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DOCE PROGRAMA DE VIDA: TORNAR FELIZES OS QUE NOS RODEIAM

DECRETO SOBRE AS VIRTUDES
«Doce programa de vida: passar fazendo o bem à imitação do Mestre Divino, tornar felizes os que nos rodeiam».
Foi este o projecto que caracterizou a vida e a
espiritualidade da Serva de Deus Luiza Maria Langstroth
Figueira de Sousa Vadre Santa Marta Mesquita e Melo,
comummente chamada Luiza Andaluz. Entre os muitos
bens materiais e espirituais recebidos da sua nobre
família, sobressaiu o tesouro da fé. À imitação de Cristo
Senhor fez da própria vida um dom e, esquecida de
si, beneﬁciou muitos com os seus bens patrimoniais e
sobretudo com a própria virtude.
A Serva de Deus nasceu a 12 de Fevereiro de 1877
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em Santarém, Patriarcado de Lisboa, ﬁlha de António
Júlio, Visconde de Andaluz e de Anna Langstroth. Ao
ramo materno pertence, como prima, Santa Katherine
Mary Drexel, Fundadora, nos Estados Unidos da
América, das Irmãs do San�ssimo Sacramento para
Índios e Negros (Sisters of the Blessed Sacrament for
Indians and Colored People). Luiza foi bap�zada a 15 de
Março de 1877, recebeu a Conﬁrmação em 1885 e fez a
Primeira Comunhão em 1889.
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Unindo a minha voz à de
muitas outras pessoas, posso
dizer que, no seio do caminho
de aprofundamento tão rico dos
escritos de Luiza Andaluz, vivemos
um tempo de graça: a graça que
Deus nos concedeu em vermos
reconhecida pela Igreja a vivência

