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No Recolhimento da oração já sentimos na 

terra um antegozo da bem aventurança dos 

Santos no Céu. 

                            Luiza Andaluz  -   Cova da Iria 1955 
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O caderno individual é uma proposta de oração e aprofundamento que 

pretende ajudar no estudo e conhecimento das Bem-aventuranças. 

 

O Caderno Individual está disponível em formato PDF no site da 

Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, separador da Família 

Andaluz: 

 

http://www.servasnsfatima.org/ 

 

Equipa do Caderno Individual - Família Andaluz da RIC 

 

 

 

Irmã Deolinda Serralheiro 

Irmã Clara Vieira 

Andreia Vicente de Azevedo 

Susana Pereira 

Vânia Ribeiro 
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Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua Palavra de 

Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da minha 

pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 

Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 

dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 

na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 

imitando-te no modo como sofreste as perseguições ao longo da vida 

pública e o teu grande amor no momentos de  paixão e na cruz e a 

empenhar-me no teu seguimento. Ámen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 “Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos 

acarrete problemas: isto é santidade.” (GE 94). 
 

“Tudo o que é da terra passa…. as horas, 
as tribulações, as alegrias, as dores!... Só 
a eternidade não passará jamais. Um dia 
estarei no Céu com Deus para sempre e a 

sua felicidade imensa será minha!”. 
(Lisboa, 1 de Janeiro de 1940 

 
“Por Maria a Jesus “Conservar a alma 

em paz... não se perturbar com coisa 
alguma.... eis o segredo da felicidade.” 

(Lisboa, 3 de Março de 1947) 
 

Luzes para aprofundar 

 

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12; 
 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral;  
 Vaticano II, ver Índice Analítico, Perseguições;  
 Catecismo da Igreja Católica, números sobre a construção da 

paz;  
 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 90-94;  
 LA, História da Congregação; Pensamentos e Consagrações;  
 AG, As oito bem-aventuranças, pp. 125-135;  
 Outros textos da Igreja, Documentos atuais sobre Os 
perseguidos e martirizados por cauda da sua fé;  
 Biografias sobre o martírio dos cristãos ao longo dos séculos e até 
aos nossos dias; 
 Seguir Agência Ecclesia e Vatican News.  
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O SERMÃO DAS BEM-AVENTURANÇAS 

TRAÇA-NOS O CAMINHO DA SANTIDADE 

 

Introdução 

Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo; 

fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças (Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-

23). Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se 

um de nós se questionar sobre «como fazer para chegar a ser um 

bom cristão», a resposta é simples: é necessário fazer – cada qual a 

seu modo – aquilo que Jesus disse no sermão das bem-

aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos 

chamados a deixar transparecer no dia-a-dia da nossa vida. 

A palavra «feliz» ou «bem-aventurado» torna-se sinónimo 

de «santo», porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a 

sua Palavra alcança, na doação de si mesma, a verdadeira 

felicidade. 

Estas palavras de Jesus, embora possam parecer poéticas, 

são uma contracorrente ao que é habitual, àquilo que se faz na 

sociedade; e, embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na 

realidade o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. As bem-

aventuranças não são, absolutamente, um compromisso leve ou 

superficial; pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo 

nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do 

egoísmo, da preguiça, do orgulho. 

A Igreja assegura-nos que Luiza Andaluz viveu em grau 

heróico as virtudes teologais, cardeais e as suas derivadas. Como 
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ascendeu Luiza Andaluz à santidade? Vamos, ao longo deste 

itinerário, meditar e orar sobre a sua caminhada para a santidade e 

verificar que, como Luiza, nós somos chamados à santidade e a 

podemos alcançar no dia-a-dia da nossa vida.  

Neste caderno de oração vais encontrar o caminho para a 

tua santificação pessoal, através do percurso das Bem-aventuranças, 

que Jesus viveu e te apresenta hoje. Ao longo deste percurso, 

encontrarás uma bem-aventurança por mês, tal como Jesus a 

formulou, seguida de um pequeno comentário para te ajudar a 

compreender o seu alcance prático, seguido de uma alusão à vida 

de santidade da Venerável Luiza Andaluz. Terás, ainda, uma 

proposta de oração pessoal e algumas interrogações para te ajudar a 

interiorizar a mensagem cristã, recolhida na Bíblia, ed. 

Capuchinhos, nos documentos do Magistério da Igreja, em especial 

na exortação apostólica do Papa Francisco Gaudete et exsultate (GE) 

sobre a chamada à santidade no mundo atual , em Anselm Grun, As 

oito bem-aventuranças, ed. AO, 2010, nos escritos da vida de Luiza 

Andaluz, na História da Congregação ed Lucerna, 2020; Tavares, 

Fernanda, O Itinerário de Luiza Andaluz, ed Servas de Nossa 

Senhora de Fátima e, ainda outros, que oportunamente serão 

assinalados. 

Bom trabalho, boa oração, consistente conversão. 

Com Maria, a serva do Senhor,  

A Família Andaluz da RIC 
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3.  Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a 

sua força e me ilumine no meu percurso cristão.  

 
Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção à minha impaciência e 

revolta em pensamentos e atitudes? Escutar e rezar mais 

as palavras de Jesus sobre a felicidade de ser perseguido 

pela causa do Evangelho? Procurar conhecer as situações 

que reclamam ser audaz e forte nos contratempos e 

oposições à minha ação cristã, estabelecer pontes na 

minha rua, local de trabalho, família? Ser fiel à leitura da 

Palavra de Deus, à Eucaristia, à oração pessoal, à 

recitação do Rosário, ao exame de consciência diário?  

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar? 
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Congregação, mas Deus não o permitiu. Em determinada 

altura já não tive paciência para copiar mais disparates e 

mentiras, por isso o relato no apêndice não está completo, mas 

para aqui transcrevo agora uma parte do que vinha nos dois 

primeiros jornais, que saíram dia 5 e dia 6, e por eles se avalia o 

valor da prosa, que dará por certo uma nota recreativa para a 

História da Congregação”.  (LA, HC pp. 114.265 e ss.). 

