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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E LIMITADA

MANSIDÃO

OÙÊ
Faz-nos trilhar, Senhor,
a estrada da mansidão
Ajuda-nos a contrariar
a ferocidade do tempo
fora e dentro de nós
Que a Tua Paz seja a fonte
secreta que tudo irriga
e sustenta
Tudo provenha dessa
paz sem vencidos nem
vencedores

Espiritualidade
p. 02

Dessa paz que acalma
as ameaças e os cercos
implacáveis
Dessa paz pronunciada
ao mesmo tempo com o
máximo de verdade
e o máximo de doçura
Dá-nos mansidão
nas palavras que tão
facilmente perdem
o sentido da humildade

Vida e Ação
p. 04

Dá-nos mansidão nos
gestos que tão facilmente
se fazem mecânicos e
duros
Dá-nos mansidão
n o s p ro p ó s i t o s , q u e
a competição empurra
para uma agressividade
sempre mais afiada
e cortante

Em busca...
p. 10

Que o nosso coração não
se pareça a uma arena
inconciliável mas sim se
reconheça sempre mais
na mansidão das
paisagens reconciliadas
aprendendo a lição dos
pequenos cursos de água
que quase sem rumor
fazem florir a terra

Outras curiosidades
p. 12
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ESPIRITUALIDADE
ANO MISSIONÁRIO
Bã®þÊÝ  Äò®ÊÝ:  I¦Ù¹  CÙ®ÝãÊ Ã Ã®ÝÝÊ ÄÊ ÃçÄÊ| PÖ FÙÄ®ÝÊ

Créditos: Catholic Church (England and Wales)

" Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo
extraordinário de missionariedade no mês de outubro
de 2019, para comemorar o centenário da promulgação
da Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV (30
de novembro de 1919). A clarividência proféƟca da sua
proposta apostólica conrmou-me como é importante,
ainda hoje, renovar o compromisso missionário da
Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de
anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo,
morto e ressuscitado.
O ơtulo desta mensagem – «baƟzados e enviados:
a Igreja de Cristo em missão no mundo» – é o mesmo
do Outubro Missionário. A celebração deste mês
ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o senƟdo
missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé
recebida como dom gratuito no BaƟsmo. O ato, pelo
qual somos feitos lhos de Deus, sempre é eclesial,
nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e Filho
e Espírito Santo, nasce uma vida nova parƟlhada com
muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é
um produto para vender - não fazemos proseliƟsmo -,
mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o
senƟdo da missão. Recebemos gratuitamente este dom,
e gratuitamente o parƟlhamos (cf. Mt 10, 8), sem excluir
ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos,
chegando ao conhecimento da verdade e à experiência
da sua misericórdia por meio da Igreja, sacramento
universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen genƟum, 48).
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus
Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas,
fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de
Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da
vida divina, de que verdadeiramente parƟcipamos; a
caridade, que antegozamos nos sacramentos e no amor
fraterno, impele-nos até aos conns da terra (cf. Miq 5,
3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma Igreja em saída
até aos extremos conns requer constante e permanente
conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres
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e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como
possível e praƟcável esta abertura ilimitada, esta saída
misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da
sua lógica intrínseca de dom, sacriİcio e gratuidade (cf.
2 Cor 5, 14-21)!
Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta
ap. Maximum illud): este mandato toca-nos de perto.
Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão;
cada baƟzada e baƟzado é uma missão. Quem ama,
põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si
mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações
que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inúƟl
nem insignicante. Cada um de nós é uma missão no
mundo, porque fruto do amor de Deus. Ainda que meu
pai e minha mãe traíssem o amor com a menƟra, o ódio
e a indelidade, Deus nunca Se subtrai ao dom da vida
e, desde sempre, deu como desƟno a cada um dos seus
lhos a própria vida divina e eterna (cf. Ef 1, 3-6).
Esta vida é-nos comunicada no BaƟsmo, que nos dá
a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte,
regenera à imagem e semelhança de Deus e insere no
Corpo de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste
senƟdo, o BaƟsmo é verdadeiramente necessário
para a salvação, pois garante-nos que somos lhos e
lhas, sempre e em toda parte: jamais seremos órfãos,
estrangeiros ou escravos na casa do Pai. Aquilo que, no
cristão, é realidade sacramental – com a sua plenitude na
EucarisƟa –, permanece vocação e desƟno para todo o
homem e mulher à espera de conversão e salvação. Com
efeito, o BaƟsmo é promessa realizada do dom divino,
que torna o ser humano lho no Filho. Somos lhos
dos nossos pais naturais, mas, no BaƟsmo, é-nos dada a
paternidade primordial e a verdadeira maternidade: não
pode ter Deus como Pai quem não tem a Igreja como
mãe (cf. São Cipriano, A unidade da Igreja, 4).
Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de
Deus e na maternidade da Igreja, porque é inerente ao
BaƟsmo o envio expresso por Jesus no mandato pascal:
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós, cheios
de Espírito Santo para a reconciliação do mundo (cf. Jo

