Entre o passado que se afasta e o futuro que nos aguarda,
está o presente onde temos deveres a cumprir.
Noviciado, 2 de abril de 1966
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Introdução
Como em qualquer (boa) história, há sempre um

Um dos frutos dessa decisão é o projeto Luiza

início. O nosso começa com uma Congregação re-

Andaluz Centro de Conhecimento que hoje apre-

ligiosa, feminina, que olhando para o mundo onde

sentamos a marca e deixamos entrever traços da

os seus membros vivem e os espaços contemporâ-

sua identidade, neste mês tão especial, em que

neos onde a humanidade do século XXI habita e,

se comemora, a 12 de fevereiro, o 144.º aniversário

simultaneamente, olhando para si, para os seus re-

de nascimento de Luiza Andaluz. Por isso, também

cursos humanos e físicos, interrogou-se sobre o seu

o Boletim Ressonâncias se reveste, hoje, de tons

lugar e missão. Procurou, rezou, refletiu e decidiu.

diferentes.

O logotipo
A Presença, no nome;
o feminino, na caligrafia;
o compromisso, na assinatura
O intemporal; o humano; a elegância

Amarelo = A Luz;
A inspiração; A alegria
Cinzento = A discrição;
A serenidade; A simplicidade

o contemporâneo; O futuro;
o estruturante; a força congregadora que irradia
A transformação; a dinâmica;
a Ligação de Luiza ao Conhecimento e à Educação
O logotipo do Luiza Andaluz Centro de Conheci-

E assim, o passado e o futuro se entrelaçam, repre-

mento espelha, à semelhança do nome, a essência

sentando a dinâmica da ligação de Luiza ao co-

deste projeto. A representação do nome de Luiza

nhecimento e à educação.

Andaluz através da sua assinatura é um compromisso que revela o passado inspirador e que nos dá

O jogo cromático do logotipo traduz a força e a ale-

força para continuar.

gria contagiante de Luiza, na luz do amarelo, e a
sua sobriedade na discrição do cinzento.

Em contraponto, as palavras de ‘Centro de Conhecimento’ surgem num lettering contemporâneo,

É um grafismo pleno de contrastes inquietantes, num

apontando para o futuro do mundo que se estrutu-

diálogo franco entre o fator humano e a inovação.

ra diante dos nossos olhos.

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento
A Congregação das Servas de Nossa Senhora de

A ação do Luiza Andaluz Centro de Conhecimento

Fátima, em fidelidade à sua missão de escutar e de

desenrola-se em três casas com importante patrimó-

contribuir para responder às necessidades dos espa-

nio histórico. Em Santarém, no antigo palacete Anda-

ços onde habita, reconheceu a necessidade de se

luz – onde nasceu Luiza Andaluz e se encontra, hoje,

renovar vocacionalmente e de atualizar a sua missão.

a sua cripta – e também, no antigo recolhimento das

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento explicita

Capuchas, local onde Luiza assumiu, aos 14 anos,

essa resposta numa evangelização transformadora e

a sua primeira missão, e que desde 1925, até hoje,

com impacto na vida contemporânea multifacetada.

acolhe e educa raparigas em situação social desprotegida. A terceira casa, em Lisboa, foi adquirida

As formas de busca e encontro com Deus são diver-

por Luiza, em 1934, para ser Noviciado e sede do go-

sas, provocadoras e criativamente estimulantes para

verno da Congregação (ainda atualmente).

aqueles que vivem a sua relação com Deus de forma explícita e pública, como é o caso das religiosas

Para além destes espaços físicos, a ação do Luiza

Servas de Nossa Senhora de Fátima, mas também

Andaluz desenvolve-se, em diálogo e ligação com

para todos os crentes e não crentes. Por isso, o Luiza

a sociedade de hoje, simultaneamente no espaço

Andaluz Centro de Conhecimento quer ser um es-

digital. Quer contribuir para a transformação da so-

paço contemporâneo e de vanguarda onde pes-

ciedade, configurando-a com os valores do evange-

soas inquietas e buscadoras da verdade encontram

lho, sendo uma referência nas áreas da educação,

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

espiritualidade e vida digital, para cada pessoa contemporânea que busca o sentido da vida.

A inspiração
Luiza Andaluz, mulher inspiradora, audaz, culta e

rança inconfundível. Encontrou na educação integral

multifacetada, colocou a sua vida ao serviço das

e, simultaneamente, na imprensa cristã, a forma de

causas da dignidade humana e do bem comum.

transmitir a mais pessoas a sua missão e assim confi-

Para potenciar o seu anseio de fazer o bem a todos,

gurar o futuro, com Deus, através das novas gerações.

funda, a 15 de outubro de 1923, a Congregação
das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

Reconhecendo a sua vida inspiradora, o Papa Francisco declara-a Venerável, em dezembro de 2017,

Suportada pelos valores humanos e cristãos, apre-

tornando mais próximo a sua proclamação como

senta-se como um exemplo de espírito proativo e

santa. No séc. XXI, a sua forma de olhar a realidade

empreendedor, bem como uma capacidade de lide-

e de agir, continuam a desafiar-nos.

O meu filho mais novo tinha que se deslocar diaria-

Outra graça: A minha neta mais velha queria fre-

mente para o trabalho e não tinha terra certa onde

quentar o mestrado em gestão e não conseguia. Fiz

trabalhar. Tinha que ir para onde o mandavam. An-

também uma novena à Madre, já foi admitida e já

dava doente e muito cansado. Fiz uma novena (a

está a frequentar com bom aproveitamento.

Luiza Andaluz) e já há algum tempo que ele está a
trabalhar na terra onde reside.

Grata pela atenção dispensada, envio 20 euros.
Alexandrina T. Ramos

Donativos: 50€/Anónimo, por uma graça alcançada · 50€/Maria Natália – Lisboa · 50€/Elemento da Família Andaluz
A postulação agradece, reconhecida, os contributos recebidos.
Escreva-nos, comunicando os ecos e interpelações que, em si, Luiza Andaluz desperta e as graças obtidas por sua intercessão.
Agradecemos todos os contributos para esta causa. Por favor envie a sua correspondência, devidamente identificada para:
Postulação Luiza Andaluz Largo de S. Mamede, n.º 1 · 1250-236 Lisboa, Portugal.
Telf.: +351 213 961 146 E-mail: gov.geral@servasnsfatima.org · www.servasnsfatima.org
IBAN: PT50 0035 0675 000 422 909 3098

ORAÇÃO
Senhor, Pai Santo, nós vos damos graças por terdes dinamizado Luiza Andaluz
com grande zelo apostólico e amor à igreja e por terdes enriquecido o seu coração com os dons de bondade,
de caridade e de profunda sensibilidade aos problemas e sofrimentos das pessoas, sobretudo das mais pobres.
Se for da vossa vontade, glorificai a vossa serva Luiza e concedei-nos por sua intercessão,
a graça que vos pedimos (enunciar o pedido). Ámen.

A cripta onde se encontra o túmulo de Luiza Andaluz, em Santarém, junto ao Santuário
do Milagre, está aberta a todas as pessoas que queiram visitar e permanecer em oração.
Tempos de oração comunitária: Domingo às 16h30 Adoração ao Santíssimo Sacramento
e às 17h30 Oração de Vésperas.
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Com aprovação eclesiástica.