 
    Luzes para oração 
 

1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. Na 

sua presença, faço o meu exame de consciência sobre os 

meus sentimentos e atitudes relacionadas com as 

“perseguições” que vou sofrendo por causa do meu ser 

cristão convicto e coerente com o Evangelho de Jesus, 

verificando como estou a pôr ou a não pôr em prática 

esta bem-aventurança, segundo Jesus e a exemplo de 

Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência do amor 

com que sofro as perseguições evangélicas, ou ando 

distraído e não tomo Jesus a sério para ir mudando o 

meu coração e as minhas atitudes por vezes tão 

impacientes e revoltadas relativamente às pessoas que 

me perseguem? 
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Plano anual de Oração 

  

Novembro - Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 

Reino do Céu» (Mt 5,3)      8

Dezembro – “Felizes os mansos, porque possuirão a terra”. 

 (Mt 5, 4)     13

Janeiro – “Felizes os que choram, porque serão consolados.” 

 (Mt 5, 5)      20

Fevereiro – “Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque 

serão saciados” (Mt 5, 6)     27 

Março – “Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia”  

(Mt 5, 7)      33

Abril – “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus” 

 (Mt 5, 8)      41

Maio – “Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos 

de Deus” (Mt 5, 9)   47

Junho – “Felizes os que sofrem perseguição por causa da 

justiça, porque deles é o Reino do Céu” (Mt 5, 10)       54
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01 – Novembro 

«Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino do Céu»  

(Mt 5,3) 
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modo errado de tratar os outros. Um santo não é uma 

pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável 

pela sua vaidade, negativismo e ressentimento. Não 

eram assim os Apóstolos de Cristo. O livro dos Atos 

refere, com insistência, que eles gozavam da simpatia 

«de todo o povo» (2, 47; cf. 4, 21.33; 5, 13), enquanto 

algumas autoridades os assediavam e perseguiam (cf. 4, 

1- 3; 5, 17-18). 

5. As perseguições não são uma realidade do passado, 

porque hoje também as sofremos quer de forma cruenta, 

como tantos mártires contemporâneos, quer duma 

maneira mais subtil, através de calúnias e falsidades. 

Jesus diz que haverá felicidade, quando, «mentindo, 

disserem todo o género de calúnias contra vós, por 

minha causa» (Mt 5, 11). Outras vezes, trata-se de 

zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos 

passar por pessoas ridículas. 

6. Na História da Congregação que escreveu, Luiza 

comenta com bom humor as perseguições que lhe são 

feitas por causa do Reino de Deus. “A 5 deste mesmo mês 

de Fevereiro começou o jornal “A Batalha” a ocupar-se de nós. 

Copiei e junto em apêndice alguns períodos dos longos artigos 

com que iniciou a campanha depreciativa, na qual nos 

mimoseou com insolências durante perto de um mês. 

Propunha-se ela certamente a dar golpe de morte na querida 
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porque, «quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la» 

(Mt 16, 25). 

2. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que 

tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as 

ambições de poder e os interesses mundanos jogam 

contra nós. São João Paulo II declarava «alienada a 

sociedade que, nas suas formas de organização social, de 

produção e de consumo, torna mais difícil a realização 

[do] dom [de si mesmo] e a constituição [da] 

solidariedade inter-humana». Numa tal sociedade 

alienada, enredada numa trama política, mediática, 

económica, cultural e mesmo religiosa, que estorva o 

autêntico desenvolvimento humano e social, torna-se 

difícil viver as bem-aventuranças, podendo até a sua 

vivência ser mal vista, suspeita, ridicularizada. 

3. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos 

que suportamos para viver o mandamento do amor e o 

caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e 

santificação. Lembremo-nos disto: quando o Novo 

Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar 

pelo Evangelho, refere-se precisamente às perseguições 

(cf. At 5, 41; Flp 1, 29; Col 1, 24; 2 Tm 1, 12; 1 Ped 2, 20; 4, 

14-16; Ap 2, 10). 

4. Fala-se, porém, das perseguições inevitáveis, não 

daquelas que nós próprios podemos provocar com um 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

                  Luzes para meditação 
 
 

1. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso 

coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. 

Normalmente, o rico sente-se seguro com as suas riquezas e, 

quando estas estão em risco, pensa que se desmorona todo o 

sentido da sua vida na terra. O próprio Jesus no-lo disse na 

parábola do rico insensato 

 (cf. Lc 12, 16-21). 

2. As riquezas não te dão segurança. Mais, quando o coração se 

sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço 
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para a Palavra de Deus, para amar os irmãos, para gozar das 

coisas mais importantes da vida, privando-te assim dos bens 

maiores. Por isso, Jesus chama felizes os pobres em espírito, 

que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a 

sua incessante novidade. 

3. Lucas fala simplesmente de ser «pobre» (cf. Lc 6, 20), 

convidando-te a uma vida também austera e essencial. 

Chama-te a compartilhar a vida dos mais necessitados, a 

vida que levaram os seus discípulos e os santos a configurar-

se a Jesus, que, «sendo rico, Se fez pobre» (2 Cor 8, 9). 

4. Luiza desprendeu-se de si e da sua condição social, foi ao 

encontro dos mais pobres e viveu a pobreza evangélica. Na 

génese da sua vocação esteve o testemunho de pobreza e 

alegria vivido pelas carmelitas do Carmelo de Echavacoïz, 

aquando da tomada de hábito da sua irmã Eugénia. Ainda 

antes de ser religiosa, já a Venerável se despojara dos seus 

bens patrimoniais em favor dos pobres. O amor aos pobres e 

a consequente renúncia aos seus bens, para ajudá-los, é uma 

tónica inconfundível, que acompanha Luiza desde a infância 

e juventude até ao fim da sua vida. 

