma vez, alguém vem ao encontro 
delas dizendo: «Não tenhais medo», mas desta vez 
acrescentando: «Ressuscitou, como  nha dito». E tal 
é o anúncio com que nos presenteia, de geração em 
geração, esta Noite Santa: Não tenhamos medo, irmãos! 
Ressuscitou como  nha dito.

A vida arrancada, destruída, aniquilada na cruz 
despertou e volta a palpitar de novo (cf. R. Guardini, Il 
Signore, Milão 1984, 501). O palpitar do Ressuscitado 
é-nos oferecido como dom, como presente, como 
horizonte. O palpitar do Ressuscitado é aquilo que 
nos foi dado, sendo-nos pedido para, por nossa vez, o 
darmos como força transformadora, como fermento 
de nova humanidade. Com a Ressurreição, Cristo não 
deitou por terra apenas a pedra do sepulcro, mas quer 
fazer saltar também todas as barreiras que nos fecham 
nos nossos pessimismos estéreis, nos nossos mundos 
conceptuais bem calculados que nos afastam da vida, nas 
nossas obcecadas buscas de segurança e nas ambições 
desmesuradas capazes de jogar com a dignidade alheia.

Quando o sumo sacerdote, os chefes religiosos em 
conivência com os romanos pensaram poder calcular 
tudo, quando pensaram que estava dita a úl  ma palavra 
e que compe  a a eles estabelecê-la, irrompe Deus para 
transtornar todos os critérios e, assim, oferecer uma 
nova oportunidade. Uma vez mais, Deus vem ao nosso 
encontro para estabelecer e consolidar um tempo novo: 
o tempo da misericórdia. Esta é a promessa desde 
sempre reservada, esta é a surpresa de Deus para o 
seu povo  el: alegra-te, porque a tua vida esconde um 
germe de ressurreição, uma oferta de vida que aguarda 
o despertar.

Eis o que esta noite (de Páscoa) nos chama a anunciar: o 
palpitar do Ressuscitado, Cristo vive! E foi isto que mudou o 
passo de Maria de Magdala e da outra Maria: é o que as faz 
regressar à pressa e correr a dar a no  cia (Mt 28, 8); é o que 
as faz voltar sobre os seus passos e sobre os seus olhares; 
regressam à cidade para se encontrar com os outros. Como 
entramos com elas no sepulcro, assim vos convido a irmos 
também com elas, a regressarmos à cidade, a voltarmos 
sobre os nossos passos, sobre os nossos olhares.

Vamos com elas comunicar a no  cia, vamos… a todos 
aqueles lugares onde pareça que o sepulcro tenha a 
úl  ma palavra e onde pareça que a morte tenha sido a 
única solução. Vamos anunciar, par  lhar, revelar que é 
verdade: o Senhor está Vivo. Está vivo e quer ressurgir em 
tantos rostos que sepultaram a esperança, sepultaram 
os sonhos, sepultaram a dignidade. E, se não somos 
capazes de deixar que o Espírito nos conduza por esta 
estrada, então não somos cristãos. Vamos e deixemo-nos 
surpreender por esta alvorada diferente, deixemo-nos 
surpreender pela novidade que só Cristo pode dar. 
Deixemos que a sua ternura e o seu amor movam os 
nossos passos, deixemos que o pulsar do seu coração 
transforme o nosso ténue palpitar. 

fotogra a: h  p://www.snpcultura.org/arte_meio_formidavel_para_verdadeiro_signi cado_natal.html
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OS PRIMEIROS SÁBADOS  NAMAACHA
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▪ Irmã Advinda Inriva 
Os primeiros sábados, para 

mim, tornaram-se “dia com Nossa 
Senhora”. Quer eu vá ou não 
àquela peregrinação, tenho sempre 
na memória do coração esta 
consagração. Fui uma das que  ve a 
graça de escutar este apelo do nosso 
pastor, Dom Chimoio, dizendo que o 
Santuário de Namaacha precisava de 
mais dinamização, promover mais 
peregrinação, procurar formas que 
chamem a atenção para as pessoas 
irem lá e fazerem daquele espaço, 
espaço de oração. 

Hoje, digo que, de facto, o nosso 
coração precisa de espaços, tempos 
marcados, distâncias percorridas, 
para que haja encontro com o 
Senhor. Como nos diz Luiza Andaluz, 
com Maria. Ela aponta-nos o Filho. 
Sinto que, como Serva de Nossa 
Senhora de Fá  ma, aprendi e 
renovei a minha relação com Maria, 
a Serva do Senhor, aprofundei um 
pouco a mensagem de Fá  ma, mas, 
sobretudo, compreendi que no 
Ventre de Maria está Jesus e ninguém 
se encontra com ela de forma real, 
que não possa contemplar a beleza 
de Jesus. 

O esquema que usamos é 
simples, mas confesso que não 
conseguimos sair dali sem deixar 
que Deus nos toque. Que fazemos? 
Saudação a Nossa Senhora com 
a oração do Rosário, algum tema 
de re exão, Via-Sacra, Adoração, 
Con ssões, Eucaris  a e bênção 
 nal. São momentos muito 
signi ca  vos. 

No início ia com a preocupação 
de orientar e garan  r que tudo 
corresse bem, hoje vou para rezar. 
Sinto que a grande missão que o Sr. 
Arcebispo nos pediu ali é ajudar a 
rezar, rezando com o povo de Deus, 
mas é também rezar pela igreja local 
e universal, rezar pela humanidade. 
Agradeço a Deus por esta escola de 
vida e fé. 

▪ Delfina Eduardo
Agradeço a Deus, por sua serva 

Madre Luiza Andaluz ter fundado 
a Congregação das Irmãs Servas de 
Nossa Senhora de Fá  ma e as ter 
colocado no meu caminho. Com o 
seu sorriso e carinho despertam o 
meu sen  do de ser cristã. Como elas 
vou à peregrinação dos primeiros 
sábados, ao santuário de Nossa 
Senhora de Namaacha. É muito boa, 
gosto de par  cipar sempre. Todas as 
orações que lá se fazem são boas, 
mas fui tocada com a adoração e a 
via-sacra, aonde renovo as minhas 
forças de viver as di culdades da 
vida, levando sempre a minha cruz, 
na graça de Deus.

Faz -me perceber que a Con ança, 
a Esperança e Fé são as grandes 
armas para vencer as di culdades da 
vida e, para isso, devo viver sempre 
em oração.

As doces palavras dos 
Pastorinhos, e a via-sacra fazem-me 
perceber que a san  dade não é coisa 
de outro mundo, faz parte de todos 
os cristãos e sou convidada a viver a 
minha san  dade na minha vida, com 
as obras e palavras no dia a dia: isto 
é possível com humildade, con ança 
e fé em Deus. 

▪ Adélia Maria de Jesus M. Alafo
Venho, por intermédio desta, 

dar o meu testemunho, acerca da 
peregrinação do 1º sábado, onde eu 
encontro a minha personalidade. Eu 
cresci na fé, aprendi a esquecer-me 
de mim e a orar pelos outros, 

aprendi também, com a Palavra de 
Deus, a superar os meus problemas.

Os temas escolhidos têm servido 
para abrir a minha mente e viver a 
vida de maneira diferente. Estou há 
pouco tempo ainda neste grupo, mas 
aprendi a saber que amar o próximo 
é um dom de Deus, sem pensar que 
eu seja melhor que os outros, foi só 
nas Irmãs Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma que aprendi a ser solidária, 
onde as conversas são constru  vas 
e, nesta organização, pude saber 
separar as coisas, ter tempo para 
todos.