exemplar, e a um nível heroico, das pouco. Na verdade, à exceção
mensagem celeste, que assinalou profundamente a
virtudes cristãs em Luiza Andaluz.
daquelas Irmãs que conheceram
piedade popular e a espiritualidade da Igreja.
e conviveram com a Madre
Quando primeiramente conheci Fundadora, não sabíamos mais.
Destes dois pólos contrastantes foi marcada também
a Congregação e me foi pedido a
a vida de Luiza que teve de sofrer humilhações, calúnias,
ilustração da vida desta mulher,
Hoje, com o aprofundamento
adversidades, devido às obras de caridade social por
sen� que tudo aquilo que me em curso e o conhecimento gradual
ela postas em acção. Todavia soube encontrar força e
transmi�ram era, no entanto, que daí emerge sobre a intensa
esperança para prosseguir com empenho, acolhendo
vida interior de Luiza Andaluz,
o materno convite da Virgem Maria de construir a
a radicalidade da sua entrega
civilização do amor.
obediente à Vontade de Deus, o
seu desejo apaixonado de O servir
Para responder às necessidades da evangelização
e a coragem de abrir caminhos para
e para dar con�nuidade às obras sociais de promoção
O amar na vida de tantos irmãos
humana, que vinha a realizar, decidiu fundar uma
e irmãs, reconheço com maior
congregação religiosa, que fosse contempla�va na acção
esplendor em Luiza a valen�a de
e caracterizada por um profundo espírito de oração.
uma vida de san�dade.
Neste percurso de discernimento Luiza mostrou-se
prudente, temperante, obediente e cheia de esperança.
Foi para mim, por isso, um
Ob�da a autorização do Arcebispo de Évora, a 13 de
gosto colaborar na realização da
Maio de 1923, a Serva de Deus, juntamente com doze
animação, desenhada e narrada
companheiras, dirigiu-se ao Santuário de Fá�ma para
pelas crianças do CSE (Centro Social
se consagrarem à Virgem e darem início ao projecto.
da Ericeira), em conjunto com as
A 15 Outubro seguinte nascia, no Palácio Andaluz de
Educadoras e outros Colaboradores
Santarém, a “Obra de Deus”, que nos primeiros anos
da mesma casa, vendo como a sua
teve de agir na clandes�nidade.
vida é lembrada e celebrada com
alegria!
A fortaleza e a prudência da fundadora
Nos anos da juventude, a par�cipação na vida social manifestaram-se claramente quando se desencadeou
própria
classe não| F�����
distraiu oS�������
seu coração da contra ela uma difamante campanha pública que a
A������da� sua
C��������
sincera procura da vontade de Deus e do empenho pela acusava de mulher reaccionária à cabeça de uma obra
quando
audácia
sua conﬁança
Senhor
Tomei conhecimento da vida da sen�mos tão pequenos
obscuran�
sta. A estas
ondase asuscitadas
pelosnoinimigos
san�ﬁcação pessoal.
vida.
sem
limites.
Todas
estas
missões
Madre Luísa Andaluz aquando de olhamos para a nossa
externos, juntam-se também mo�vos de sofrimento
que foi aceitando (e foram muitas),
uma visita à cidade da Guarda, numa
Mulher forte, perspicaz, acolhedora, pôde a nível interno da Congregação. Isto acontece quando
Quantas vezes semelhe ques�
ono
muito
ceis, puramente
mas ela a
ação de voluntariado com um grupo
propõe a algumas,
criação de
um di�
ramo
aperfeiçoar os singulares dons da natureza com uma
sobre o que será que Deus espera de todas abraçou com elevado Amor.
de adolescentes.
acurada educação. A sua grandeza espiritual consis�u contempla�vo no Ins�tuto com uma nota peculiar de
pelos outros?
Aproveito para agradecer do mim? Que posso fazer
em saber colocar estas qualidades à disposição da “espírito de reparação”. Este projecto bem depressa
ouvir a
Há uma frase da Madre Luiza, da
fundo do coração à Irmã Deolinda Terei tempo para conseguir
vontade de Deus, que lhe manifestava a urgência de se revelou incompa�vel com a condução serena da
qualdesenvolvida
eu gosto muito,por
e queLuiza.
me recordo
que me proporcionou este contacto Sua voz e os Seus pedidos?
ac�vidade apostólica
Para
socorrer os úl�mos da sociedade.
com
regularidade
no
meu
dia:
com a vida da Madre Luiza Andaluz.
De facto, desde a juventude a jovem Luiza teve uma pôr ﬁm às divergências e às tensões surgidas, a Serva
Mas Madre Luiza Andaluz, soube
“Tudo o que Deus nos envia deve
compassiva predilecção pelos necessitados, nos quais de Deus, obediente e humilde, recorreu ao Cardeal
ter a capacidade
ser
aceiteGonçalves
por amor:Cerejeira,
é que o amor,
Desde esse dia, comecei a desde muito nova, Patriarca
de Lisboa, Manuel
a ﬁm
ela reconhecia o rosto de Cristo.
ouvirele
o que
o atéEste
o conﬁ
sofrimento
em
ler alguns excertos da vida da e coração aberto para
de com
discernir.
rmou o transforma
projecto inicial
entrega
ao
felicidade
e
suave
alegria”.
Madre Luiza e cada vez �nha mais Senhor lhe pedia. Adesua
Luiza e providenciou à autonomia desta família
Ainda adolescente, auxiliou e susteve as Clarissas
não
teve estas
curiosidade em saber mais sobre a próximo foi imediata,
Capuchinhas de Santarém na sua obra de promoção religiosa, de espírito prevalentemente contempla�vo
a admiro!
Que
senhora maravilhosa!
Viveu
vida maravilhosa que par�lhou com minhas dúvidas. O quanto
na acção.
Depois desta
necessária
reestruturação,
a
para crianças pobres.
vivido
de
perto
o
mandamento
do
AMOR
com
uma
tantos, e eu ia ﬁcando cada vez mais Gostava muito de ter
Quando depois o convento foi suprimido, a Serva de 19 de Abril de 1939, deu-se a aprovação deﬁni�va da
para poder aprender
com ela. das Servas
intensidade
sem
limite. de Fá�ma. A
ligada à sua Obra.
Congregação
de Nossa
Senhora
Deus con�nuou a obra carita�va a favor das crianças.
Por
tudo
o
que
sou vinte
uma
11 de Outubro de 1939 Luiza Andaluz,
comfoi,
outras
Nas várias missões que lhe eram seguidora da sua pessoa, pois sinto
A sua riqueza de vida de entrega
Portugal era então avassalado por uma mentalidade e quatro irmãs, emi�u a primeira proﬁssão.
de corpo
o seuacontecimentos
convite para uma
imitação
total a Deus e ao próximo é magníﬁca solicitadas entregou-seEm
todos e estes
pessoais
e
polí�ca an�clerical. Ao mesmo tempo a Mãe de Deus
admira era a sua
generosa.
e admirável, de tal maneira que nos alma. O que mais mefundacionais,
a Serva de Deus refulge por uma heróica
manifestava-se em Fá�ma dirigindo uma consoladora
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conﬁança na Providência, à qual se
abandonava totalmente e para quem
orientava constantemente as suas ﬁlhas:
«�unca me canso de escrever a �ntas
de oiro a palavra conﬁança: o Senhor
acode sempre a quem n’Ele conﬁa!».
Durante os anos do seu governo a Serva
de Deus mul�plicou as obras apostólicas,
trabalhou pela expansão do Ins�tuto,
promoveu a formação das irmãs.
Guardou sempre uma profunda
união com Deus, por meio da oração e
da meditação. Viveu enamorada da sua
vocação religiosa, pra�cou a pobreza e
uma profunda humildade no trato com
as pessoas. Em 1953 entregou o governo
da Congregação, conﬁando a Maria o
úl�mo período da sua vida. Em Fá�ma,
durante os meses de Maio a Outubro,
trabalhou na divulgação da mensagem que a Senhora
�nha entregue aos “três Pastorinhos” e fundou o Serviço
de Informações e Acolhimento aos Peregrinos. Passou os
úl�mos anos da sua vida na Casa Mãe, no Largo de São
Mamede, em Lisboa. Durante este tempo não perdeu a
alegria e a amabilidade do seu carácter, não obstante os
sofrimentos causados por um tumor e pela fractura do
fémur.
Morreu serenamente a 20 de Agosto de 1973 aos
noventa e seis anos de idade.
Os seus restos mortais foram transladados para
Santarém, onde se celebraram as exéquias solenes.
Posteriores testemunhos da sua fama de san�dade,
levaram a que, de 15 Outubro de 1997 a 25 de Março
de 2000, se desenvolvesse, na Cúria Patriarcal de
Lisboa, o Inquérito Diocesano, cuja validade jurídica
foi reconhecida por esta Congregação da Causa dos
Santos pelo Decreto de 6 de Julho de 2000. Preparada a
Posi�o, foi discu�do, segundo os usuais procedimentos,
se a Serva de Deus �nha exercitado em grau heróico
as virtudes. Com êxito posi�vo, a 16 Fevereiro de 2017
realizou-se o Congresso dos Consultores Teólogos. Os
Padres Cardeais e Bispos, na Sessão Ordinária de 12 de