 
    Luzes para oração 

 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o Senhor, 

que me ama, me ocupe a mente e o coração. Na sua presença, 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

 

                  Luzes para meditação 
 
1. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai 

contracorrente, a ponto de nos transformar em pessoas 

que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que 

incomodam. Jesus lembra as inúmeras pessoas que 

foram, e são perseguidas simplesmente por ter lutado 

pela justiça, ter vivido os seus compromissos com Deus e 

com os outros. Se não queremos afundar numa obscura 

mediocridade, não pretendamos uma vida cómoda, 
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08 – Junho 

«Felizes os que sofrem perseguição por 

causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu» 

 (Mt 5,10) 
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faço o meu exame de consciência sobre a minha caminhada 

na santidade, através da vivência da pobreza, segundo Jesus 

e a exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da pobreza 

evangélica, ou ando distraído e não tomo Jesus a sério para ir 

mudando a minha vida?  

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a sua 

força e me ilumine no meu percurso cristão? 

 
Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este tempo 

de oração? Mais atenção à sua Palavra? Confessar-me com 

mais regularidade? Ser fiel à Eucaristia, à oração pessoal, à 

recitação do Rosário?  

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus, como resposta ao que Ele me disse, 

com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir perdão, 

suplicar? 

 

“Ser pobre no coração: isto é santidade.” (GE, nº 

70) 

«Quanto mais pobres formos, mais as riquezas 

inefáveis de Cristo encontrarão lugar em nós.» 

 (LA, Lisboa 1955). 
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Luzes para aprofundar 
 

  

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12;  
 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral e citações bíblicas: Is 61,1. Pr 

19,22; 30,8. Sl 34,6. Zc 7,9-10. Jb 29,12-13. Lc 4,18;  
 Exortação Apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exsultate 

nº 67-70,  
 Itinerário de Luiza Andaluz, ed. Servas Nossa Senhora de 

Fátima, pp. 143-16;  
 Luiza Andaluz (LA), História da Congregação; Pensamentos e 

Consagrações;  

 Anselm Grun (AG), As oito bem-aventuranças, pp. 33.44, ed 
AO, 2010. 
Oração final 
 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me 

deixaste a tua Palavra de Vida para me conduzir no caminho cristão, 

toma posse da minha pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver 

segundo o teu Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser 

santo no meu dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na 

família, no trabalho, na diversão, pois só com a tua ajuda eu me 

posso converter, imitando-te na pobreza e a empenhar-me no teu 

seguimento. Ámen.  
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Luzes para aprofundar 

 

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12;  
 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral;  
 Vaticano II, ver Índice Analítico, Paz;  
 Catecismo da Igreja Católica, números sobre a 

construção da paz;  
 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 87-

89;  
 LA, História da Congregação; Pensamentos e 

Consagrações;  
 AG, As oito bem-aventuranças, pp. 111-123;  
 Outros textos da Igreja, 
 Seguir Agência Ecclesia e Vatican News. 

 

Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua Palavra de 
Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da minha 
pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 
Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 
dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 
na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 
imitando-te no modo como semeaste a paz ao longo da vida tua 
pública e o teu grande amor no momentos de incompreensão dos 
teus adversários e do sofrimento pelas ciladas que te armavam e a 
empenhar-me no teu seguimento. Ámen. 
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Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção à minha intolerância 

e agressividade em pensamentos e atitudes? Escutar 

e rezar mais as palavras de Jesus sobre a paz e a 

pacificação? Procurar conhecer as situações que 

reclamam ser construtor de paz, estabelecer pontes 

na minha rua, local de trabalho, família? Ser fiel à 

leitura da Palavra de Deus, à Eucaristia, à oração 

pessoal, à recitação do Rosário, ao exame de 

consciência diário?  

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar?            

 

“Semear a paz ao nosso redor: isto é 
santidade.” (GE 89). 

 
“Quem aceita com ânimo igual as dores ou 

alegrias que lhe vêm das mãos de Deus 
conserva sempre a alma em paz e é feliz.” 

(LA, Lisboa 1955). 
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02 – Dezembro 

«Felizes os mansos, porque possuirão a terra»  

(Mt 5,4) 
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Oração inicial 

 
Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

 

                  Luzes para meditação 
 

1. É uma frase forte, neste mundo que, desde o início, é um 

lugar de inimizade, onde se litiga por todo o lado, onde há 

ódio em toda a parte, onde constantemente classificamos os 

outros pelas suas ideias, os seus costumes e até a sua forma 

de falar ou vestir. Em suma, é o reino do orgulho e da 

vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima 

dos outros. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro 

estilo: a mansidão. É o que praticava com os seus discípulos, 
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    Luzes para oração 
 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. 

Na sua presença, faço o meu exame de consciência 

sobre as minhas atitudes como motor de guerrilhas e 

desentendimentos entre as pessoas, ou como 

pacificador, verificando como ponho ou não ponho 

em prática esta bem-aventurança, segundo Jesus e a 

exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da 

pacificação evangélica, ou ando distraído e não tomo 

Jesus a sério para ir mudando o meu coração e as 

minhas atitudes por vezes tão conflituosas e tão 

contrárias ao perdão para com o próximo e as 

diversas situações?  

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a 

sua força e me ilumine no meu percurso cristão. 
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glória, queria amá-lo com todo o coração e, neste 

movimento de amor a Deus, amava todos os seus filhos, 

pequenos e grandes, pobres ou abastados. Ao longo dos 

seus escritos não se encontra qualquer expressão que 

denote má vontade ou maledicência contra alguém. Em 

todos os momentos da sua vida sobressai a exigência da 

caridade fraterna que sabe bem-dizer os outros, mesmo 

aqueles que se revelam inimigos. 

6. Luiza sofre com a falta de paz em Portugal, aquando da 

revolução de 5 de Outubro de 1910 e com as 

subsequentes revoltas e guerras mundiais (HC p. 65) e 

rejubila com as aparições do Anjo aos três pastorinhos de 

Fátima, que recomendou sacrifícios e reparação e 

afirmou: “Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou 

o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal (cf. HC pp. 65-

67). 