Agradeço a Deus por me ter 
chamado, pois agora sei que, onde 
há muita gente, embora diferente, 
temos uma coisa que nos une, que 
é a fé. E viveremos contentes neste 
grupo. Obrigada.

▪ Gabriel Gregório
A peregrinação ao Santuário 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
em Namaacha, têm sido uma 
experiência gra   cante e que 
me ajuda a crescer na fé. Falo 
essencialmente das peregrinações 
que se realizam nos primeiros 
sábados de cada mês. Temos a  graça 
de vivermos em conjunto a nossa 
experiência de fé, aprender com 
Jesus através de Nossa Senhora, 
principalmente na oração do Rosário,   
Via-Sacra, Adoração, Sacramento 
de Reconciliação e Eucaris  a. Faço 
votos que mais cristãos par  cipem 
nesta peregrinação. 

Boletim março2018.indd   Página espelhada 2 de 4 – Páginas(2, 7) 19-03-2018   17:55:47

6

EM BUSCA...
SER MEMBRO DA FAMÍLIA ANDALUZ

P  | H  L  B

ENCONTRO DE ADOLESCENTES DO PATRIARCADO

P  | I  A  C  P   A  A

Chamo-me Hermínio Luís 
Bernardo, natural da paróquia da 
Benedita. 

Sou ministro da Eucaris  a, há 
39 anos, além de integrar várias 
a  vidades paroquiais, faço ainda 
parte da Família Andaluz, desde o 
seu início nesta comunidade.

Tive a graça de ter duas irmãs 
religiosas da Congregação das Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma. Talvez 
por isso, es  ve sempre ligado à 
congregação, pois  nha apenas 4 
anos quando, em 1946, o Centro 
Paroquial, teve o seu início aqui na 
Benedita. Assim, re e  ndo acerca 
da Família Andaluz, tenho a dizer 
que tem sido uma experiência muito 
agradável lermos e dialogarmos sobre 
Luiza Andaluz e meditarmos nos seus 
testemunhos, ao longo dos 96 anos 
da sua vida terrena, desde as reuniões 
na casa das irmãs, aos encontros em 
Fá  ma, tudo se tem saldado numa 
conjuntura e importância fulcral, para 
a minha vivência espiritual. É que, a 
Madre Luiza Andaluz, - a qual  ve a 
graça de conhecer pessoalmente -, 
para mim, é sem dúvida um exemplo 
de que, o amor de Deus, não tem 
barreiras nem limites.

No chuvoso dia 3 de Março 
reuniram-se na Quinta das Tílias 
cerca de cinquenta adolescentes 
do Patriarcado de Lisboa para 
par  cipar no encontro: “Fala Senhor, 
quero escutar!”. Foram chamados 
a animar este encontro um grupo 
de leigos da Família Andaluz em 
parceria com algumas Irmãs Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma que se 
empenharam  em proporcionar aos 
adolescentes uma experiência de 
Lec  o Divina e de encontro com Deus 
que nos fala também pela Sua Palavra.

“A novidade «velha» de que DEUS PAI nos chama pelo nosso nome, 
poder par  lhá-la com os adolescentes e ajudá-los à Sua escuta, fez, do dia 
de sábado, um dia especial!”
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EU CANTO SENHOR A ALEGRIA DE VOS PERTENCER PARA SEMPRE

| I  R  O

Gra  dão! Júbilo! Sen  mentos indescri  veis envolviam 
todo o meu ser no dia 4 de Fevereiro de 2018, dia da minha 
consagração de ni  va a Deus.

Há 6 anos que disse sim ao Senhor e desejava, desde 
o primeiro instante, que Ele fosse para sempre o Meu 
Amado. Neste belo dia, conhecido por Deus desde toda a 
eternidade, brotava da minha alma o sim da entrega total 
“toda a minha vida ofereço ao Senhor.”

A Paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Luanda, com 
6 anos de existência, teve a alegria de ver pela primeira vez 
uma celebração deste género. Foi uma celebração vivida com 
muita alegria, paz, proximidade e simplicidade. Na homilia 
feita pelo Sr. Arcebispo, Dom Filomeno dos Santos Viera 
Dias, o centro foi o tema da  delidade: “A perseverança até 
à morte, como SNSF, seguindo a Cristo Esposo”, este desejo 
que leva à consumação da consagração a Deus iniciada 
ainda no seio materno, reiterada no ba  smo e, de forma 
especial e nova, na Consagração religiosa. Na verdade, este 
apelo teve um sabor especial e de con rmação, pois no dia 
anterior, nas “núpcias antecipadas” como chamamos ao dia 
de re  ro, também foi rezado por mim.

Foi assim uma data memorável, que faz brotar do 
coração um hino de louvor “ Tchilelembia changue tchisiviya 
Ngala, kuenda u  ma uangue usanjula Suku, njovoli yangue 

No passado dia 12 de Fevereiro, dia em que 
comemorámos o 141º aniversário de nascimento de 
Luiza Andaluz, consagrei-me ao Senhor pela pro ssão dos 
conselhos evangélicos. Consagrar ao Senhor é responder 
ao Seu chamamento, Ele chamou-me a entregar toda a 
minha vida, Ele chamou-me a ser d´Ele inteiramente, Ele 
chamou-me a ser serva de Nossa Senhora de Fá  ma.

A consagração parte de Deus, da Sua inicia  va, mas depois 
requer a minha adesão, onde dia a dia vou respondendo com 
tudo o que sou ao Seu amor, tal como Maria o fez ao dizer “eis 
a serva do Senhor (Lc 1, 38)”; nestas palavras encontramos 
uma resposta em tempo real, eis aqui. A  delidade ao 
compromisso selado tem um início, mas está em aberto o 

– A minha alma glori ca o Senhor e o meu espírito se alegra 
em Deus me Salvador.”

Desejo de todo o coração viver em perpétua  delidade 
ao Meu Senhor e Amado, con o na sua  delidade que é 
Eterna, por isso canto a alegria de pertencer ao Senhor para 
sempre. O caminho de procura con  nua, em vista de uma 
 delidade sempre maior e mais próxima da d’Ele.

Agradeço às Irmãs a oração, a proximidade, a presença, 
en m todo o carinho. Peço ao Senhor que retribua em 
bênçãos a amizade fraterna de cada uma, especialmente 
das Irmãs que me acompanharam durante toda a formação 
inicial e aquelas com as quais par  lhei a vida nestes 6 anos. 
Bendito seja o nosso Deus.

presente vivido que é fruto de um passado percorrido e com 
o olhar no futuro desconhecido que, pouco a pouco, se vai 
desvendando, na certeza de que ser serva requer um Senhor, 
e é ao Senhor Jesus a quem me despojo e entrego.

A nossa fundadora, Luiza Andaluz, 9 anos antes de 
professar, num dos seus escritos, expressa este desejo 
profundo: “quero ser Tua e só Tua no tempo e na 
eternidade.” Só quem se sente profundamente amada pode 
responder desta forma total e de ni  va, onde a expressão 
“para sempre”, hoje tão enfraquecida, está implícita nesta 
frase. É esta mesma frase que expressa o meu sen  r, 
abarcando o tempo e o espaço, pois a Ele pertence o tempo 
e a eternidade.