20, 19-23; Mt 28, 16-20). Este envio incumbe ao cristão,
para que a ninguém falte o anúncio da sua vocação a
lho adoƟvo, a certeza da sua dignidade pessoal e do
valor intrínseco de cada vida humana desde a conceção
até à sua morte natural. O secularismo difuso, quando
se torna rejeição posiƟva e cultural da paternidade aƟva
de Deus na nossa história, impede toda e qualquer
fraternidade universal autênƟca, que se manifesta no
respeito mútuo pela vida de cada um. Sem o Deus de
Jesus Cristo, toda a diferença ca reduzida a ameaça
infernal, tornando impossível qualquer aceitação fraterna
e unidade fecunda do género humano.
O desƟno universal da salvação, oferecida por Deus
em Jesus Cristo, levou Bento XV a exigir a superação de
todo o fechamento nacionalista e etnocêntrico, de toda
a mistura do anúncio do Evangelho com os interesses
económicos e militares das potências coloniais. Na
sua Carta apostólica Maximum illud, o Papa lembrava
que a universalidade divina da missão da Igreja exige o
abandono duma pertença exclusivista à própria pátria e
à própria etnia. A abertura da cultura e da comunidade
à novidade salvíca de Jesus Cristo requer a superação
de toda a indevida introversão étnica e eclesial. Também
hoje, a Igreja conƟnua a necessitar de homens e
mulheres que, em virtude do seu BaƟsmo, respondam
generosamente à chamada para sair da sua própria
casa, da sua família, da sua pátria, da sua própria língua,
da sua Igreja local. São enviados aos genƟos, ao mundo
ainda não transgurado pelos sacramentos de Jesus
Cristo e da sua Igreja santa. Anunciando a Palavra de
Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando a vida
do Espírito, chamam à conversão, baƟzam e oferecem
a salvação cristã no respeito pela liberdade pessoal de
cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos
povos a quem são enviados. Assim a missio ad gentes,
sempre necessária na Igreja, contribui de maneira
fundamental para o processo permanente de conversão
de todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio
eclesial baƟsmal, a saída geográca e cultural de si
mesmo e da sua própria casa, a necessidade de salvação
do pecado e a libertação do mal pessoal e social exigem
a missão até aos úlƟmos conns da terra.
A coincidência providencial do Mês Missionário
Extraordinário com a celebração do Sínodo Especial sobre
as Igrejas na Amazónia leva-me a assinalar como a missão,
que nos foi conada por Jesus com o dom do seu Espírito,
ainda seja atual e necessária também para aquelas terras
e seus habitantes. Um renovado Pentecostes abra de
par em par as portas da Igreja, a m de que nenhuma
cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum
povo que isolado, mas se abra à comunhão universal
da fé. Que ninguém que fechado em si mesmo, na
autorreferencialidade da sua própria pertença étnica e
religiosa. A Páscoa de Jesus rompe os limites estreitos de
mundos, religiões e culturas, chamando-os a crescer no

respeito pela dignidade do homem e da mulher, rumo a
uma conversão cada vez mais plena à Verdade do Senhor
Ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos.
A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI
no início do nosso encontro de Bispos LaƟno-Americanos
na Aparecida, Brasil, em 2007, palavras que desejo
transcrever aqui e subscrevê-las: «O que signicou a
aceitação da fé cristã para os povos da América LaƟna
e do Caribe? Para eles, signicou conhecer e acolher
Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados,
sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições
religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam
silenciosamente. Signicou também ter recebido, com
as águas do BaƟsmo, a vida divina que fez deles lhos
de Deus por adoção; ter recebido, outrossim, o Espírito
Santo que veio fecundar as suas culturas, puricando-as
e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que
o Verbo encarnado Ɵnha lançado nelas, orientando-as
assim pelos caminhos do Evangelho. (...) O Verbo
de Deus, fazendo-Se carne em Jesus Cristo, fez-Se
também história e cultura. A utopia de voltar a dar vida
às religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e
da Igreja universal, não seria um progresso, mas uma
regressão. Na realidade, seria uma involução para um
momento histórico ancorado no passado» [Discurso na
Sessão Inaugural (13 de maio de 2007), 1: InsegnamenƟ
III/1 (2007), 855-856].
A Maria, nossa Mãe, conamos a missão da Igreja.
Unida ao seu Filho, desde a encarnação, a Virgem
colocou-se em movimento, deixando-se envolver
totalmente pela missão de Jesus; missão que, ao pé da
cruz, havia de se tornar também a sua missão: colaborar
como Mãe da Igreja para gerar, no Espírito e na fé, novos
lhos e lhas de Deus.
Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre
as PonƟİcias Obras Missionárias, que a Carta apostólica
Maximum Illud já apresentava como instrumentos
missionários. De facto, como uma rede global que
apoia o Papa no seu compromisso missionário, prestam
o seu serviço à universalidade eclesial mediante a
oração, alma da missão, e a caridade dos cristãos
espalhados pelo mundo inteiro. A oferta deles ajuda o
Papa na evangelização das Igrejas parƟculares (Obra da
Propagação da Fé), na formação do clero local (Obra de
São Pedro Apóstolo), na educação duma consciência
missionária das crianças de todo o mundo (Obra da Santa
Infância) e na formação missionária da fé dos cristãos
(PonƟİcia União Missionária). Ao renovar o meu apoio a
estas Obras, espero que o Mês Missionário Extraordinário
de outubro de 2019 contribua para a renovação do seu
serviço missionário ao meu ministério.
Aos missionários e às missionárias e a todos aqueles
que de algum modo parƟcipam, em virtude do seu
BaƟsmo, na missão da Igreja, de coração envio a minha
bênção. "
MENSAGEM PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2019
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VIDA / AÇÃO
COMO É BOM VER CRESCER OS NETOS!
| CÊÃçÄ®  SÝ®ÃÙ
Rezar pelos avós é a maneira de lhes agradecer todo
o amor que dedicam à família. E não é que os avós se
divertem mais que os netos! Foi esta uma das expressões
que saiu da boca de quem não só parƟcipou, mas muito
colaborou na preparação e realização da festa dos avós,
no passado dia vinte e seis de Julho, dia de São Joaquim
e Santa Ana.
Esta celebração deve-se ao Papa Paulo VI, que
associou, num único dia, 26 de julho, a celebração dos
pais de Maria Sanơssima e a comemoração dos avós.
Foi muito pequena a Capela, dedicada a Santa Ana,
para acolher todos aqueles que aceitaram o convite para
a celebração EucarísƟca, seguida de animação e lanche,
a m de se prestar aos avós da Paróquia do Castelo de
Sesimbra, e a todos os que a ela se quiseram associar,
uma homenagem de justa e sincera graƟdão, por tudo
aquilo que eles são na vida familiar dos nossos dias.
As Irmãs, Servas de Nossa Senhora de FáƟma,
prepararam a celebração, com muita dedicação, tendo
Ɵdo a colaboração da Junta de Freguesia, representada
pela sua Presidente, Drª Maria Manuela Gomes. A
alegria, era uma das caracterísƟcas evidentes no rosto
de todos os parƟcipantes. Muitos dos avós estavam
acompanhados pelos seus netos, uns e outros felizes e
radiantes, por poderem estar juntos, a celebrar este dia
com tanto carinho, amor e devoção.
O Pároco, Senhor Padre Eduardo Luís Nobre, celebrou
a EucarisƟa, com muita alegria e entusiasmo. Na homilia
realçou a importância dos avós na vida das famílias,
sobretudo na passagem dos valores cristãos. Rezar pelos
avós é a maneira de lhes agradecer todo o amor que
dedicam a família, e pediu aos avós e netos que dessem
testemunho da sua vivência, o que alguns zeram com
muita alegria e comoção, que também passaram aos
parƟcipantes. Como é bom ver crescer os netos! Como é
bom estar com eles e acompanhá-los em momentos tão
importantes das suas vidas! Os avós são muito nossos
amigos! Fazem-nos as vontades e até nos estragam
com mimos! Estas foram algumas das expressões que
ouvimos dos testemunhos. O grupo coral, formado por