7. A paz marcou a vida de Luiza e são muitos os 

pensamentos que nos legou sobre esta bem-aventurança 

da paz. Recordemos alguns: “A paz é o grande tesouro da 

alma. “. (LA, Pamplona, 1946). “Por Maria a Jesus. 

Conservar a alma em paz... não se perturbar com coisa 

alguma.... eis o segredo da felicidade.” (LA, Lisboa, 3 de 

Março de 1947). “Viver da paz de Jesus é suportar a sorrir, 

dia a dia, hora a hora, tudo o que de bom ou doloroso Lhe apraz 

pôr no nosso caminho.” (LA, Lisboa, 1951). 
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e contemplamos na sua entrada em Jerusalém: «aí vem o teu 

Rei, ao teu encontro, manso e montado num jumentinho» 

(Mt 21, 5 (cf. Zc 9, 9). 

2. «Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração 

e encontrareis descanso para o vosso espírito» (Mt 11, 29). Se 

vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos 

cansados e exaustos. Mas, quando olhamos os seus limites e 

defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos 

superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos gastar 

energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de 

Lisieux, «a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos 

dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas». 

3. S. Paulo designa a mansidão como um fruto do Espírito 

Santo (cf. Gl 5, 23). E, se alguma vez nos preocuparem as más 

ações do irmão, propõe que o abordemos para corrigi-lo, mas 

«com espírito de mansidão, [lembrando-nos:] e tu olha para 

ti próprio, não estejas também tu a ser tentado» (Gl 6, 1)».  

4. A mansidão é outra expressão da pobreza interior, de quem 

deposita a sua confiança apenas em Deus. De facto, na Bíblia, 

usa-se muitas vezes a mesma palavra anawin para se referir 

aos pobres e aos mansos. Alguém poderia objetar: «Mas, se 

eu for assim manso, pensarão que sou insensato, estúpido ou 

frágil». É melhor sermos sempre mansos, porque assim se 

realizarão as nossas maiores aspirações: os mansos 

«possuirão a terra», isto é, verão as promessas de Deus 
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cumpridas na sua vida, possuirão a terra e gozarão de 

imensa paz (cf. Sl 37/36, 9.11). Ao mesmo tempo, o Senhor 

confia neles: «é nos humildes de coração contrito que os 

meus olhos se fixam, pois escutam a minha palavra com 

respeito» (Is 66, 2). 

5. No “Estudo do meu carácter”, Luiza escreve: «Sou habitualmente 

ponderada, afável, generosa, cheia de entusiasmo por tudo que 

possa dar glória a Deus ou promover o bem do próximo. […]. 

Apresento um exterior altivo, dizem, contudo não sinto soberba. 

[…]. Obedeço sem esforço aos Superiores e gosto de ouvir os iguais 

e de os atender, procurando assim orientar-me quando tenho 

decisões a tomar. […]. Quando repreendo deixo-me por vezes (raras 

vezes, porém) vencer pelo meu génio e sou desagradável e áspera 

nessas ocasiões, mas reconhecendo depressa o meu erro e que me 

excedi, fico logo com muita pena de ter feito sofrer.» (LA, 

Pensamentos e Consagrações). 

6. Muitos dos seus pensamentos nos convidam à virtude da 

humildade e da mansidão: «Nos jardins do bom Jesus as flores 

bem pequeninas são as que melhor lhe agradam. Sejamos flores 

pequeninas bem perfumadas de humildade.». «Na vida espiritual há 

os mais diversos caminhos, mas o da humildade é sempre seguro.». 

«Na escola de Maria é que a alma, desprendendo-se de si, pode 

aprender os segredos da verdadeira humildade.» (LA, Pensamentos 

e Consagrações). 
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constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas 

da paz e, de modo nenhum, bem-aventuradas. 

2. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade 

social. Àqueles que cuidam de semear a paz por todo o 

lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa: «serão 

chamados filhos de Deus» (Mt 5, 9). A Palavra de Deus 

exorta cada crente a procurar, juntamente «com todos», a 

paz (cf. 2 Tm 2, 22), pois «é com a paz que uma colheita 

de justiça é semeada pelos obreiros da paz» (Tg 3, 18).  

3. Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui 

ninguém; antes, integra as pessoas difíceis e complicadas, 

os que reclamam atenção, os que são diferentes, que são 

muito fustigados pela vida, que cultivam outros 

interesses. É difícil, requerendo uma grande abertura da 

mente e do coração, uma vez que não se trata de «um 

consenso de escritório ou de uma paz efémera para uma 

minoria feliz»  

4. Também não pretende ignorar ou dissimular os conflitos, 

mas «aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-

lo no elo de ligação de um novo processo». Trata-se de 

ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte 

que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e 

destreza. 

5. Desde a sua infância, Luiza foi uma pessoa pacífica e 

pacificadora. Queria agradar a Deus, buscava a sua 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

                  Luzes para meditação 
 
 
1. Da nossa parte, é muito comum sermos causa de 

conflitos ou, pelo menos, de incompreensões. Por 

exemplo, quando ouço qualquer coisa negativa sobre 

alguém e vou ter com outro e lho digo; e até faço uma 

segunda versão um pouco mais ampla e espalho-a. E, se 

o dano que consigo fazer é maior, até parece que me 

causa maior satisfação. O mundo das murmurações, feito 

por pessoas que se dedicam a criticar e destruir, não 
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    Luzes para oração 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. Na sua 

presença, faço o meu exame de consciência sobre a minha 

caminhada na santidade, através da vivência da mansidão e 

humildade, segundo Jesus e a exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da mansidão e 

humildade evangélicas, ou ando distraído e não tomo Jesus 

a sério para ir mudando a minha vida?  

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a sua 

força e me ilumine no meu percurso cristão. 