Hoje sou serva para muito amar e servir: estes dois verbos 
andam de mãos dadas, só quem muito ama pode servir e 
quem serve verdadeiramente fá-lo por amor. Amar amigos e 
desconhecidos, os que estão perto e os que estão mais longe, 
os pobres, os que choram, no fundo viver segundo o espírito 
das bem-aventuranças. E servir com a disponibilidade de 
Maria “faça-se em mim segundo a vossa Palavra (Lc 1, 38)”.

Peço à nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, para que a 
cada dia em mim nasça, cresça e fru   que o desejo de me 
entregar ao seu Filho Jesus. 
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Chamo-me Hermínio Luís 
Bernardo, natural da paróquia da 
Benedita. 

Sou ministro da Eucaris  a, há 
39 anos, além de integrar várias 
a  vidades paroquiais, faço ainda 
parte da Família Andaluz, desde o 
seu início nesta comunidade.

Tive a graça de ter duas irmãs 
religiosas da Congregação das Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma. Talvez 
por isso, es  ve sempre ligado à 
congregação, pois  nha apenas 4 
anos quando, em 1946, o Centro 
Paroquial, teve o seu início aqui na 
Benedita. Assim, re e  ndo acerca 
da Família Andaluz, tenho a dizer 
que tem sido uma experiência muito 
agradável lermos e dialogarmos sobre 
Luiza Andaluz e meditarmos nos seus 
testemunhos, ao longo dos 96 anos 
da sua vida terrena, desde as reuniões 
na casa das irmãs, aos encontros em 
Fá  ma, tudo se tem saldado numa 
conjuntura e importância fulcral, para 
a minha vivência espiritual. É que, a 
Madre Luiza Andaluz, - a qual  ve a 
graça de conhecer pessoalmente -, 
para mim, é sem dúvida um exemplo 
de que, o amor de Deus, não tem 
barreiras nem limites.

No chuvoso dia 3 de Março 
reuniram-se na Quinta das Tílias 
cerca de cinquenta adolescentes 
do Patriarcado de Lisboa para 
par  cipar no encontro: “Fala Senhor, 
quero escutar!”. Foram chamados 
a animar este encontro um grupo 
de leigos da Família Andaluz em 
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Gra  dão! Júbilo! Sen  mentos indescri  veis envolviam 
todo o meu ser no dia 4 de Fevereiro de 2018, dia da minha 
consagração de ni  va a Deus.

Há 6 anos que disse sim ao Senhor e desejava, desde 
o primeiro instante, que Ele fosse para sempre o Meu 
Amado. Neste belo dia, conhecido por Deus desde toda a 
eternidade, brotava da minha alma o sim da entrega total 
“toda a minha vida ofereço ao Senhor.”

A Paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Luanda, com 
6 anos de existência, teve a alegria de ver pela primeira vez 
uma celebração deste género. Foi uma celebração vivida com 
muita alegria, paz, proximidade e simplicidade. Na homilia 
feita pelo Sr. Arcebispo, Dom Filomeno dos Santos Viera 
Dias, o centro foi o tema da  delidade: “A perseverança até 
à morte, como SNSF, seguindo a Cristo Esposo”, este desejo 
que leva à consumação da consagração a Deus iniciada 
ainda no seio materno, reiterada no ba  smo e, de forma 
especial e nova, na Consagração religiosa. Na verdade, este 
apelo teve um sabor especial e de con rmação, pois no dia 
anterior, nas “núpcias antecipadas” como chamamos ao dia 
de re  ro, também foi rezado por mim.
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Ngala, kuenda u  ma uangue usanjula Suku, njovoli yangue 

No passado dia 12 de Fevereiro, dia em que 
comemorámos o 141º aniversário de nascimento de 
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– A minha alma glori ca o Senhor e o meu espírito se alegra 
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sempre. O caminho de procura con  nua, em vista de uma 
 delidade sempre maior e mais próxima da d’Ele.

Agradeço às Irmãs a oração, a proximidade, a presença, 
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bênçãos a amizade fraterna de cada uma, especialmente 
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presente vivido que é fruto de um passado percorrido e com 
o olhar no futuro desconhecido que, pouco a pouco, se vai 
desvendando, na certeza de que ser serva requer um Senhor, 
e é ao Senhor Jesus a quem me despojo e entrego.

A nossa fundadora, Luiza Andaluz, 9 anos antes de 
professar, num dos seus escritos, expressa este desejo 
profundo: “quero ser Tua e só Tua no tempo e na 
eternidade.” Só quem se sente profundamente amada pode 
responder desta forma total e de ni  va, onde a expressão 
“para sempre”, hoje tão enfraquecida, está implícita nesta 
frase. É esta mesma frase que expressa o meu sen  r, 
abarcando o tempo e o espaço, pois a Ele pertence o tempo 
e a eternidade.

Hoje sou serva para muito amar e servir: estes dois verbos 
andam de mãos dadas, só quem muito ama pode servir e 
quem serve verdadeiramente fá-lo por amor. Amar amigos e 
desconhecidos, os que estão perto e os que estão mais longe, 
os pobres, os que choram, no fundo viver segundo o espírito 
das bem-aventuranças. E servir com a disponibilidade de 
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Peço à nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, para que a 
cada dia em mim nasça, cresça e fru   que o desejo de me 
entregar ao seu Filho Jesus. 
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▪ Agripina Lopes
«Foi com muita emoção que  z o meu compromisso, 

com receio de não estar à altura dos exemplos de Maria 
ou de Luiza Andaluz, mas com a certeza que que tudo 
farei para dar o meu melhor em todas as ocasiões e 
oportunidades que surgirão no meu caminho.

Fiquei também ciente de que não estou só, aliás nunca 
estamos sós. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, 
“Desde o seu começo até à morte, a vida humana é 
acompanhada pela sua assistência e intercessão [dos 
anjos] ” (CIC 336).»

▪ Isabel Morim
«Venho par  lhar convosco o quanto me sen   feliz por 

ter feito o meu compromisso na comunidade cristã pois 
assim pudemos dar a conhecer um pouco mais quem foi 
Luiza Andaluz.

Sinto que o Senhor me disse que a Messe é Grande 
mas os operários são poucos. Daí eu sen  r que o 
meu compromisso faz todo o sen  do para poder dar 
con  nuidade à grande obra que Luiza nos deixou.

Dou graças a Deus pelos dons que Ele me concedeu 
e peço-Lhe, por intercessão da Venerável, Luiza Andaluz, 
que me ilumine e ajude a pôr ao Seu serviço e ao serviço 
do próximo, os dons com que Ele me agraciou, para 
assim poder seguir os passos da nossa Madre.

Vivo muito os pensamentos que ela nos deixou e 
desejo vivê-los ainda mais com Coragem e Con ança.»

▪ Saudade Azevedo

Gostei muito de fazer o meu compromisso na Família 
Andaluz, porque me deu uma grande alegria fazer parte 
deste grupo, assim comprome  da. Foi um dia muito 
bom.

Sen  -me muito bem comigo mesma e em paz. Peço 
a Deus que me ajude em toda a minha vida e a toda a 
minha família.

Tenho con ança em Deus, sabendo que, como na 
vida de Luiza Andaluz, Deus nunca me abandona.

▪ Lucinda Cardoso
«Vivi o meu compromisso de uma forma muito 

intensa, com con ança em Deus, na certeza sen  da de 
me saber amada e encorajada pela vida e pelas virtudes 
da Venerável  Luiza Andaluz. Com ela aprendo a servir e 
a ajudar aqueles que mais precisam.