elementos da Corredoura e da Lagoa, deu à celebração
um brilho interior e interiorizante. No nal recitou-se
um poema dedicado aos avós, acompanhado do refrão:
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor,
cantarei eternamente.
Terminada a EucarisƟa seguiu-se um lanche
parƟlhado. Animação, cantorias e reinação não
faltaram. O grupo Cantares da Terra, animou o convívio
com canções a que os presentes se associaram e até
dançaram, o que jusƟca a frase: E não é que os avós se
divertem mais que os netos! O grupo coral felicitou os
avós com quadras apropriadas e recitou alguns poemas
que a todos agradaram. Ouviram-se muitas vozes a dizer:
Queremos mais! É preciso conƟnuar e ter espaços onde
todos possamos caber!
Houve também quermesse, em favor das obras da
igreja paroquial, pois então!
Estamos todos de parabéns! Vamos pensando na
melhor forma de preparar a próxima festa dos avós na
nossa Paróquia!

DEUS É BOM, AMA-NOS, TUDO PODE E NUNCA FALTA A QUEM N’ELE CONFIA.
(Luiza Andaluz 1967)
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POEMA AOS AVÓS
CÄãÙ® EãÙÄÃÄã Ý M®ÝÙ®ÌÙ®Ý Ê SÄ«ÊÙ | A.P.
Cantarei, Senhor,
A alegria de ser avô, de ser avó;
A alegria de mulƟplicar os dons da maternidade e
da paternidade;
A alegria de dar aos lhos a ajuda preciosa na
educação, no acompanhamento do crescimento
dos meus netos e netas.
Cantarei, Senhor,

A ternura de um neto ou neta que começa a escola,
A ternura de um neto ou neta que se torna adolescente
e nos mimoseia com a sua rebeldia, trampolim da
responsabilidade,
A ternura de um neto ou neta que começa
a universidade ou termina o seu curso,
Cantarei, Senhor,

Cantarei, Senhor,

A bênção de Deus na minha Vida
Que me dá netos e netas para cuidar, acarinhar,
felicitar, repreender, educar, amar;
A bênção de me poder dar até ao limite das minhas
forças, nas diculdades, nas incompreensões que a
missão também me possa trazer;
A bênção da linda missão que me ofereces no
entardecer da minha vida.

A ternura de ser avô, de ser avó;
Quando tudo corre bem, quando mais um rebento
nasce na família,

Obrigado, Senhor, porque amo a missão de ser avô,
de ser avó para bem dos meus lhos e netos, bem da
humanidade e glória de Deus!

A felicidade imensa de os ver crescer felizes;
A felicidade de os ter presentes nos momentos
importantes das suas vidas;
A felicidade de lhes poder dar do meu tempo, a
minha dedicação, o meu amor.

EXPOSIÇÃO DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ ͳ PEDDYͳPAPER
| BãÙ®þ TÙ®¦ç®Ä«Ê
No passado dia 11 de Julho, quinta-feira, deslocou-se,
até à Casa Madre Andaluz, um grupo de crianças do ATL
Formiga de Asa de Santarém a m de visitar a exposição
e parƟcipar na acƟvidade "Peddy-Paper – Exposição
descobrir Luiza Andaluz". Com idades compreendidas
entre os 5 e os 11 anos, as 34 crianças Ɵveram a
oportunidade de conhecer a vida e obra de Luiza através
da visualização de um vídeo sobre a Madre Fundadora
onde lhes era explicado quem era e o que fez. De seguida
passaram pela Capela e pela Cripta onde puderam
observar inúmeras fotograas, pinturas e histórias
alusivas ao tema. Para nalizar e testar os conhecimentos
adquiridos ao longo desta manhã quente as crianças
realizaram um pequeno Peddy-Paper com questões
sobre a vida e obra de Luiza.
"Que dia surpreendente! A nossa visita à Casa Luiza
Andaluz trouxe-nos momentos incríveis. Foi uma mulher
fantásƟca e inspiradora. Obrigada pela receção Beatriz e
irmã Donzilia. Não nos esqueceremos do quão bom é ajudar
quem precisa! A fugir ao calor zemos ainda um piquenique e
brincámos muito!" ATL Formiga de Asa
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FORMAÇÃO DE JOVENS LIDERES ͳ MAVILA
CÄãÙÊ  D®ÄÃ®þÊ JçòÄ®½ (CDJ) | AÙ½®Ä FÙÄ®ÝÊ Mò®½

Formação de jovens líderes é a formação de mulheres
que torna as mesmas mais fortes, maduras protagonistas
para a sociedade e nosso país.
Nesta formação aprendemos como era o mundo na
AnƟguidade ou no passado, na Idade Média e como é
actualmente, e nós, as formandas, aprendemos como
nos localizar, como nos adaptar neste mesmo mundo,

porque na verdade houve uma divisão pelas épocas
como já vínhamos a dizer lá atrás.
Essas três (3) épocas tem cada o seu comportamento
e cabe a nós escolhermos onde e qual queremos car,
em que época gostamos e a formação das jovens líderes
ajuda-nos a isso.
Essa formação ajuda as mulheres a serem mais
verdadeiras com elas mesmas, de modo a criarem
o seu próprio valor dentro da sociedade e que, para
vencerem algo é preciso que sejam fortes e que tenham
alguém para ajudar.
Importância
Esta formação de jovens líderes tem grande
importância:
- Ver todas as jovens líderes;
- Ver toda as jovens protagonistas na sociedade;
- Ver todas as jovens felizes;
- Transformar jovens para que estas transformem
outras jovens;
- Preparar um futuro melhor para as jovens.
ObjecƟvo
- Ser formada para formar.