 

Luzes para desafio  

1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção à sua Palavra? Examinar 

a minha consciência à noite, em cada dia? Praticar e 

ensinar aos que de mim dependem a virtude da 

mansidão e humildade? Ser fiel à Eucaristia, à oração 

pessoal, à recitação do Rosário?  

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus, como resposta ao que Ele me 

disse, com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar? 
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«Reagir com humilde mansidão: isto é santidade.» 

(GE, n. 74) 

«Conservar a alma em paz... não se perturbar com coisa 

alguma.... eis o segredo da felicidade.” (LA, Lisboa, 3 

de Março de 1947)  

 

Luzes para aprofundar 

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12;  

 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral; 

 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE nº 71-74;  

 Tavares, Fernanda, Itinerário de Luiza Andaluz, ed. Servas 

Nossa Senhora de Fátima, pp. 143-16; 

 LA, História da Congregação; Pensamentos e Consagrações; AG,  

 (AG), As oito bem-aventuranças, pp. 59-72, ed AO, 2010. 
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07 – Maio 

«Felizes os pacificadores, porque serão 
chamados filhos de Deus» 

 (Mt 5,9) 
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Luzes para aprofundar 

 
 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12; 

 Salmo 14;  

 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral Catecismo da Igreja 
Católica, números sobre a pureza de coração; 

 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 83-86; 
 LA, História da Congregação; Pensamentos e Consagrações;  
 AG, As oito bem-aventuranças, pp. 87-110.  

 

Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua 

Palavra de Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da 

minha pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 

Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 

dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 

na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 

imitando-te na tua pureza de coração e empenhar-me no teu 

seguimento. Ámen. 
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Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua 

Palavra de Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da 

minha pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 

Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 

dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 

na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 

imitando-te na mansidão e a empenhar-me no teu seguimento. 

Ámen.  
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03 – Janeiro 

 «Felizes os que choram, porque serão 
consolados»  

(Mt 5,5) 
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3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a 

sua força e me ilumine no meu percurso cristão.  

 

Luzes para desafio  
 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção ao pulsar do meu 

coração: os meus pensamentos e atitudes? Escutar e 

rezar mais as parábolas da pureza interior e exterior 

sobre as palavras e os gestos de magnanimidade e 

transparência de coração? Procurar conhecer as 

situações que reclamam pureza de coração na minha 

rua, local de trabalho, família? Ser fiel à leitura da 

Palavra de Deus, à Eucaristia, à oração pessoal, à 

recitação do Rosário? Confessar-me com frequência? 

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar. 

 
 “Manter o coração limpo de tudo o que 

mancha o amor: isto é santidade.” (GE, nº 86) 
 

«Quem ama a Deus com ardor não se pode 
limitar só a amá-Lo mas procura que os outros 
também o amem e O sirvam.» (Cova da Iria 

1955). 
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5. Alguns pensamentos que Luiza escreve realçam, 

sobretudo, a liberdade e grandeza deste amor divino que 

a arrebatou. De entre muitos outros, destacamos: «O 

Amor de Deus é a arte suprema da alma e a obra-prima do 

homem». (Santarém 14 de Dezembro de 1919). «Que Jesus 

e só Jesus seja o nosso tudo, a nossa alegria, a nossa Vida» 

(Natal de 1939). «Que bom e doce é recolher-se a alma com 

Jesus na solidão interior.» (Pamplona 1946). (Cf. LA, 

Pensamentos e Consagrações).  

 
    Luzes para oração 
 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. 

Na sua presença, faço o meu exame de consciência 

sobre os meus sentimentos e atos de pureza de 

coração, verificando como ponho ou não ponho em 

prática esta bem-aventurança, segundo Jesus e a 

exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da 

pureza de coração evangélica, ou ando distraído e 

não tomo Jesus a sério para ir mudando o meu 

coração, por vezes implacável e cheio de 

pensamentos e atos pouco transparentes e limpos 

para com o próximo?  
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

                  Luzes para meditação 
 
 

1. O mundo propõe-nos o contrário: o entretenimento, o 

prazer, a distração, o divertimento. E diz-nos que isto 

é que torna boa a vida. O mundo não quer chorar: 

prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, 

escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar 

das situações onde está presente o sofrimento, 

julgando que é possível dissimular a realidade, onde 

nunca, nunca, pode faltar a cruz. 
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2. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, 

se deixa trespassar pela aflição e chora no seu 

coração, é capaz de alcançar as profundezas da vida e 

ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas 

com a consolação de Jesus e não com a do mundo.  

3. Assim, pode ter a coragem de compartilhar o 

sofrimento alheio e deixa de fugir das situações 

dolorosas. Esta pessoa sente que o outro é carne da 

sua carne, não teme aproximar-se até tocar a sua 

ferida, compadece-se até sentir que as distâncias são 

superadas. Assim, é possível acolher aquela exortação 

de São Paulo: «Chorai com os que choram» (Rm 12, 

15). 

4. No decurso da sua vida, Luiza viveu heroicamente 

esta felicidade de chorar com os que choram, 

nomeadamente com as crianças pobres e as pessoas 

aflitas. Passou-se com uma criança que morava perto 

do Patronato, cujo pai já viúvo era vendedor 

ambulante, e vivia com a sua filha e outra mulher e a 

sua filha. Um dia, gritos e choros de criança dentro de 

casa, chamaram a atenção de quem passava na rua: a 

filha do vendedor chorava porque se via fechada e 

não tinha maneira de sair de casa, vindo Luiza a saber 

esta triste história da M. D. que era muito maltratada 

pelo pai e pela madrasta. A criança foi aceite no 
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entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo 

que o enfraqueça ou coloque em risco.  