O que mais me tocou neste ambiente da celebração, 
foi o momento do meu compromisso como Leiga da 
Família Andaluz, e a entrega do símbolo dado pelas mãos 
da Ir. Perpétua. Experimentei muita emoção e  gra  dão 
a Deus por este acto único na minha vida. Sen  -me 
desa ada à  delidade ao meu compromisso e, ao mesmo 
tempo, apoiada.» 

▪ Dores Borges
Vivi sen  mentos de muita alegria por poder estar 

perante Deus a comprometer-me a segui-l’O a exemplo 
da Venerável Madre Luiza Andaluz, de quem eu sou 
muito devota - com mais dedicação, a colocar-me ao Seu 
dispor: “faça-se em mim segundo a tua Palavra”.

Experimentei sen  mentos de pertença, pois nunca 
me sen   tão pertença de Deus como naquele momento.

“Sim, meu Deus, eu quero servir-Te, amar-Te sempre 
e cada vez mais. E este serviço e amor dedicado ao Pai, 
passa por servir e amar o próximo.”

Com Luiza Andaluz bem presente dentro do meu 
coração, este momento foi para mim, uma entrega total 
a Cristo, a exemplo de Maria, sua Mãe. 
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 Maria Helena Gomes - Família Andaluz de Sesimbra
O dia da Assembleia da Família Andaluz foi um dia 

maravilhoso! Desde o acolhimento, à apresentação do 
trabalho dos grupos, ao convívio fraterno, tanto durante 
o dia como no autocarro, foi tudo muito bom. Saliento a 
par  lha da Lília pelo seu conteúdo e beleza com que foi 
apresentado. Tocou-me muito!

A Eucaris  a, com o nosso compromisso, foi o ponto 
alto do dia. Fazer o meu compromisso, como membro 
da Família Andaluz, na casa onde nasceu a Madre Luiza 
Andaluz, foi um momento de grande emoção!

Também foi muito importante para mim poder 
ver e cumprimentar as Irmãs que já passaram pela 
comunidade em Santana – Sesimbra, tais como: 
Ermelinda, Clemen  na e Lurdes Domingues, assim como 
outras que já conhecia. Foi um dia muito rico que me 
ajudou a  rmar mais na fé e no serviço aos outros.

 Lídia Fernandes - Família Andaluz da Guarda
Tudo começou há mais de uma década atrás. Era 

um sábado solarengo – lembro bem – em que a Ir. 
Perpétua e mais três de nós rumámos até Lamego. Lá 
nos encontrámos com mais meia dúzia de pessoas e nos 
foi proposta a ambiciosa missão de formar um grupo da 
Família Andaluz. Regressámos, com a  rme decisão de 
dar início ao grupo na Guarda. E assim foi: dia a dia, mês 
a mês, reunião a reunião, fomos bebendo dessa fonte 
que foi e con  nua a ser a vida da Madre Luiza Andaluz.

A iden   cação com os traços do seu carisma foi-se 
intensi cando, ao ponto de querer tomar para lema 
de vida o seu maravilhoso e inspirador exemplo. O seu 
percurso de vida, a sua dedicação aos mais pobres e o 
seu espírito apostólico foram, sem dúvida, aspectos que 
me ca  varam. Mas, se  vesse que resumir a sua vida 
numa palavra, seria Con ança. 

Foi na V Assembleia da Família Andaluz Portugal, 
numa simples mas intensa manifestação de Fé, Missão e 
Serviço, que alguns de nós, cerca de 30,  zemos o nosso 
compromisso na grande Família.

Contamos com a intercessão da Madre Luiza para, no 
dia a dia das nossas vidas, sermos o mais possível  éis ao 
compromisso ora assumido.

 Ana Maria Rodrigues - Família Andaluz de Lamego
Para mim, ir a Santarém foi um sonho. Estar junto da 

Cripta, fazer a minha oração, agradecer e pedir, foi um 
momento muito ín  mo. A celebração eucarís  ca foi um 
bálsamo para a alma, Luiza Andaluz deve ter gostado muito. 
Todo o processo de admissão / compromisso veio reforçar a 
necessidade de viver em pleno o meu ba  smo, embora com 
mais responsabilidades; por outro lado veio dar-me força 
para enfrentar as adversidades da vida, sabendo eu, tal como 
Luiza, contar sempre com a Providência Divina. Ao selar-se 

este ato solene com a oferta da dezena, apontou-nos para a 
necessidade de rezar o terço a Maria. Foi um dia maravilhoso 
que se viveu em pleno com re exões, par  lha e vivência 
interior com a Venerável Luiza Andaluz, que à úl  ma hora 
permi  u que fôssemos, de tão longe, par  cipar nesta graça.

 Andreia Azevedo - Família Andaluz S. Tomé de Lamas
Foi com sen  mento de alegria, e alguma emoção à 

mistura, que quatro elementos do Grupo de S. Tomé de 
Lamas assumiram o seu compromisso para com a Família 
Andaluz, no passado dia 17 de Fevereiro, na Casa Mãe, 
em Santarém. Foi o formalizar de um comprome  mento 
há muito assumido nas nossas vidas, um tornar audível, 
escrito e o cial aquilo que nos vai no coração e que 
temos tentado que, ao longo dos anos, paute a nossa 
vida. O compromisso com esta Família vai muito além da 
bonita cerimónia realizada. É fruto de uma caminhada, 
de uma escolha, e acima de tudo, de uma resposta ao 
desa o que o Senhor nos faz todos os dias. É por Ele que 
nos sen  mos chamados, mas é através de Luiza Andaluz, 
mulher que nos deixou o seu carisma, que mostra com o 
testemunho concreto da sua vida e nos interpela, a cada 
momento, para que “Saibamos aceitar amorosamente 
tudo o que o Senhor nos envia, e digamos o nosso sim, 
quer na alegria quer na tristeza” e, que todos os dias, 
tentemos fazer das nossas fragilidades, fortalezas e com 
con ança responder ao desa o.
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RESSUSCITOU, COMO TINHA DITO
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porque têm mãos com demasiadas rugas.
Re etem o rosto de mulheres, de mães que choram 

ao ver que a vida dos seus  lhos  ca sepultada sob o 
peso da corrupção que subtrai direitos e quebra tantas 
aspirações, sob o egoísmo diário que cruci ca e sepulta 
a esperança de muitos, sob a burocracia paralisadora 
e estéril que não permite que as coisas mudem. Na 
sua tristeza, elas têm o rosto de todos aqueles que, ao 
caminhar pela cidade, vêem a dignidade cruci cada. 
No rosto destas mulheres, há muitos rostos; talvez 
encontremos o teu rosto e o meu.

Como elas, podemos sen  r-nos impelidos a caminhar, 
não nos resignando com o facto de que as coisas devem 
acabar assim. É verdade que trazemos dentro uma promessa 
e a certeza da  delidade de Deus. Mas também os nossos 
rostos falam de feridas, falam de muitas in delidades – 
nossas e dos outros –, falam de tenta  vas e de batalhas 
perdidas. O nosso coração sabe que as coisas podem ser 
diferentes; mas, quase sem nos apercebermos, podemos 
habituar-nos a conviver com o sepulcro, a conviver com a 
frustração. Mais ainda, podemos chegar a convencer-nos 
de que esta seja a lei da vida anestesiando-nos com evasões 
que nada mais fazem que apagar a esperança colocada por 
Deus nas nossas mãos.