PARAR PARA CONVIVER, É SAUDÁVEL!
FÃ°½® AÄ½çþ | GÙçÖÊ Ê CÝã½Ê  SÝ®ÃÙ
Foi o que fez o grupo da FA do Castelo de Sesimbra no
passado dia 13, em que deixou os seus afazeres para
um encontro/ convívio, onde se parƟlhou o almoço e
em que não faltou o Pároco.
A parƟr das 10h00, começaram a chegar trazendo
o que, anteriormente, se Ɵnha combinado. Todos
trabalhavam: pôr as mesas, acondicionar as comidas, ir
buscar alguém que não Ɵnha transporte, etc. Às 11h
foi um momento de cultura e de descontração: um jogo
onde duas equipas se debateram para chegar à meta
em primeiro lugar. Eram perguntas culturais/religiosas
sobre esta zona, sobre Luiza Andaluz, a Congregação
das servas de Nossa Senhora de FáƟma, sobre a Bíblia, e
outos temas de carácter religioso. Foi interessante ver as
pessoas a puxar pelos seus conhecimentos e a relembrar
o que já Ɵnham esquecido. Durante o jogo não faltaram
os amendoins e as línguas de gato para encorajar os
parƟcipantes na caminhada.
Às 12h30 começaram os grelhados: sardinhas,
entremeadas e febras que, comidas com pão caseiro,
batatas fritas, arroz e salada, deram cá um almoço… que
foi um louvar a Deus. Não faltaram as sobremesas e as
bebidas.
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Como era dia 13, encerrámos o encontro com a
recitação do Rosário, muito do agrado de todos.
Foi um dia diferente que retemperou as nossas forças
İsicas e espirituais e nos uniu mais uns aos outros como
grupo.

PASSEIO ANUAL DE FINAL DE ANO PASTORAL
FÃ°½® AÄ½çþ | MÄç½ RÊ« - GÙçÖÊ  FA  BÙçø½Ý
Foi assim que o nosso grupo terminou mais um ano.
Só Tu Senhor!...
O grupo reuniu-se e zemos o nosso passeio anual
dia 06/07/2019. Desta vez o nosso desƟno foi andar por
Bruxelas: fazer uma visita e um momento de oração no
pequeno Santuário de Nossa Senhora de Lurdes em JeƩe
e depois seguirmos para um parque onde passaríamos o
resto do nosso dia.
Para alguns elementos do grupo este Santuário era
desconhecido: pois sabendo nós que este Santuário tem
em França a sua origem, e este é apenas uma réplica
pequena cópia daquele).
O dia chegou e não foi fácil chegar ao alto da cruz :
sempre com a vida tão preenchida, muitas coisas caram
por fazer: a casa cou por limpar, as compras por fazer,
a família teve que se arranjar sem a nossa presença e sei
lá que mais... Mas poder dizer: Senhor estamos aqui, Tu
foste mais importante para nós!...
O dia estava lindo e o grupo estava animado e feliz!
Fizemos o nosso momento de oração, preparado pela
Irmã Rosária: ali orámos, reeƟmos, contemplámos e
convivemos ; pois deu para tudo. Mas estar com o Senhor
no alto da Cruz foi surpreendente e escutar as maravilhas
da mãe natureza naquele espaço, que parecia ser só Teu,
mas que se tornou tão nosso... Íamo-nos dando conta
de que o sol brilhava por entre os ramos das árvores e
os passarinhos cantavam a jeito de melodia, naquele
momento de silêncio, da nossa reexão conƟgo Senhor!

Foi boa a experiência e muito graƟcante . Os nossos
planos acabaram por ali, reƟrámo-nos daquele lugar, bem
preenchidas, e fomos para um pequeno parque próximo
dali, onde zemos o nosso piquenique parƟlhado pelo
grupo e ali pusemos a conversa em dia: jogos, gargalhadas
e despedidas se zeram porque as férias estavam à porta.
E que mais? Terminámos assim o dia muito gratas
a Deus e à Irmã Rosária pela preparação do nosso
encontro, também pela parƟlha do grupo em momentos
de oração com intenções especiais, sem esquecer alguns
elementos do grupo que não puderam estar e pedimos a
Deus que no próximo ano se sintam mais corajosas e com
melhor saúde para nos acompanhar ...
Assim agradecemos a Deus por mais um ano !

“Que seja Maria a depor Jesus no teu
coração, em cada dia do Novo Ano”
(Luiza Andaluz)
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VIDA / AÇÃO
COMO
É BOMSUNSET
VER CRESCER
2ǒ EDIÇÃO
PRAYEROS NETOS!
| |CÊÃçÄ®
 SÝ®ÃÙ
PÙÊ M®¦ç½
Rezar pelos avós é a maneira de lhes agradecer todo elementos
da6Corredoura
e da de
Lagoa,
à celebração
No dia
de Julho cerca
duasdeu
dezenas
de jovens
o amor que dedicam à família. E não é que os avós se umreuniram-se
brilho interior
e
interiorizante.
No