2. «Vela com todo o cuidado sobre o teu coração» (Prv 4, 

23). Nada de manchado pela falsidade tem valor real 

para o Senhor. Ele «foge da duplicidade, afasta-Se dos 

pensamentos insensatos» (Sb 1, 5). O Pai, que «vê no 

oculto» (Mt 6, 6), reconhece o que não é limpo, ou seja, o 

que não é sincero, mas só casca e aparência; e de igual 

modo também o Filho sabe o que há em cada ser humano 

(cf. Jo 2, 25). 

3. Quando o coração ama a Deus e ao próximo (cf. Mt 22, 

36-40), quando isto é a sua verdadeira intenção e não 

palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a 

Deus. São Paulo lembra, em pleno hino da caridade, que 

«vemos como num espelho, de maneira confusa» (1 Cor 

13, 12), mas, à medida que reinar verdadeiramente o 

amor, tornar-nos-emos capazes de ver Deus «face a face» 

(1 Co 13, 12). Jesus promete que as pessoas de coração 

puro «verão a Deus».  

4. Na vida de Luiza é indissociável o binómio: amor a Deus 

e ao próximo, como também o voto e a virtude. A 

castidade que Luiza consagra a Deus não lhe apagou 

nem ofuscou a sua afetividade, mas deu-lhe uma 

capacidade de amar, quase infinita. (cf. LG, nº 44). 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

                  Luzes para meditação 
 
 
1. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras 

intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para 

além do que aparentamos: «O homem vê as aparências, 

mas o Senhor olha o coração» (1 Sam 16, 7). Ele procura 

falar-nos ao coração (cf. Os 2, 16) e nele deseja gravar a 

sua Lei (cf. Jer 31, 33). Em última análise, quer dar-nos 

um coração novo (cf. Ez 36, 26). Esta bem-aventurança 

diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem 

imundície, pois um coração que sabe amar não deixa 
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Patronato, onde aprendeu a ler, escrever e contar, 

recebia alimento, vestuário e calçado. Já educada e 

esclarecida sobre os princípios religiosos que deviam 

guiar a sua conduta, sofria muito com os palavrões e 

feias ações do pai (cf. HC, pp. 144). «Um dia escreveu-

me cada vez mais aflita a pedir-me que lhe valesse e a 

ajudasse sem demora a sair de casa. Mandei uma das Irmãs 

procurar, na morada que ela me dava, a senhoria dos 

quartos, [onde viviam] que confirmou tudo que a M. D. me 

contava na sua carta, explicando o perigo moral em que ela 

se encontrava e o seu grande sofrimento.  

5. Combinou-se a forma dela fugir de casa e ficou tudo tratado 

para o dia seguinte. Daqui transitou para o Asilo do 

Lumiar a completar a sua educação e alguns anos mais 

tarde voltou para S. Mamede, onde esteve bastante tempo, 

mas tinha ambições de estudar mais e pouca saúde para 

trabalhos domésticos, lembrámo-nos de a recomendar à 

Irmã Eugénia, religiosa vicentina, pelo facto de ser 

brasileira também. Aprendeu ali línguas e escrituração 

comercial e colocou-se na Philips. O ano passado, 1952, 

participou-me o seu casamento e parece estar feliz.» (HC, 

pp.143-144). 
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    Luzes para oração 
 

1. Liberto-me exterior e 

interiormente, deixando que o Senhor, que me ama, 

me ocupe a mente e o coração. Na sua presença, faço 

o meu exame de consciência sobre o meu choro 

solidário com os que sofrem qualquer tipo de 

sofrimento, através da vivência deste choro e da 

consolação que ele me traz, segundo Jesus e a 

exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência do 

choro evangélico, ou ando distraído e não tomo Jesus 

a sério para ir mudando a minha vida, de egoísta a 

solidária com o sofrimento do meu próximo? 

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a 

sua força e me ilumine no meu percurso cristão. 

 
Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção à sua Palavra? 

Exercitar-me na prática de gestos solidários com os 

que mais sofrem? Ser fiel à Eucaristia, à oração 

pessoal, à recitação do Rosário?  

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 – Abril 

«Felizes os puros de coração, porque verão a 
Deus» 

 (Mt 5,8) 
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Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua 

Palavra de Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da 

minha pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 

Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 

dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 

na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 

imitando-te na tua bondade e misericórdia, sobretudo para com os 

mais frágeis e empenhar-me no teu seguimento. Ámen. 
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3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar? 

 

“Saber chorar com os outros: isto é santidade. 

“(GE, nº 76) 

 “Quem ama a Jesus ama os pobres, os 

atribulados, os doentes. Dá uma palavra de 

carinho aos que sofrem. Sê compassiva.” (LA, 

Lisboa, 1955). 

 

 

Luzes para aprofundar 
 

 Narrativa das bem-aventuranças 
em Mateus 5,1-12;  

 Rm 12,9-15;  
 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral; 
 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 75-

76; 
 Tavares, Fernanda, O Itinerário de Luiza Andaluz; 
 LA, História da Congregação; AG,  
 (AG), As oito bem-aventuranças, pp. 45-57.   
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Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua Palavra de 
Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da minha 
pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 
Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 
dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 
na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 
imitando-te na tua solidariedade com o sofrimento dos outros e a 
empenhar-me no teu seguimento. Ámen. 
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“Se conhecesses o dom de Deus!... 

se soubesses quem é Aquele que te 

pede de beber!...” Se nós 

procurássemos melhor conhecer a 

Deus, o Seu poder omnipotente, a 

Sua bondade, a Sua misericórdia, o 

seu Amor! (LA, Cova da Iria, 

1954). 

 

Luzes para aprofundar 
 

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12;  

 Ver Bíblia, ed Capuchinhos, Índice Bíblico-Pastoral;  

 Vaticano II, Gaudium et Spes, nº 29 e outros;  

 Catecismo da Igreja Católica, Índice Analítico.  

 Carta Apostólica do Papa Francisco Misericordia et misera, no 

jubileu extraordinário da Misericórdia;  

 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 80-82;  

 LA, História da Congregação; Pensamentos e Consagrações;  

 AG, As oito bem-aventuranças, pp. 83-95;  

 Inês Vasconcelos, As virtudes em LA.  
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Jesus a sério para ir mudando o meu coração, por vezes 

implacável e cheio de ressentimentos para com o 

próximo?  