Muitas vezes, são assim os nossos passos, é assim o 
nosso caminhar, como o destas mulheres, um caminhar 
por entre o desejo de Deus e uma triste resignação. 
Não morre só o Mestre; com Ele, morre a nossa 
esperança. «Nisto, houve um grande terremoto» (Mt 
28, 2). De improviso, aquelas mulheres receberam um 
forte estremeção, algo e alguém fez tremer o solo sob 
os seus pés. Mais uma vez, alguém vem ao encontro 
delas dizendo: «Não tenhais medo», mas desta vez 
acrescentando: «Ressuscitou, como  nha dito». E tal 
é o anúncio com que nos presenteia, de geração em 
geração, esta Noite Santa: Não tenhamos medo, irmãos! 
Ressuscitou como  nha dito.

A vida arrancada, destruída, aniquilada na cruz 
despertou e volta a palpitar de novo (cf. R. Guardini, Il 
Signore, Milão 1984, 501). O palpitar do Ressuscitado 
é-nos oferecido como dom, como presente, como 
horizonte. O palpitar do Ressuscitado é aquilo que 
nos foi dado, sendo-nos pedido para, por nossa vez, o 
darmos como força transformadora, como fermento 
de nova humanidade. Com a Ressurreição, Cristo não 
deitou por terra apenas a pedra do sepulcro, mas quer 
fazer saltar também todas as barreiras que nos fecham 
nos nossos pessimismos estéreis, nos nossos mundos 
conceptuais bem calculados que nos afastam da vida, nas 
nossas obcecadas buscas de segurança e nas ambições 
desmesuradas capazes de jogar com a dignidade alheia.

Quando o sumo sacerdote, os chefes religiosos em 
conivência com os romanos pensaram poder calcular 
tudo, quando pensaram que estava dita a úl  ma palavra 
e que compe  a a eles estabelecê-la, irrompe Deus para 
transtornar todos os critérios e, assim, oferecer uma 
nova oportunidade. Uma vez mais, Deus vem ao nosso 
encontro para estabelecer e consolidar um tempo novo: 
o tempo da misericórdia. Esta é a promessa desde 
sempre reservada, esta é a surpresa de Deus para o 
seu povo  el: alegra-te, porque a tua vida esconde um 
germe de ressurreição, uma oferta de vida que aguarda 
o despertar.

Eis o que esta noite (de Páscoa) nos chama a anunciar: o 
palpitar do Ressuscitado, Cristo vive! E foi isto que mudou o 
passo de Maria de Magdala e da outra Maria: é o que as faz 
regressar à pressa e correr a dar a no  cia (Mt 28, 8); é o que 
as faz voltar sobre os seus passos e sobre os seus olhares; 
regressam à cidade para se encontrar com os outros. Como 
entramos com elas no sepulcro, assim vos convido a irmos 
também com elas, a regressarmos à cidade, a voltarmos 
sobre os nossos passos, sobre os nossos olhares.

Vamos com elas comunicar a no  cia, vamos… a todos 
aqueles lugares onde pareça que o sepulcro tenha a 
úl  ma palavra e onde pareça que a morte tenha sido a 
única solução. Vamos anunciar, par  lhar, revelar que é 
verdade: o Senhor está Vivo. Está vivo e quer ressurgir em 
tantos rostos que sepultaram a esperança, sepultaram 
os sonhos, sepultaram a dignidade. E, se não somos 
capazes de deixar que o Espírito nos conduza por esta 
estrada, então não somos cristãos. Vamos e deixemo-nos 
surpreender por esta alvorada diferente, deixemo-nos 
surpreender pela novidade que só Cristo pode dar. 
Deixemos que a sua ternura e o seu amor movam os 
nossos passos, deixemos que o pulsar do seu coração 
transforme o nosso ténue palpitar. 

fotogra a: h  p://www.snpcultura.org/arte_meio_formidavel_para_verdadeiro_signi cado_natal.html
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▪ Irmã Advinda Inriva 
Os primeiros sábados, para 

mim, tornaram-se “dia com Nossa 
Senhora”. Quer eu vá ou não 
àquela peregrinação, tenho sempre 
na memória do coração esta 
consagração. Fui uma das que  ve a 
graça de escutar este apelo do nosso 
pastor, Dom Chimoio, dizendo que o 
Santuário de Namaacha precisava de 
mais dinamização, promover mais 
peregrinação, procurar formas que 
chamem a atenção para as pessoas 
irem lá e fazerem daquele espaço, 
espaço de oração. 

Hoje, digo que, de facto, o nosso 
coração precisa de espaços, tempos 
marcados, distâncias percorridas, 
para que haja encontro com o 
Senhor. Como nos diz Luiza Andaluz, 
com Maria. Ela aponta-nos o Filho. 
Sinto que, como Serva de Nossa 
Senhora de Fá  ma, aprendi e 
renovei a minha relação com Maria, 
a Serva do Senhor, aprofundei um 
pouco a mensagem de Fá  ma, mas, 
sobretudo, compreendi que no 
Ventre de Maria está Jesus e ninguém 
se encontra com ela de forma real, 
que não possa contemplar a beleza 
de Jesus. 

O esquema que usamos é 
simples, mas confesso que não 
conseguimos sair dali sem deixar 
que Deus nos toque. Que fazemos? 
Saudação a Nossa Senhora com 
a oração do Rosário, algum tema 
de re exão, Via-Sacra, Adoração, 
Con ssões, Eucaris  a e bênção 
 nal. São momentos muito 
signi ca  vos. 

No início ia com a preocupação 
de orientar e garan  r que tudo 
corresse bem, hoje vou para rezar. 
Sinto que a grande missão que o Sr. 
Arcebispo nos pediu ali é ajudar a 
rezar, rezando com o povo de Deus, 
mas é também rezar pela igreja local 
e universal, rezar pela humanidade. 
Agradeço a Deus por esta escola de 
vida e fé. 

▪ Delfina Eduardo
Agradeço a Deus, por sua serva 

Madre Luiza Andaluz ter fundado 
a Congregação das Irmãs Servas de 
Nossa Senhora de Fá  ma e as ter 
colocado no meu caminho. Com o 
seu sorriso e carinho despertam o 
meu sen  do de ser cristã. Como elas 
vou à peregrinação dos primeiros 
sábados, ao santuário de Nossa 
Senhora de Namaacha. É muito boa, 
gosto de par  cipar sempre. Todas as 
orações que lá se fazem são boas, 
mas fui tocada com a adoração e a 
via-sacra, aonde renovo as minhas 
forças de viver as di culdades da 
vida, levando sempre a minha cruz, 
na graça de Deus.

Faz -me perceber que a Con ança, 
a Esperança e Fé são as grandes 
armas para vencer as di culdades da 
vida e, para isso, devo viver sempre 
em oração.

As doces palavras dos 
Pastorinhos, e a via-sacra fazem-me 
perceber que a san  dade não é coisa 
de outro mundo, faz parte de todos 
os cristãos e sou convidada a viver a 
minha san  dade na minha vida, com 
as obras e palavras no dia a dia: isto 
é possível com humildade, con ança 
e fé em Deus. 

▪ Adélia Maria de Jesus M. Alafo
Venho, por intermédio desta, 

dar o meu testemunho, acerca da 
peregrinação do 1º sábado, onde eu 
encontro a minha personalidade. Eu 
cresci na fé, aprendi a esquecer-me 
de mim e a orar pelos outros, 

aprendi também, com a Palavra de 
Deus, a superar os meus problemas.