nal
na Ericeira para acolherem osrecitou-se
desaos de
divertem mais que os netos! Foi esta uma das expressões umJesus.
poema
dedicado
avós, de
acompanhado
do refrão:
Foram
horasaos
cheias
beleza em que
Ɵvemos
que saiu da boca de quem não só parƟcipou, mas muito Cantarei
eternamente
as misericórdias
do Senhor,
a alegria
de permanecermos
ligados, Jesus
caminhou
colaborou na preparação e realização da festa dos avós, cantarei
eternamente.
connosco
e ajudou-nos a perceber que Ele é sempre a
no passado dia vinte e seis de Julho, dia de São Joaquim
Terminada
a a rede
EucarisƟ
seguiu-se
um lanche
solução "lançai
paraa a direita
do barco".
e Santa Ana.
parƟlhado.
Animação, de
cantorias
e cipantes:
reinação não
Fica o testemunho
um dos parƟ
Esta celebração deve-se ao Papa Paulo VI, que faltaram. O grupo Cantares da Terra, animou o convívio
associou, num único dia, 26 de julho, a celebração dos com canções
a que
os presentes
associaram
e até
A aƟvidade
"Ericeira
Sunset se
Prayer"
foi muito
bem
pais de Maria Sanơssima e a comemoração dos avós.
dançaram,
que jusƟcaajudado
a frase: Ea não
é que
avós se
pensada,o tendo-nos
rezar
um os
pouco
mais
Foi muito pequena a Capela, dedicada a Santa Ana, divertem
mais que eosa netos!
grupotodos
coral os
felicitou
os
profundamente
pôr deOparte
problemas
para acolher todos aqueles que aceitaram o convite para avós
com
quadras
apropriadas
e
recitou
alguns
poemas
e preocupações, tendo sido uma mais valia e sendo
a celebração EucarísƟca, seguida de animação e lanche, queinteressante
a todos agradaram.
Ouviram-se
vozes dinâmicas
a dizer:
parƟcipar
assim emmuitas
aƟvidades
a m de se prestar aos avós da Paróquia do Castelo de Queremos
É preciso conƟ
nuar etendo
ter espaços
e muito mais!
bem organizadas.
Mesmo
estadoonde
pouco
Sesimbra, e a todos os que a ela se quiseram associar, todos
possamos
caber!
tempo na aƟvidade, deu para rezar, conviver e fazer de
uma homenagem de justa e sincera graƟdão, por tudo
Houve
quermesse,
das obras
da
tudo
umtambém
pouco e por
isso achoem
quefavor
seria uma
experiência
aquilo que eles são na vida familiar dos nossos dias.
igreja
paroquial,
a repeƟ
r!!! pois então!
As Irmãs, Servas de Nossa Senhora de FáƟma,
Estamos todos de parabéns! Vamos pensando na
prepararam a celebração, com muita dedicação, tendo melhor forma de preparar a próxima festa dos avós na
Ɵdo a colaboração da Junta de Freguesia, representada nossa Paróquia!
pela sua Presidente, Drª Maria Manuela Gomes. A
FOMENTO
CULTURA
BRASILEIRA
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegria,
era uma das ÀcaracterísƟ
cas evidentes
no rosto
de todos os parƟcipantes. Muitos dos avós estavam
acompanhados
pelos seus
netos, HÊ¹
uns e outros felizes e
FÃ°½® AÄ½çþ
| E®ãÊÙ
radiantes, por poderem estar juntos, a celebrar este dia
Projeto
“Promoção
Fomento à Cultura Brasileira
com tanto
carinho,
amor e edevoção.
no
EstadoSenhor
do Espírito
um Nobre,
sucesso.
Entre os
O Pároco,
PadreSanto”
Eduardoé Luís
celebrou
municípios
bene
ciados
estão
São
Gabriel
e
Vila
Valério.
a EucarisƟa, com muita alegria e entusiasmo. Na homilia
realçou a importância dos avós na vida das famílias,
A Cáritas
Diocesanados
devalores
São Mateus,
emRezar
parceria
com
sobretudo
na passagem
cristãos.
pelos
o
Ministério
da
Cidadania,
lançou
na
quarta-feira
(dia
avós é a maneira de lhes agradecer todo o amor que3),
o Projeto
"Promoção
e fomento
cultura
brasileira
dedicam
a família,
e pediu
aos avós eà netos
que
dessemno
estado do da
Espírito
Santo". O
evento
quefoi
sediado
testemunho
sua vivência,
o que
alguns
zeram
com no
Projeto
Margarida
Gerna
em
Guriri,
no
município
muita alegria e comoção, que também passaram de
aosSão
Mateus,
contou
com
a
parƟ
cipacão
do
Diretor
Presidente
parƟcipantes. Como é bom ver crescer os netos! Como é
daestar
Cáritas,
Padre
Fernando Forza,
Dr. Jorgetão
Silva,
bom
comoeles
e acompanhá-los
emdo
momentos
com a equipe
da Cáritas
Diocesana,
ocineiros,
pais
importantes
das suas
vidas! Os
avós são muito
nossos
e
responsáveis
de
alguns
bene
ciários
do
Projeto
amigos! Fazem-nos as vontades e até nos estragam
Margarida
Gerna,
de prefeituras,
com
mimos! Estas
foramrepresentantes
algumas das expressões
que
Projeto
Aracá,
Cáritas
Paráquias
e
demais
parceiros.
O projeto tem abrangência regional, contempla 5
ouvimos dos testemunhos. O grupo coral, formado por
municípios e seus respecƟvos projetos: São Mateus,
O projeto tem por objeƟvo a realização de ocinas projeto "Margarina Gerna"; São Gabriel da Palha,
de violão, capoeira e dança, voltados para 267 crianças "Projeto Corrente da Esperança e Andaluz"; Vila
e adolescentes em situacão de vulnerabilidade social Valério, "Projeto CulƟvando Sonhos"; Conceição da
na perspecƟva do resgate e fortalecimento da cultura Barra, "Projeto Artes e Sonhos de Criança" e Vila Pavão
É BOM,
AMA-NOS,
TUDO PODE
NUNCA integrar
FALTA A QUEM
local.DEUS
É uma
ação
pedagógica,
queE busca
as N’ELE
com CONFIA.
o "Projeto Construindo Sonhos". Todos os projetos
comunidades no processo de(Luiza
valorização
e senƟmento são acompanhados pelos Agentes da Cáritas Paroquial.
Andaluz 1967)
de pertença à cultura que a região possui, por meio
das ocinas de violão, dança afro e contemporânea e
06 de julho de 2019
capoeira.
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A FAMÍLIA SÍRIA NA QUINTA DAS TÍLIAS
| CÊÃçÄ® Ê NÊò®®Ê

Mãe Síria a aprender a fazer crepes com Ir Lourdes e gelado de ameixa
com Ir Maria de Jesus.