Dezembro de 2017, presidida por mim, Cardeal Ângelo
Amato, reconheceram que a Serva de Deus exercitou
em grau heróico as virtudes teologais, cardeais, bem
como as virtudes decorrentes das mesmas.
Tendo sido apresentada ao Papa Francisco,
pelo Cardeal Prefeito abaixo assinado, uma relação
detalhada de todas as fases anteriormente expostas,
Sua San�dade, aceitando e ra�ﬁcando os pareceres da
Congregação para as Causas dos Santos, com a data
de hoje, declarou: “Fazemos constar que as virtudes
teologais da Fé, Esperança e Caridade, quer em relação a
Deus quer em relação ao próximo, bem como as virtudes
cardeais da Prud�ncia, �us�ça, �emperança e Fortaleza
e as que lhe estão associadas, foram pra�cadas em
grau heróico pela Serva de Deus Luiza Maria Andaluz
Langstroth Figueira de Sousa Vadre S. Marta Mesquita
e Melo (v.d. Luiza Andaluz), Fundadora da Congregação
das Servas de �ossa Senhora de F��ma, no caso presente
e para os devidos efeitos.
O Santo Padre ordenou que este decreto seja tornado
público e que seja transcrito nas actas da Congregação
para as Causas dos Santos.
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Reverendo Reitor deste Santuário de Nossa Senhora de Fá�ma
Reverendo Padre Postulador Gianni Califano
Reverendos Sacerdotes e Diáconos
Reverenda Superiora Geral e Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fá�ma
Todos os peregrinos da Família Andaluz.
Irmãos e irmãs em Cristo
Celebramos na Liturgia deste dia, a Festa do Evangelista
São Marcos. Com a Família Andaluz, queremos dar graças
a Deus pelo reconhecimento das Virtudes heroicas da
Serva de Deus, Luiza Andaluz.
Segundo a tradição, o evangelista São Marcos, é o
mesmo Marcos que nos falam os Atos dos Apóstolos
(12,12), informando que na sua residência de família em
Jerusalém, se reunia a primeira comunidade cristã. Há
ainda quem considere a possibilidade de ter sido numa
sala da mesma residência que Jesus celebrou a úl�ma ceia.
São Marcos converteu-se, tornou-se discípulo de São
Paulo e depois de São Pedro (Apóstolo Pedro que, como
ouvimos na 1ª Leitura, considerava Marcos como seu
ﬁlho). A par�r de tudo o que ouviu contar e pregar, e com
a sua própria experiência apostólica, Marcos escreveu o
Evangelho.
Assim, podemos considerar, que o que acabámos de
escutar, é o testemunho de Fé do próprio evangelista
Marcos: acreditou, foi ba�zado, tornou-se discípulo,
foi enviado e não só pregou mas teve a inspiração de
escrever o Evangelho numa nova língua, (sendo judeu
escreveu em língua grega), expulsou demónios e curou
doentes impondo-lhes as mãos. E o Senhor Ressuscitado,
estando à direita de Deus Pai, cooperava também com ele
conﬁrmando a Palavra com as conversões e os milagres
que aconteciam.
Irmãos e irmãs, a par�r de Jesus, veriﬁcamos esta
opção do alto; Deus quer chegar ao mundo das pessoas e
de cada pessoa, através de um intermediário, um enviado.
Con�nua a ser assim. Também connosco aconteceu algo de
semelhante; facilmente conseguimos lembrar as pessoas
que na nossa história pessoal nos testemunharam a sua Fé
e nos levaram a viver ao ritmo de tão grande graça.
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Estamos aqui em grande número para dar graças a Deus
pelo reconhecimento das virtudes heroicas da Serva de Deus,
Luiza Andaluz; virtudes que correspondem à abundância
da graça de Deus na sua vida. Somos obra de Deus e isso
é evidente em Luiza Andaluz: tornou-se completamente
disponível para responder à vontade de Deus, sempre em
comunhão e obediência aos pastores da Igreja.
É saboroso retomar uma citação que o Decreto faz de
Luiza Andaluz: �Nunca me canso de escrever a �ntas de
oiro a palavra conﬁança: o Senhor acode sempre a quem
n’Ele conﬁa!».
Como aconteceu com muitos már�res e santos, também
com Luiza Andaluz as adversidades, as diﬁculdade sociais e
polí�cas, ainda aguçaram mais a vontade de fazer o bem.
Ao dar graças pelo oﬁcial reconhecimento das virtudes
heroicas, o momento sugere-nos que retomemos a vida e
o testemunho de Luiza Andaluz em sen�do profé�co. Em
quaisquer circunstâncias, com mais ou menos adversidades
ou facilidades, por mais interessante que seja um programa
de dedicação pastoral, o segredo é sempre a iden�ﬁcação
com Cristo. Viver do Amor de Jesus; pertencer-lhe. É o
con�nuado encontro com Cristo no mais ín�mo do nosso
ser, que nos permite considerar, olhar, amar e decidir a