Os temas escolhidos têm servido 
para abrir a minha mente e viver a 
vida de maneira diferente. Estou há 
pouco tempo ainda neste grupo, mas 
aprendi a saber que amar o próximo 
é um dom de Deus, sem pensar que 
eu seja melhor que os outros, foi só 
nas Irmãs Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma que aprendi a ser solidária, 
onde as conversas são constru  vas 
e, nesta organização, pude saber 
separar as coisas, ter tempo para 
todos.

Agradeço a Deus por me ter 
chamado, pois agora sei que, onde 
há muita gente, embora diferente, 
temos uma coisa que nos une, que 
é a fé. E viveremos contentes neste 
grupo. Obrigada.

▪ Gabriel Gregório
A peregrinação ao Santuário 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
em Namaacha, têm sido uma 
experiência gra   cante e que 
me ajuda a crescer na fé. Falo 
essencialmente das peregrinações 
que se realizam nos primeiros 
sábados de cada mês. Temos a  graça 
de vivermos em conjunto a nossa 
experiência de fé, aprender com 
Jesus através de Nossa Senhora, 
principalmente na oração do Rosário,   
Via-Sacra, Adoração, Sacramento 
de Reconciliação e Eucaris  a. Faço 
votos que mais cristãos par  cipem 
nesta peregrinação. 
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EM BUSCA...
SER MEMBRO DA FAMÍLIA ANDALUZ
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ENCONTRO DE ADOLESCENTES DO PATRIARCADO

P  | I  A  C  P   A  A

Chamo-me Hermínio Luís 
Bernardo, natural da paróquia da 
Benedita. 

Sou ministro da Eucaris  a, há 
39 anos, além de integrar várias 
a  vidades paroquiais, faço ainda 
parte da Família Andaluz, desde o 
seu início nesta comunidade.

Tive a graça de ter duas irmãs 
religiosas da Congregação das Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma. Talvez 
por isso, es  ve sempre ligado à 
congregação, pois  nha apenas 4 
anos quando, em 1946, o Centro 
Paroquial, teve o seu início aqui na 
Benedita. Assim, re e  ndo acerca 
da Família Andaluz, tenho a dizer 
que tem sido uma experiência muito 
agradável lermos e dialogarmos sobre 
Luiza Andaluz e meditarmos nos seus 
testemunhos, ao longo dos 96 anos 
da sua vida terrena, desde as reuniões 
na casa das irmãs, aos encontros em 
Fá  ma, tudo se tem saldado numa 
conjuntura e importância fulcral, para 
a minha vivência espiritual. É que, a 
Madre Luiza Andaluz, - a qual  ve a 
graça de conhecer pessoalmente -, 
para mim, é sem dúvida um exemplo 
de que, o amor de Deus, não tem 
barreiras nem limites.

No chuvoso dia 3 de Março 
reuniram-se na Quinta das Tílias 
cerca de cinquenta adolescentes 
do Patriarcado de Lisboa para 
par  cipar no encontro: “Fala Senhor, 
quero escutar!”. Foram chamados 
a animar este encontro um grupo 
de leigos da Família Andaluz em 
parceria com algumas Irmãs Servas 
de Nossa Senhora de Fá  ma que se 
empenharam  em proporcionar aos 
adolescentes uma experiência de 
Lec  o Divina e de encontro com Deus 
que nos fala também pela Sua Palavra.

“A novidade «velha» de que DEUS PAI nos chama pelo nosso nome, 
poder par  lhá-la com os adolescentes e ajudá-los à Sua escuta, fez, do dia 
de sábado, um dia especial!”
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EU CANTO SENHOR A ALEGRIA DE VOS PERTENCER PARA SEMPRE
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Gra  dão! Júbilo! Sen  mentos indescri  veis envolviam 
todo o meu ser no dia 4 de Fevereiro de 2018, dia da minha 
consagração de ni  va a Deus.

Há 6 anos que disse sim ao Senhor e desejava, desde 
o primeiro instante, que Ele fosse para sempre o Meu 
Amado. Neste belo dia, conhecido por Deus desde toda a 
eternidade, brotava da minha alma o sim da entrega total 
“toda a minha vida ofereço ao Senhor.”

A Paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Luanda, com 
6 anos de existência, teve a alegria de ver pela primeira vez 
uma celebração deste género. Foi uma celebração vivida com 
muita alegria, paz, proximidade e simplicidade. Na homilia 
feita pelo Sr. Arcebispo, Dom Filomeno dos Santos Viera 
Dias, o centro foi o tema da  delidade: “A perseverança até 
à morte, como SNSF, seguindo a Cristo Esposo”, este desejo 
que leva à consumação da consagração a Deus iniciada 
ainda no seio materno, reiterada no ba  smo e, de forma 
especial e nova, na Consagração religiosa. Na verdade, este 
apelo teve um sabor especial e de con rmação, pois no dia 
anterior, nas “núpcias antecipadas” como chamamos ao dia 
de re  ro, também foi rezado por mim.

Foi assim uma data memorável, que faz brotar do 
coração um hino de louvor “ Tchilelembia changue tchisiviya 
Ngala, kuenda u  ma uangue usanjula Suku, njovoli yangue 

No passado dia 12 de Fevereiro, dia em que 
comemorámos o 141º aniversário de nascimento de 
Luiza Andaluz, consagrei-me ao Senhor pela pro ssão dos 
conselhos evangélicos. Consagrar ao Senhor é responder 
ao Seu chamamento, Ele chamou-me a entregar toda a 
minha vida, Ele chamou-me a ser d´Ele inteiramente, Ele 
chamou-me a ser serva de Nossa Senhora de Fá  ma.

A consagração parte de Deus, da Sua inicia  va, mas depois 
requer a minha adesão, onde dia a dia vou respondendo com 
tudo o que sou ao Seu amor, tal como Maria o fez ao dizer “eis 
a serva do Senhor (Lc 1, 38)”; nestas palavras encontramos 
uma resposta em tempo real, eis aqui. A  delidade ao 
compromisso selado tem um início, mas está em aberto o 

– A minha alma glori ca o Senhor e o meu espírito se alegra 
em Deus me Salvador.”

Desejo de todo o coração viver em perpétua  delidade 
ao Meu Senhor e Amado, con o na sua  delidade que é 
Eterna, por isso canto a alegria de pertencer ao Senhor para 
sempre. O caminho de procura con  nua, em vista de uma 
 delidade sempre maior e mais próxima da d’Ele.

Agradeço às Irmãs a oração, a proximidade, a presença, 
en m todo o carinho. Peço ao Senhor que retribua em 
bênçãos a amizade fraterna de cada uma, especialmente 
das Irmãs que me acompanharam durante toda a formação 
inicial e aquelas com as quais par  lhei a vida nestes 6 anos. 
Bendito seja o nosso Deus.

presente vivido que é fruto de um passado percorrido e com 
o olhar no futuro desconhecido que, pouco a pouco, se vai 
desvendando, na certeza de que ser serva requer um Senhor, 
e é ao Senhor Jesus a quem me despojo e entrego.

A nossa fundadora, Luiza Andaluz, 9 anos antes de 
professar, num dos seus escritos, expressa este desejo 
profundo: “quero ser Tua e só Tua no tempo e na 
eternidade.” Só quem se sente profundamente amada pode 
responder desta forma total e de ni  va, onde a expressão 
“para sempre”, hoje tão enfraquecida, está implícita nesta 
frase. É esta mesma frase que expressa o meu sen  r, 
abarcando o tempo e o espaço, pois a Ele pertence o tempo 
e a eternidade.