Acolher, pôr ao serviço dos que necessitam os
nossos bens, construir laços, testemunhar a comunhão
e o desejo de um mundo onde nos possamos tratar por
Irmãos…
É este o apelo da nossa fundadora: Sabermos dar
testemunho do amor de Jesus, passando fazendo o bem,
tornando os outros felizes. Também é esse o programa da
nossa vida de servas, o que nos leva a sermos mulheres
felizes, mesmo que em muitos momentos tenhamos que
abraçar a cruz.
Foi este o colorido do processo de acompanhamento
desta família de refugiados vindos da Síria que foi acolhida
na quinta das Tílias de maio de 2016 até julho de 2019.
Assim, passados estes três anos e dois meses, deu-se
por cumprida uma importante missão acolhida pela
Congregação – apoiar a família Al Bakour (pai e lho de
7 anos) que chegou a Portugal fugindo dos conitos da
guerra na Síria. Durante este tempo, a mãe e os outros

três lhos manƟveram-se na Síria. Por graça de Deus,
a oração de muitas pessoas e de certo a intercessão
a nossa fundadora, conseguiram autorização para o
reagrupamento familiar. Assim no passado dia 9 de Julho
chegaram a Portugal a mãe e as três crianças que foram
efusivamente acolhidas no aeroporto pelo marido e pelo
lho que já cá estavam, e por pessoas amigas que ao
longo deste tempo têm acompanhado a situação.
Neste domingo toda a família veio almoçar à Quinta
das Tílias. Foi um momento muito bonito. Todos
apreciámos muito o encontro onde a língua não foi
barreira ao desejo de crescer e contribuir para o bem, a
vida, a educação, o crescimento e desenvolvimento das
pessoas. A linguagem do amor é universal!
De facto nada nos pode separar do Amor que é o
rosto de Deus, independentemente do nome que lhe
seja dado.

“A riqueza de Deus é o amor!”
(Luiza Andaluz)