vida com o mesmo Espírito e o mesmo Amor de Jesus. Não
admira pois, o desejo da nossa Serva de Deus: que todos
se deixem atrair pelo Coração de Jesus. Este seu desejo
apostólico, corresponde à sua própria experiência de alegria
espiritual que bem podemos prosseguir.
O dinamismo da conversão livre ao Senhor (Ama ao
Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua
inteligência, todas as tuas forças e ao próximo como a �
mesmo), leva-nos à adoração. A adoração gera no coração
humano a mesma compaixão de Jesus pela mul�dão. E
quando esta compaixão não nos larga, então temos de
passar à ação missionária e evangelizadora. E em cada
tempo e em cada dia, vivendo da conﬁança no Senhor, o
Espírito Santo vai instruindo no discernimento do caminho
a seguir. Foi assim com Luiza Andaluz e isso inspira-nos
porque é a verdade do Evangelho a concre�zar-se na sua
vida, como o foi com São Paulo: “Já não sou eu que vivo, é
Cristo que vive em mim” (Gal 2,20).
A beleza da vocação cristã da nossa Serva de Deus, tem
um contexto familiar e eclesial. O testemunho de Fé dos
membros da sua Família e o relacionamento qualiﬁcado
com os Pastores da Igreja, são decisivos para gerar
sensibilidade cristã e progressiva conversão. Também
isto é profé�co; não podemos promover a�vidades
pastorais para cumprir calendário, nem para simples
entretenimento, tem de haver zelo apostólico e desejo
que todos se deixem atrair pelo Amor de Jesus.
Toda a Igreja, e par�cularmente a cidade e Diocese
de Santarém, tem em Luiza Andaluz uma intercessão e
um grande es�mulo de zelo apostólico. Contemplação
na ação. A iden�ﬁcação espiritual deﬁne-se, no interior,
na busca permanente da vontade de Deus; a mo�vação
e zelo apostólico projeta-se a par�r da necessidade
exterior. Em Luiza Andaluz, a vocação e missão estão bem
iden�ﬁcadas e coincidentes com a vocação e missão da
Igreja, concre�zada em cada Igreja Diocesana.
Onde está centrado o nosso coração? Qual é a paixão
que nos anima? Qual é o Espírito que nos ilumina?
Que interpelação sen�mos com as preocupações da
sociedade do nosso tempo? É bom ter presente que Deus
quer a salvação do mundo, mas também é de extrema
importância saber o que Deus quer das nossas vidas.
Então, como escreveu o Papa Francisco, “Somos frágeis,
mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode

tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem.
A ousadia e a coragem apostólica são cons�tu�vas da
missão” (AE 131). Foi também assim, nessa ousadia e
coragem apostólica, que Luiza Andaluz foi discernindo a
vontade de Deus; e animada por Nossa Senhora, pelas
Aparições neste local e pela Mensagem, dá origem à sua
Obra, as Servas de Nossa Senhora de Fá�ma.
Graças a Deus, a grandeza e a humildade da Serva de
Deus, Luiza Andaluz, tem-se re�e�do na vida e missão
das Servas de Nossa Senhora de Fá�ma e também de
muitos cristãos leigos. Ao longo dos anos, quanto bem
já aconteceu nas Igrejas diocesanas, em diversos países
do mundo, promovido pelas discípulas de Luiza Andaluz,
Servas de Nossa Senhora de Fá�ma? Foi e é sementeira
que con�nuará a produzir frutos. Também isto é mo�vo
de ação de Graças.
Perante a mul�dão de pessoas que desconhece a
verdade e a misericórdia de Deus, e carece de alegria e
sen�do para a vida, como dar-lhe a conhecer Jesus? O
que fazer para que outros se encontrem com Ele? Foi
certamente a resposta a estas perguntas que levou
São Marcos a calcorrear muitas terras e a escrever o
Evangelho. E levou também Luiza Andaluz a corresponder
inteiramente ao desígnio de Deus, com o “Doce programa
de vida: passar fazendo o bem, à imitação do Mestre
Divino, tornando felizes os que nos rodeiam”.
O mundo con�nua a necessitar de testemunhos de vida
virtuosa como a de Luiza Andaluz. Sigamos pelo mesmo
Caminho, para Glória de Deus e alegria do seu Povo.
Demos Graças por tão belo testemunho. Bendigamos
ao Senhor!
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O ��� ����� ���������... | I��� R��� O������
Não tendo conhecido Luiza
pessoalmente,
conheço-a
por
duas grandes “vias”. A primeira, é
pelos testemunhos das Irmãs que a
conheceram e que nos falam cheias
de entusiasmo da vida da nossa
fundadora, expressando sobretudo o
interesse que demonstrava por cada
uma, os longos tempos que passava na
sua secretária a escrever as estampas
com diversos pensamentos e também

a sua forma tão caracterís�ca de se
relacionar: fazendo uma “cruzinha”
na testa e acompanhada com uma
carícia. A outra forma é através dos
seus escritos tão impregnados de
amor e cruz, mas sempre com os olhos
ﬁtos nos Senhor. O seu olhar ca�vante
é hoje es�mulo à minha vida de serva,
a ser ﬁel à graça carismá�ca legada
por Deus, acolhida primeiramente por
Luiza e de que hoje somos portadoras.

C����������� ��� � ��� ��� ������ | I��� M���� ����� A����
Luiza Andaluz é uma mulher
com uma vivência eclesial profunda
e abrangente. Numa altura em que
estava ainda pouco desenvolvido o
sen�do de comunhão eclesial e de
par�cipação social, Luiza procura
dinamizar as pessoas, valorizando

e integrando o que cada uma pode
contribuir para o bem comum. Na
vida familiar aprende o respeito e o
interesse pelas pessoas e aprende
a relacionar-se com a hierarquia
duma
forma
próxima.
Esta
experiência humana, potenciada

pela abertura a Deus, leva-a a
dedicar-se, a comprometer-se com
o bem e a felicidade dos outros, e
a fazê-lo com sen�do de Igreja, de
pertença a um corpo, onde todos
têm lugar, têm missão.