Hoje sou serva para muito amar e servir: estes dois verbos 
andam de mãos dadas, só quem muito ama pode servir e 
quem serve verdadeiramente fá-lo por amor. Amar amigos e 
desconhecidos, os que estão perto e os que estão mais longe, 
os pobres, os que choram, no fundo viver segundo o espírito 
das bem-aventuranças. E servir com a disponibilidade de 
Maria “faça-se em mim segundo a vossa Palavra (Lc 1, 38)”.

Peço à nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, para que a 
cada dia em mim nasça, cresça e fru   que o desejo de me 
entregar ao seu Filho Jesus. 
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ESPIRITUALIDADE
RESSUSCITOU, COMO TINHA DITO

| P  F

porque têm mãos com demasiadas rugas.
Re etem o rosto de mulheres, de mães que choram 

ao ver que a vida dos seus  lhos  ca sepultada sob o 
peso da corrupção que subtrai direitos e quebra tantas 
aspirações, sob o egoísmo diário que cruci ca e sepulta 
a esperança de muitos, sob a burocracia paralisadora 
e estéril que não permite que as coisas mudem. Na 
sua tristeza, elas têm o rosto de todos aqueles que, ao 
caminhar pela cidade, vêem a dignidade cruci cada. 
No rosto destas mulheres, há muitos rostos; talvez 
encontremos o teu rosto e o meu.

Como elas, podemos sen  r-nos impelidos a caminhar, 
não nos resignando com o facto de que as coisas devem 
acabar assim. É verdade que trazemos dentro uma promessa 
e a certeza da  delidade de Deus. Mas também os nossos 
rostos falam de feridas, falam de muitas in delidades – 
nossas e dos outros –, falam de tenta  vas e de batalhas 
perdidas. O nosso coração sabe que as coisas podem ser 
diferentes; mas, quase sem nos apercebermos, podemos 
habituar-nos a conviver com o sepulcro, a conviver com a 
frustração. Mais ainda, podemos chegar a convencer-nos 
de que esta seja a lei da vida anestesiando-nos com evasões 
que nada mais fazem que apagar a esperança colocada por 
Deus nas nossas mãos.

Muitas vezes, são assim os nossos passos, é assim o 
nosso caminhar, como o destas mulheres, um caminhar 
por entre o desejo de Deus e uma triste resignação. 
Não morre só o Mestre; com Ele, morre a nossa 
esperança. «Nisto, houve um grande terremoto» (Mt 
28, 2). De improviso, aquelas mulheres receberam um 
forte estremeção, algo e alguém fez tremer o solo sob 
os seus pés. Mais uma vez, alguém vem ao encontro 
delas dizendo: «Não tenhais medo», mas desta vez 
acrescentando: «Ressuscitou, como  nha dito». E tal 
é o anúncio com que nos presenteia, de geração em 
geração, esta Noite Santa: Não tenhamos medo, irmãos! 
Ressuscitou como  nha dito.

A vida arrancada, destruída, aniquilada na cruz 
despertou e volta a palpitar de novo (cf. R. Guardini, Il 
Signore, Milão 1984, 501). O palpitar do Ressuscitado 
é-nos oferecido como dom, como presente, como 
horizonte. O palpitar do Ressuscitado é aquilo que 
nos foi dado, sendo-nos pedido para, por nossa vez, o 
darmos como força transformadora, como fermento 
de nova humanidade. Com a Ressurreição, Cristo não 
deitou por terra apenas a pedra do sepulcro, mas quer 
fazer saltar também todas as barreiras que nos fecham 
nos nossos pessimismos estéreis, nos nossos mundos 
conceptuais bem calculados que nos afastam da vida, nas 
nossas obcecadas buscas de segurança e nas ambições 
desmesuradas capazes de jogar com a dignidade alheia.

Quando o sumo sacerdote, os chefes religiosos em 
conivência com os romanos pensaram poder calcular 
tudo, quando pensaram que estava dita a úl  ma palavra 
e que compe  a a eles estabelecê-la, irrompe Deus para 
transtornar todos os critérios e, assim, oferecer uma 
nova oportunidade. Uma vez mais, Deus vem ao nosso 
encontro para estabelecer e consolidar um tempo novo: 
o tempo da misericórdia. Esta é a promessa desde 
sempre reservada, esta é a surpresa de Deus para o 
seu povo  el: alegra-te, porque a tua vida esconde um 
germe de ressurreição, uma oferta de vida que aguarda 
o despertar.

Eis o que esta noite (de Páscoa) nos chama a anunciar: o 
palpitar do Ressuscitado, Cristo vive! E foi isto que mudou o 
passo de Maria de Magdala e da outra Maria: é o que as faz 
regressar à pressa e correr a dar a no  cia (Mt 28, 8); é o que 
as faz voltar sobre os seus passos e sobre os seus olhares; 
regressam à cidade para se encontrar com os outros. Como 
entramos com elas no sepulcro, assim vos convido a irmos 
também com elas, a regressarmos à cidade, a voltarmos 
sobre os nossos passos, sobre os nossos olhares.

Vamos com elas comunicar a no  cia, vamos… a todos 
aqueles lugares onde pareça que o sepulcro tenha a 
úl  ma palavra e onde pareça que a morte tenha sido a 
única solução. Vamos anunciar, par  lhar, revelar que é 
verdade: o Senhor está Vivo. Está vivo e quer ressurgir em 
tantos rostos que sepultaram a esperança, sepultaram 
os sonhos, sepultaram a dignidade. E, se não somos 
capazes de deixar que o Espírito nos conduza por esta 
estrada, então não somos cristãos. Vamos e deixemo-nos 
surpreender por esta alvorada diferente, deixemo-nos 
surpreender pela novidade que só Cristo pode dar. 
Deixemos que a sua ternura e o seu amor movam os 
nossos passos, deixemos que o pulsar do seu coração 
transforme o nosso ténue palpitar. 

fotogra a: h  p://www.snpcultura.org/arte_meio_formidavel_para_verdadeiro_signi cado_natal.html
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▪ Irmã Advinda Inriva 
Os primeiros sábados, para 

mim, tornaram-se “dia com Nossa 
Senhora”. Quer eu vá ou não 
àquela peregrinação, tenho sempre 
na memória do coração esta 
consagração. Fui uma das que  ve a 
graça de escutar este apelo do nosso 
pastor, Dom Chimoio, dizendo que o 
Santuário de Namaacha precisava de 
mais dinamização, promover mais 
peregrinação, procurar formas que 
chamem a atenção para as pessoas 
irem lá e fazerem daquele espaço, 
espaço de oração. 

Hoje, digo que, de facto, o nosso 
coração precisa de espaços, tempos 
marcados, distâncias percorridas, 
para que haja encontro com o 
Senhor. Como nos diz Luiza Andaluz, 
com Maria. Ela aponta-nos o Filho. 
Sinto que, como Serva de Nossa 
Senhora de Fá  ma, aprendi e 
renovei a minha relação com Maria, 
a Serva do Senhor, aprofundei um 
pouco a mensagem de Fá  ma, mas, 
sobretudo, compreendi que no 
Ventre de Maria está Jesus e ninguém 
se encontra com ela de forma real, 
que não possa contemplar a beleza 
de Jesus. 