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a sua 

força e me ilumine no meu percurso cristão. 

 
Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção ao pulsar do meu 

coração: misericordioso ou /rancoroso? Escutar e rezar 

mais as parábolas da misericórdia (Lc 15) sobre os gestos 

de perdão e bondade de Jesus?  Procurar conhecer as 

situações que reclamam misericórdia na minha rua, local 

de trabalho, família? Ser fiel à leitura da Palavra de Deus, 

à Eucaristia, à oração pessoal, à recitação do Rosário? 

Confessar-me com frequência? 

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar? 

 

 “Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade.” (GE nº 82) 
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04 – Fevereiro 

«Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados»  

(Mt 5,6) 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 

                  Luzes para meditação 
 
 
1. «Fome e sede» são experiências muito intensas, porque 

correspondem a necessidades primárias e têm a ver com 

o instinto de sobrevivência. Há pessoas que, com esta 

mesma intensidade, aspiram pela justiça segundo Deus e 

buscam-na com um desejo assim forte. Jesus diz que elas 

serão saciadas, porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, 

chega e nós podemos colaborar para a tornar possível. 

2. Mas a justiça, que Jesus propõe, não é como a que o 

mundo procura, uma justiça muitas vezes manchada por 
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a angústia daqueles dias. […] Da saída da Família Real para a 

Ericeira só muito mais tarde se soube; que crueldade se 

proceder assim para com quem só tinha feito bem à nação que a 

ofendera (m.f.36v) e aos pobrezinhos por quem tanto se 

interessava, do que deixou evidentes provas.» 

6. “No decorrer dos anos da minha já tão longa vida, em contacto 

constante com inúmeras raparigas necessitadas de amparo 

moral, que o nosso apostolado social nos faz encontrar, nunca 

deixo de observar, profundamente comovida, aquela ação 

constante e benéfica da Providência Divina que, como no caso 

presente, se serve de circunstâncias tão triviais, para operar 

prodígios de misericórdia. Casos como o da M. D.” (HC, pp.  

48-49). 

 
    Luzes para oração 
 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. Na 

sua presença, faço o meu exame de consciência sobre os 

meus sentimentos e atos de misericórdia, verificando 

como ponho ou não ponho em prática esta bem-

aventurança, segundo Jesus e a exemplo de Luiza 

Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da 

misericórdia evangélica, ou ando distraído e não tomo 
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seus escritos ressoa, dezenas de vezes, a petição orante à 

misericórdia de Deus e da Virgem Imaculada.  

5. “Ali estávamos todos juntos, relata Luiza, quando a 5 de 

Outubro de 1910 foi proclamada a República. Embora há 

muito nos encontrássemos numa atmosfera de agitação e de 

rumores de novas conspirações, ia-se vivendo nela numa 

cegueira indesculpável; os prenúncios da revolta, demonstrados 

pelo remate angustioso do duplo regicídio, não davam lugar a 

ilusões sobre o estado do país. Estava tudo minado, tudo podre, 

os políticos estavam corrompidos, poucos havia leais a El-rei D. 

Manuel, ninguém ousava manifestar-se, dominava o egoísmo, 

o receio de se evidenciar, o comodismo […] Saí para a rua e pus-

me em campo para colher notícias; fui ao Maria Pia, fui até às 

portas da Cidadela, atravessei a vila, nada adiantei saber, o 

medo retinha escondida em casa muita gente daquela que se 

devia ter mexido, foi uma vergonha tanta cobardia. Que Deus 

na sua infinita misericórdia nos perdoe a todos, pois os crimes 

das nações sobre as mesmas recaem e houve graves ofensas a 

Deus e à Pátria. Passada a surpresa dos primeiros momentos 

todos começaram a querer saber alguma coisa, a procurar 

informar-se da extensão do mal. Corriam boatos os mais 

inverosímeis e desencontrados. Ouvi afirmar que havia 

encontros de tropas nas ruas de Lisboa, que o sangue que corria 

em abundância ensopava os transeuntes até aos joelhos, etc. De 

facto, as comunicações estavam interrompidas para todos os 

lados e ao certo nada se conseguia saber. Nem quero relembrar 
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interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou 

para outro. A realidade mostra-nos como é fácil entrar 

nas corjas da corrupção, fazer parte dessa política diária 

do «dou para que me dêem», onde tudo é negócio. 

3. Alguns desistem de lutar pela verdadeira justiça, e 

optam por subir para o carro do vencedor. Isto não tem 

nada a ver com a fome e sede de justiça que Jesus louva. 

4. Esta justiça começa por se tornar realidade na vida de 

cada um, sendo justo nas próprias decisões, e depois 

manifesta-se na busca da justiça para os pobres e 

vulneráveis. «procurai o que é justo, socorrei os 

oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas» 

(Is 1, 17). 

5. Luiza Andaluz viveu e testemunhou a paz e a alegria 

duma vida pautada pelos caminhos da justiça para com 

Deus: “Deus super omnia” e para com os outros, a quem 

procurou fazer sempre o bem, edificando «o Reino de 

Deus que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo» (cf. Rm 

14, 17) inaugurado por Jesus.  

6. A virtude da justiça, sendo uma das armas mais 

poderosas na luta pelo reino da caridade, marcou, de 

modo inequívoco, a caridade do vasto apostolado social 

que, desde adolescente e ao longo de toda a vida, sempre 

exerceu.  
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7. Todas as declarações a este respeito permitem afirmar 

que Luiza viveu a justiça para com Deus e a Igreja, para 

com o próximo cuidando a sua promoção social; foi justa 

na igualdade de trato com as pessoas; no exercício da 

justiça ao jeito dos “trabalhadores da vinha”(cf. Mt 20, 1-

16)23; foi justa na orientação das Instituições que fundou 

ou se dedicou; foi justa na equidade de Educadora, no 

sentido de justiça distributiva e defensora dos mais 

desfavorecidos; foi justa como Superiora, justa no 

reconhecer os seus erros e deles pedir desculpa, justa na 

gratidão que manifestava aos seus benfeitores (cf. 