Crianças sírias a apanhar amoras com Ir Adelaide

CELEBRAMOS LUIZA
| IÙ. MÙ® IÝ½
Neste tempo de Verão em que a comunidade está
dispersa, juntou-se um pequeno grupo para celebrar
Luiza. Um tempo de oração e lanchinho parƟlhado foi o
programa anunciado no convite de úlƟma hora lançado
pelas Irmãs. ParƟlhámos um bom momento da tarde
de domingo, dia 18/08, rico de fé e de convívio fraterno
caloroso, com muita simplicidade.
Viva Luiza, que nos congrega e esƟmula a viver
a nossa vocação e missão baƟsmal!
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ESPIRITUALIDADE
EM BUSCA...
MISSÃO
VOLUNTÁRIA EM ANGOLA
ANO
MISSIONÁRIO
| CÙ®Ýã®Ä E®ÙÝ
Bã®þÊÝ
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" Queridos irmãos e irmãs!
Duas aleigas,
e lha,que
decidiram
suas
Pedi
todamãe
a Igreja
vivesse usar
um astempo
férias
de
um
modo
especial
e
diferente.
E,
pegando
extraordinário de missionariedade no mês de outubro
na 2019,
mensagem
do Papa Francisco
saíram
em missão…
de
para comemorar
o centenário
da promulgação
ParƟ
ram
de
Lisboa
no
dia
31
de
julho
rumo
a
Luanda!
da Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento
XV (30
de novembro de 1919). A clarividência proféƟca da sua
Quando
aterrámos
emrmou-me
Luanda senƟ
mos
um frio nas
proposta
apostólica
con
como
é importante,
nossas hoje,
barrigas,
não porque
a aterragem
Ɵvesse sido
ainda
renovar
o compromisso
missionário
da
brusca,
mas
sim,
porque
estava
prestes
a
começar
Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão dea
maior aventura
Depois de
de Jesus
uma visita
às
anunciar
e levardas
aonossas
mundovidas!
a salvação
Cristo,
escolasede
Luanda foi tempo de recuperar energias para
morto
ressuscitado.
a viagem
que
se adivinhava!
500km
não de
O ơtulo
desta
mensagemPercorremos
– «baƟzados
e enviados:
terra
baƟ
da,
mas
de
terras
diferentes,
com
paisagens
de
a Igreja de Cristo em missão no mundo» – é o mesmo
cortar
a respiração!
Vimos os
a beiramês
do
do
Outubro
Missionário.
A macaquinhos
celebração deste
rio
Kwanza
a
tomar
o
seu
pequeno-almoço.
Tentámos
ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o senƟdo
regatear o melhor
preço
paradeas fépapaias
bebemos
missionário
da nossa
adesão
a Jesuse Cristo,
fé
o nosso como
desejado
Finalmente
recebida
domexpresso!
gratuito no
BaƟsmo. chegámos
O ato, peloa
Cassongue
um lar que
o nossosempre
por uma
qual
somosa feitos
lhosseria
de Deus,
é semana.
eclesial,
Fomos
acolhidas
da
melhor
forma
possível
numa
terra
nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e Filho
como
a nossa,
senơ
amo-nos
em casa.
Chegámos
ecalma
Espírito
Santo,
nasce
uma
vida nova
parƟlhada
com
na melhor
altura
porque
era a festa
da vida
paróquia,
uma
muitos
outros
irmãos
e irmãs.
E esta
divinafoinão
é
alegria
e
onde
provámos
os
primeiros
pratos
ơ
picos!
um produto para vender - não fazemos proseliƟsmo -,
mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o
De
começaram
nossas explicações
de
senƟ
doseguida,
da missão.
Recebemosasgratuitamente
este dom,
inglês
e
matemáƟ
ca
sempre
com
uma
audiência
muito
e gratuitamente o parƟlhamos (cf. Mt 10, 8), sem excluir
interessada
e atenta
que
nososencheu
coração!
No
ninguém.
Deus
quer que
todos
homenso sejam
salvos,
nal da semana
foi tempo de
despedirmos
da casa
chegando
ao conhecimento
danos
verdade
e à experiência
e das
que também
iamda
para
as suas
casas de
da
suameninas
misericórdia
por meio
Igreja,
sacramento
universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen genƟum, 48).
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus
Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas,
fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de
Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da
vida divina, de que verdadeiramente parƟcipamos; a
caridade, que antegozamos nos sacramentos e no amor
fraterno, impele-nos até aos conns da terra (cf. Miq 5,
3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma Igreja em saída
até aos extremos conns requer constante e permanente
conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres
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e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como
possível e praƟcável esta abertura ilimitada, esta saída
misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da
sua lógica intrínseca de dom, sacriİcio e gratuidade (cf.
2 Cor 5, 14-21)!
Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta
ap. Maximum illud): este mandato toca-nos de perto.
Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão;
cada baƟzada e baƟzado é uma missão. Quem ama,
põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si
mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações
que
geram
vida. Para
o amor de
é inúƟ
férias!
Voltámos
a percorrer
os Deus,
500kmninguém
desta vez
coml
nem
insigni
cante.
Cada
um
de
nós
é
uma
missão
no
uma ajudante para os nossos regateios de fruta, a Vitória,
mundo,
porque
fruto
do
amor
de
Deus.
Ainda
que
meu
que foi também uma pessoa marcante na nossa jornada
pai
minha
mãe traíssem
o amor com
a menƟra,
o ódio
por enos
ensinar
a sua cultura!
À chegada
a Luanda
ereencontrámos
a indelidade,asDeus
nunca
Se
subtrai
ao
dom
da
vida
primeiras pessoas que nos acolheram
e,
desde
sempre,
deu
como
desƟ
no
a
cada
um
dos
seus
tão bem! No m-de-semana passeámos até ao museu da
escravatura
lhos a própria
vida divinamais
e eterna
(cf. Ef 1, 3-6).
e regateámos
um bocadinho
na feira de
Esta vida é-nos comunicada no BaƟsmo, que nos dá
artesanato!
a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte,
regenera
à imagem
semelhança
insere
Segunda-feira
foi edia
de começardeasDeus
aulasede
inglêsnoe
Corpo
de ca
Cristo,
a Igreja.cheias!
Por conseguinte,
neste
matemáƟ
com que
duasé turmas
No bairro Rocha
senƟ
do,
o
BaƟ
smo
é
verdadeiramente
necessário
Pinto conhecemos novas caras e realidades que tornaram
para
a salvação,
pois garante-nos
queuma
somos
lhos e
a nossa
experiência
tão rica! Foi
experiência
que
lhas,jamais
sempre
toda parte: pelas
jamaispessoas
seremosque
órfãos,
nose em
esqueceremos
nos
estrangeiros
ou
escravos
na
casa
do
Pai.
Aquilo
que,
no
acolheram da melhor forma possível, pela cultura que
cristão,
é
realidade
sacramental
–
com
a
sua
plenitude
na
nos foi mostrada, pelas paisagens que África tem para
EucarisƟ
a
–,
permanece
vocação
e
desƟ
no
para
todo
o
oferecer e por todos os momentos que nos foram
homem
e mulher Todos,
à esperasem
de conversão
e salvação.
Come
proporcionados.
exceção, nos
marcaram
efeito,
o
BaƟ
smo
é
promessa
realizada
do
dom
divino,
encheram o nosso coração para o regresso a Portugal.
que
tornamais
o serhumildes,
humano sensatas,
lho no Filho.
Somos
lhos
Voltámos
pacientes
e atentas
dos
nossos pais
smo,mais
é-nos
dada a
ao próximo.
De naturais,
coração mas,
cheio,nooBaƟ
nosso
profundo
paternidade
primordial
e
a
verdadeira
maternidade:
não
obrigada!
pode ter Deus como Pai quem não tem a Igreja como
mãeComo
(cf. São
Cipriano,
A unidade
da Igreja,
4). o bem à
dizia
Luiza Andaluz:
“Passar
fazendo
Assim,
a
nossa
missão
radica-se
na
paternidade
de
imitação do Mestre Divino, tornar felizes os que nos
Deus
e
na
maternidade
da
Igreja,
porque
é
inerente
ao
rodeiam, que doce programa de vida!”
BaƟsmo o envio expresso por Jesus no mandato pascal:
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós, cheios
de Espírito Santo para a reconciliação do mundo (cf. Jo

VIAGEM DOS JOVENS DE LUXEMBURGO A PORTUGAL
| IÙ. MÙ® JÊÝ N®Ê½ç

O grupo “Jovens em Cristo” da comunidade portuguesa
no Luxemburgo veio em Peregrinação a Portugal, de 15
a 20 de Julho, acompanhado pelo Padre Sérgio, pela Ir.
Maria José e por quatro animadores: Anabela, André,
Eurico e Gonçalo.
Foi o culminar de uma caminhada de quase três anos,
que envolveu a comunidade cristã, em que, mais do que
angariar fundos, se procurou ir crescendo nos valores
humanos, cristãos e num maior compromisso eclesial.
Logo ao chegar a Lisboa, fomos calorosamente
acolhidos pelas Irmãs da Casa Geral, onde almoçámos e
de onde parƟmos para o Guincho e Cascais.
Beneciámos também do inesƟmável apoio e
acolhimento das Irmãs do Noviciado, (Quinta das Tílias)
onde cámos duas noites.