O esquema que usamos é 
simples, mas confesso que não 
conseguimos sair dali sem deixar 
que Deus nos toque. Que fazemos? 
Saudação a Nossa Senhora com 
a oração do Rosário, algum tema 
de re exão, Via-Sacra, Adoração, 
Con ssões, Eucaris  a e bênção 
 nal. São momentos muito 
signi ca  vos. 

No início ia com a preocupação 
de orientar e garan  r que tudo 
corresse bem, hoje vou para rezar. 
Sinto que a grande missão que o Sr. 
Arcebispo nos pediu ali é ajudar a 
rezar, rezando com o povo de Deus, 
mas é também rezar pela igreja local 
e universal, rezar pela humanidade. 
Agradeço a Deus por esta escola de 
vida e fé. 

▪ Delfina Eduardo
Agradeço a Deus, por sua serva 

Madre Luiza Andaluz ter fundado 
a Congregação das Irmãs Servas de 
Nossa Senhora de Fá  ma e as ter 
colocado no meu caminho. Com o 
seu sorriso e carinho despertam o 
meu sen  do de ser cristã. Como elas 
vou à peregrinação dos primeiros 
sábados, ao santuário de Nossa 
Senhora de Namaacha. É muito boa, 
gosto de par  cipar sempre. Todas as 
orações que lá se fazem são boas, 
mas fui tocada com a adoração e a 
via-sacra, aonde renovo as minhas 
forças de viver as di culdades da 
vida, levando sempre a minha cruz, 
na graça de Deus.

Faz -me perceber que a Con ança, 
a Esperança e Fé são as grandes 
armas para vencer as di culdades da 
vida e, para isso, devo viver sempre 
em oração.

As doces palavras dos 
Pastorinhos, e a via-sacra fazem-me 
perceber que a san  dade não é coisa 
de outro mundo, faz parte de todos 
os cristãos e sou convidada a viver a 
minha san  dade na minha vida, com 
as obras e palavras no dia a dia: isto 
é possível com humildade, con ança 
e fé em Deus. 

▪ Adélia Maria de Jesus M. Alafo
Venho, por intermédio desta, 

dar o meu testemunho, acerca da 
peregrinação do 1º sábado, onde eu 
encontro a minha personalidade. Eu 
cresci na fé, aprendi a esquecer-me 
de mim e a orar pelos outros, 

aprendi também, com a Palavra de 
Deus, a superar os meus problemas.

Os temas escolhidos têm servido 
para abrir a minha mente e viver a 
vida de maneira diferente. Estou há 
pouco tempo ainda neste grupo, mas 
aprendi a saber que amar o próximo 
é um dom de Deus, sem pensar que 
eu seja melhor que os outros, foi só 
nas Irmãs Servas de Nossa Senhora 
de Fá  ma que aprendi a ser solidária, 
onde as conversas são constru  vas 
e, nesta organização, pude saber 
separar as coisas, ter tempo para 
todos.

Agradeço a Deus por me ter 
chamado, pois agora sei que, onde 
há muita gente, embora diferente, 
temos uma coisa que nos une, que 
é a fé. E viveremos contentes neste 
grupo. Obrigada.

▪ Gabriel Gregório
A peregrinação ao Santuário 

de Nossa Senhora de Fá  ma, 
em Namaacha, têm sido uma 
experiência gra   cante e que 
me ajuda a crescer na fé. Falo 
essencialmente das peregrinações 
que se realizam nos primeiros 
sábados de cada mês. Temos a  graça 
de vivermos em conjunto a nossa 
experiência de fé, aprender com 
Jesus através de Nossa Senhora, 
principalmente na oração do Rosário,   
Via-Sacra, Adoração, Sacramento 
de Reconciliação e Eucaris  a. Faço 
votos que mais cristãos par  cipem 
nesta peregrinação. 
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OUTRAS CURIOSIDADES
PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ 

PORTUGUÊS
• Nunca devemos temer a Cruz que o Se-
nhor oferece, porque aceitando-a com 
Amor toda a Cruz leve parece.

FRANCÊS
• Nous ne devons jamais craindre la Croix 
que le Seigneur nous off re, car en l’acceptant 
avec amour, toute Croix nous semble légère.

UMBUNDO (Angola)
• Katukakwa�  lalimwe eteke ohele lomindiki-
so yina Ñgala atwiha, momo ndatuyitava lot-
chisola omindikiso yileluka kwenda yimoleha.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ 

Luiza Andaluz
Fundadora da Congregação 

das Servas de Nossa Senhora 
de Fá� ma

Em 1921 completavam-se 11 anos que 
o Convento das Capuchas fora reocupado. 
Como a própria Luiza descreve: “A igreja, 
que acabara de ser restaurada, � nha sido 
adaptada a salão de baile, a sacris� a para 
depósito de imundícies, parte de celas feitas 
residências, ocupada por pessoas de morali-
dade duvidosa. A outra parte do edi� cio fora 
aproveitado para melhor  m, sendo a cozi-
nha e o refeitório cedidos à can� na escolar, 
às aulas, às bandas de música, para seus en-
saios, e funcionando noutras dependências 
e telegra a sem  os. O convento � nha-se 
tornado uma verdadeira Babilónia, onde 
todos procuravam instalar-se sem despesa, 
embora com prejuízo uns dos outros.” Para 
além deste cenário entristecer em muito o 
coração de Luiza, que deste 1891 colaborava 
naquela casa, cujas paredes foram edi cadas 
para oração e caridade, em Santarém ela não 
via outra casa capaz de abarcar o número de 
crianças que então ela � nha a seu cargo.

Muito ciente das muitas di culdades, 
Luiza Andaluz empreende com con ança 
uma grande batalha: inves� rá todos os seus 
esforços, tempo, conhecimentos e meios, 

antes de mais para conseguir que o 
convento vá a leilão, e depois 
para adquirir dinheiro para o 
comprar.

d

conv
para
comm

AGENDA

Casa de Nª.  Sra. das Dores 
Santuário de Fátima
Casa de Nª Sª das Dores

1

«Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da 
semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o 
sepulcro» (Mt 28, 1). Podemos imaginar aqueles passos: 
o passo � pico de quem vai ao cemitério, passo cansado 
da confusão, passo debilitado de quem não se convence 
que tudo tenha acabado assim. Podemos imaginar 
os seus rostos pálidos, banhados pelas lágrimas. E a 
pergunta: Como é possível que o Amor tenha morrido?

Ao contrário dos discípulos, elas ali vão, como já 
acompanharam o úl� mo respiro do Mestre na cruz 
e, depois, a sepultura que Lhe deu José de Arimateia; 
duas mulheres capazes de não fugir, capazes de resis� r, 
de enfrentar a vida tal como se apresenta e suportar 
o sabor amargo das injus� ças. Ei-las chegar diante do 

sepulcro, divididas entre a tristeza e a incapacidade de 
se resignarem, de aceitarem que tudo tenha sempre de 
acabar assim. E, se  zermos um esforço de imaginação, 
no rosto destas mulheres podemos encontrar os rostos 
de tantas mães e avós, os rostos de crianças e jovens 
que suportam o peso e o sofrimento de tanta desumana 
injus� ça.

Nos seus rostos, vemos re e� dos os rostos de 
todos aqueles que, caminhando pela cidade, sentem 
a tribulação da miséria, a tribulação causada pela 
exploração e o trá co humano. Neles, vemos também os 
rostos daqueles que experimentam o desprezo, porque 
são imigrantes, órfãos de pátria, de casa, de família; os 
rostos daqueles cujo olhar revela solidão e abandono, 

RESSUSCITOU, COMO TINHA DITO 
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