N���� E������� � S��������| S���� B������ F��������
Eu, Soﬁa, já há mais de quarenta
anos que conheço a Casa “Quinta
do Candeeiro”, pois, como vivo na
Portela, sempre a frequentei, desde
essa data, para adquirir alguns frescos
que lá se produziam. Conheci algumas
das Irmãs com quem me dava muito
bem, pois eram de uma amabilidade
e disponibilidade sem par. Contudo
nunca me ques�onei sobre quem seria
a sua fundadora e a razão por que aqui
viviam. Era um dado adquirido...
Só nos úl�mos tempos, ou
seja, no início deste ano, é que,
a convite das Irmãs e de uma
em par�cular, é que fui assis�r a
duas reuniões de informação e de
oração pela “Aprovação do Decreto
de Reconhecimento das Virtudes
Heroicas de Luiza Andaluz”.
Entretanto surgiu o convite
para ir a Fá�ma no dia 25 de Abril
para par�cipar na ��III �ornada
da Família Andaluz, este ano com
par�cular destaque, pois tratou-se
da Celebração de Ação de Graças
pelo Reconhecimento das Virtudes
Heroicas de Luiza Andaluz.

Foi um dia inesquecível,
pois apesar de já ter tomado
conhecimento do grande carisma
de Luiza Andaluz, ao assis�r, durante
a tarde, às várias atuações de
animação das ins�tuições ligadas à
congregação, ﬁquei perplexa por tão
grande obra deixada, pelo carisma
da sua obra e das suas seguidoras.

Peço à Venerável Luiza Andaluz
que, lá do Céu, interceda por mim e
que eu consiga ver o que Deus quer
de mim, junto da minha família e no
meio que me rodeia.

É uma obra de grande nobreza e,
nos tempos que correm, de enorme
valia.
Foi um dia muito especial.
Tocou-me profundamente ver as
crianças mostrarem-nos a obra
criada pela fundadora nas casas que
hoje as acolhem e educam.
Bem hajam, “Servas de Nossa
Senhora de Fá�ma”, que são tão
especiais passando por este mundo,
fazendo o bem e dando tanto amor
e carinho.
No regresso, dizia para mim mesma
como estou tão longe de alcançar tal
nobreza de espírito... e san�dade... �e
con�nuo a pensar nisso�.
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OUTRAS CURIOSIDADES
AGENDA

PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ
PORTUGUÊS

• Peçamos a Deus nos ilumine sempre
com a luz da Sua Graça. Com ela fácil se
torna não errar o caminho.

FRANCÊS

• Prions Dieu pour qu’Il nous illumine
toujours avec la lumière de Sa Grâce. Avec
celle-ci, il est facile de ne pas se tromper
de chemin.

RONGA (Moçambique)

• Ahi kombeleni ka Xikwembu Xi hi
vaninga nkama ni nkama hi livaningu dra
matovoko Yakwe. Hi xileswo swita nabhala
akuva hi nga hoxi ndlela.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ

FICHA TÉCNICA
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Luiza descreve-nos� �Resolvi ir direi�nha
a um dos ministérios, sem recomendações,
entreguei o êxito dos meus passos
unicamente ao bom Deus. (…) Pedia
informações aos porteiros com delicadeza
e eles mul�plicavam-se para me orientar.
Andei de repar�ção para repar�ção,
seguindo por aqueles enormes corredores
(…) A papelada chegou ﬁnalmente ao
Ministério da Jus�ça”. Mas de Santarém
vinham vozes que preveniam o Ministério
para não deixar cair nas mãos de Luiza o
Convento. Contudo, os bons secretários,
simpa�zando com Luiza, mostravam-lhe
os o�cios anotados e expunham-lhe o que
deveria fazer.
Entretanto, a 13 de maio de 1923, Luiza
e mais algumas senhoras peregrinam até à
Cova da Iria para conﬁar à Virgem Maria,
ali aparecida, a obra nascente, que viria a
tomar o nome de Congregação das Servas
de Nossa Senhora de Fá�ma. �Houve quem
visse cair sobre nós, nesta ocasião, uma
chuva de pétalas brancas de neve, que se
desfaziam sobre as nossas cabeças (...) só
sei que de facto caiu copiosa
chuva de graças sobre o
humilde grupo.”

Luiza Andaluz

Fundadora da Congregação
das Servas de Nossa Senhora
de Fá�ma