No segundo dia, Ɵvemos o privilégio de uma visita
à Assembleia da República, muito amavelmente guiada
pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e à tarde visitámos Belém,
a Catedral e a Baixa Pombalina.
No terceiro dia rumámos a FáƟma onde, guiados
pela Ir. Sandra Bartolomeu, saudámos a Mãe do Céu e
conhecemos melhor a sua mensagem e os locais das
Aparições. Foi um momento alto a oração do Terço na
Capelinha e a procissão de velas, em comunhão com
peregrinos de muitas nacionalidades.
Seguimos depois para Guimarães, o berço da nossa
nacionalidade, contemplámos a deslumbrante paisagem
a parƟr da Penha e, no dia seguinte, visitámos a bela
cidade invicta, o Porto, e Ɵvemos a oportunidade de
usufruir de um passeio de barco pelo rio Douro.
Todos os dias à noite o grupo teve a sua EucarisƟa ou
momentos fortes de oração e parƟlha.
Mais do que passear e ter uma nova perspecƟva do
nosso país, da sua cultura e história, foi acontecimento
de graça, que permiƟu reforçar a comunhão no grupo
e tomar consciência de que é Cristo que nos une e
acompanha e de como é importante o empenho e a
parƟlha dos dons de cada um para a construção da
comunhão fraterna.

AGENDA

OUTUBRO
1 a 31 - Mês da Congregação
2 a 6 - AcƟvidade Missionária, Mecuburi, MZ:
"Alimentando o ardor de servir"
5 e 6 - Início da Catequese, LUX
11 - 80º Aniversário de Aprovação Canónica da
Congregação das SNS de FáƟma
12 - Encontro das Vocacionadas - Maputo e Mavila, MZ
12 Início das acƟvidades c/ os jovens – Echternach, LUX
13 - Encontro de Vocacionados - Cassongue, ANG
15 - 96º Aniversário de Início de vida Comunitária das
Servas de Nossa Senhora de FáƟma.
15 - Celebração dos Jubileus de Consagração Religiosa
20 - Abertura do Ano Pastoral, LUX
22 a 29 - Peregrinação à Terra Santa a parƟr do LUX
25 a 27 - Pastoral juvenil - Mission & Cº - Santarém
26 - Imaculado Coração de Maria, Padroeira de Angola

NOVEMBRO
129-

Dia de Todos os Santos, Solenidade
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Peregrinação a S. Willibrord – Echternach, LUX

10 24 30 30 -

Magusto dos Jovens, LUX
Dia da Juventude, ANG
ReƟro FA, LUX
ReƟro de Leigos - Casa Geral

DEZEMBRO
1188810 -

Início do Advento
ReƟro da Família Andaluz - Leigos, Maputo, MZ
Imaculada Conceição, Solenidade
Aniversário da Região da Imaculada Conceição
Encontro de Vocacionados, Cassongue, ANG
AcƟvidade Missionária, Mavila, MZ:
"Alimentando o ardor de servir"
15 - Festa de Natal da Comunidade cristã, LUX
25 - Natal do Senhor
29 - Festa das Famílias LUX

Estejamos atentos à Voz do Senhor quando no
silêncio e no recolhimento nos aponta o caminho.
(Luiza Andaluz 1939)
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OUTRAS CURIOSIDADES
PENSAMENTO
DE LUIZA ANDALUZ
PORTUGUÊS
• A Fé dá-nos Deus a conhecer, pela
Esperança temos conança n’Ele, pela
Caridade unindo-nos a Ele divinizamo-nos.

Fa zer

Voluntariado
A Congregação das Servas de
Nossa Senhora, em parceria com
a PROSOCIAL, está a promover
voluntariado nas mais diversas
áreas técnicas e humanas em
Portugal, Brasil, Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau.
O seu tempo é precioso para nós
e para as pessoas a quem
procuramos servir.
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FRANCÊS
• La Foi nous donne de connaître Dieu,
l'Espérance d'avoir conance en Lui et
la Charité, en nous unissant à Lui, nous
divinise.
RONGA (Moçambique)
• A likholo dri hi nyika ku Ɵva Xikwembu
Nkulukuma, Hikola ka ku yimela hi dumba
Kwakwe; Hikola ka minƟru ya vumbilo hi Ɵ
patra na Yene hiva hi swenguisiwa.

CURIOSIDADES
sobre

LUIZA ANDALUZ
"A 21 de março de 1923 foi assinada a
escritura da compra do ediİcio onde desde
logo se instalou a União Gráca, Sociedade
Anónima de Responsabilidade Limitada.”
Bendizemos o Senhor por nos ter
escolhido a nós, Servas de Nossa Senhora
de FáƟma, para, desde a sua fundação
servirmos esta Obra como servas modestas
mas dedicadas. Foi em junho desse ano de
1923 quando apenas se elaboravam projetos
e se recrutavam boas vontades, que demos
entrada nesta missão. Tudo em princípio e em
organização: seções mais do que modestas,
mobiliário e material decientes em qualidade
e quanƟdade, pessoal inexperiente e reduzido
(…) Fomos cooperando no desenvolvimento
da empresa e assim, em 1925 já éramos 5 que
trabalhávamos unicamente por dedicação
e amor a Nosso Senhor, auxiliadas por um
maior número de empregadas; foi também
nesse ano que as ocinas Ɵpográcas foram
muito melhoradas pela aquisição da primeira
Linotype e que as outras seções se foram
todas desenvolvendo e desdobrando.
Com o auxílio de Deus e a maior boa
vontade de todos, dia a dia, mês a mês, ano a
ano, a Obra foi crescendo, crescendo.
A Congregação das Servas de Nossa Senhora
de FáƟma e a ‘União Gráca’ nasceram e têm
vivido a par, num auxílio mútuo."
(Luiza Andaluz, história da
congregação
das SNS FáƟma,
congr
1951/54,
1951/ pg 107)

Luiza Andaluz

Fundadora da Congregação
das
d Servas de Nossa Senhora
de FáƟma