Vasconcelos, Inês, As virtudes em LA).  

 
    Luzes para oração 
 
1. Liberto-me exterior e interiormente, deixando que o 

Senhor, que me ama, me ocupe a mente e o coração. Na 

sua presença, faço o meu exame de consciência sobre as 

minhas fomes e sedes de justiça, verificando se o 

experimento e quando (se as sinto só quando eu estou 

em causa, ou se estou atento às dos meus irmãos no 

mundo), segundo Jesus e a exemplo de Luiza Andaluz. 

2. Sinto-me chamado à santidade pela vivência da fome e 

sede de justiça evangélica, ou ando distraído e não tomo 

Jesus a sério para ir mudando a minha vida, de 
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2. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um 

pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa 

superabundantemente. Por esta razão, no evangelho de 

Lucas, já não encontramos «sede perfeitos» (Mt 5, 48), 

mas «sede misericordiosos como o vosso Pai é 

misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não 

condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis 

perdoados. Dai e ser-vos-á dado» (Lc 6, 36-38). E depois 

Lucas acrescenta algo que não deveríamos descurar: «a 

medida que usardes com os outros será usada convosco» 

(Lc 6, 38).  

3. Jesus não diz «felizes os que planeiam vingança», mas 

chama felizes aqueles que perdoam e o fazem «setenta 

vezes sete» (Mt 18, 22). É necessário pensar que todos nós 

somos uma multidão de perdoados. Todos nós fomos 

olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos 

sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, 

possivelmente, uma vez ou outra, escutaremos esta 

repreensão: «não devias também ter piedade do teu 

companheiro como Eu tive de ti?» (Mt 18, 33). 

4. Luiza tinha um coração misericordioso, que se revolvia 

diante do sofrimento e da injustiça, levando-a a implorar 

de Deus Misericordioso o perdão para com os maus e 

violentos e a desfazer-se em meios para perdoar e 

compreender as vítimas da falta de misericórdia. Nos 
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Oração inicial 
 

Meu Deus e meu Senhor 

Creio firmemente que estás aqui, que me ouves e me 

vês neste momento.  

Adoro-te profundamente e peço-te perdão pelos 

meus pecados que te têm ofendido e peço-te graças para 

fazer com fruto este tempo de oração. 

Nossa Senhora de Fátima e Mãe da Igreja, santos e 

anjos do paraíso, venerável Luiza Andaluz, peço-vos ajuda. 

Divino Espírito Santo conduz-me neste encontro de 

amizade com Jesus. 

Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai… 

 
                  Luzes para meditação 
 

 

1. A misericórdia tem dois aspetos: é dar, ajudar, servir os 

outros, mas também perdoar, compreender. Mateus 

resume-o numa regra de ouro: «o que quiserdes que vos 

façam os homens, fazei-o também a eles» (7, 12). O 

Catecismo da Igreja Católica lembra-nos que esta lei se 

deve aplicar «a todos os casos», especialmente quando 

alguém «se vê confrontado com situações que tornam o 

juízo moral menos seguro e a decisão difícil». 
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individualista a solidária com as pequenas ou grandes 

causas de injustiça social? 

3. Deixo que a Palavra me invada, me confronte com a sua 

força e me ilumine no meu percurso cristão. 

 
Luzes para desafio  

 
1. Que me pede Jesus para eu pôr em prática após este 

tempo de oração? Mais atenção à sua Palavra? 

Procurar conhecer as situações injustas na minha rua, 

local de trabalho, família? Denunciar situações 

gritantes de injustiça, como a falta dos bens 

essenciais? Ser fiel à leitura da Palavra de Deus, à 

Eucaristia, à oração pessoal, à recitação do Rosário? 

Confessar-me com frequência? 

2. Elaboro o meu compromisso e escrevo-o.  

3. Que quero dizer a Deus como resposta ao que Ele me 

disse com o texto que li? Louvar, agradecer, pedir 

perdão, suplicar? 

“Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade. “(GE, nº 79) 

 “«Ser Anjo» em cada dia trazer até junto do presépio 
o perfume da nossa caridade. Ser anjo na 

Comunidade, auxiliar as mais fracas, as menos bem-
dotadas, as mais vagarosas, as irmãs que nos são 
menos simpáticas. Ser anjo por amor de Jesus”. 

(Natal de 1937). 
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Luzes para aprofundar 
 

  

 Narrativa das bem-aventuranças em Mateus 5,1-12;  
 Bíblia, Índice Teológico-Pastoral 
 Vaticano II, Gaudium et Spes  (GS) nº 29 e outros; 
 Catecismo da Igreja Católica, nº 909.1459.1928-

1942.2494-2495, ver Índice Analítico; 
 Exortação Apostólica do Papa Francisco, GE, nº 77-

79;  
 LA, História da Congregação; Pensamentos e 

Consagrações;  
 AG, As oito bem-aventuranças, pp. 73-81.    
 Vasconcelos, Inês, As virtudes em LA. 

 
Oração final 

Meu Senhor Jesus 

Tu, que te entregaste por mim na cruz e me deixaste a tua Palavra de 

Vida para me conduzir no caminho cristão, toma posse da minha 

pessoa, acompanha-me e conduz-me a viver segundo o teu 

Evangelho, à imitação de Luiza Andaluz. Quero ser santo no meu 

dia-a-dia, onde quer que me encontre, no lar, na família, no trabalho, 

na diversão, pois só com a tua ajuda eu me posso converter, 

imitando-te na tua busca constante de justiça e a empenhar-me no 

teu seguimento. Ámen. 
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05 – Março 

«Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia». 

(Mt 5,7) 


