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Jesus é o nosso melhor Amigo, quem
corresponde ao Seu Amor e lhe é fiel
alcança a felicidade suprema de o gozar
depois no Céu para sempre.
Luiza Andaluz, 1954

Jésus, lui même, c’est notre meilleur ami;
qui correspond à son amour et lui est
fidèle, obtient le bonheur suprême de s’en
réjouir dans le Ciel pour toujours.
Luiza Andaluz, 1954
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Um olhar sobre o documento
Desafios pastorais da pandemia à Igreja em Portugal da
Conferência Episcopal Portuguesa (Jan. 2021)
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A inclusão e a
solidariedade
Este tempo faz-nos olhar com preocupação para o fosso escandaloso
entre os ricos e os pobres, entre os
privilegiados e os não-privilegiados
(n.º 13). A nossa sociedade precisa de uma Igreja que seja “hospital
de campanha” pronta a socorrer, a
cuidar, a abrigar… A generosidade
e o altruísmo precisam de ser desenvolvidos como vocação a servir.
Só uma sociedade com alma pode
ser inclusiva, solidária e justa. Uma
boa pergunta para um exame de
consciência em Conselhos Pastorais Paroquiais e Diocesanos deveria
ser: “Somos de facto um hospital de
campanha”, pronto a estar entre os
feridos desta e de outras guerras?
Somos a “casa do Bom Samaritano”,
com espaço para os abandonados
nas estradas da vida”? (n.º 14).
Com este documento, a Igreja pro-

uma mudança de mentalidade e

cura discernir desafios pastorais e

uma reviravolta cultural concretiza-

A Igreja doméstica

lançar alguma luz sobre o que vive-

da em modos de ver, sentir, pensar e

O fecho das igrejas às celebrações

mos (n.º 3).

agir imbuídos de verdade, de justiça,

comunitárias nos inícios da pande-

de fraternidade e de paz, à medida

mia deverá ter-nos aberto os olhos

II – DESAFIOS PASTORAIS

de toda a família humana (n.º 8)..

para descortinar um outro modo de

Um desafio pastoral urgente pode-

ser Igreja, feito não só de liturgia e de

Defender a saúde dignifica a vida,

rá ser o de reunir pessoas atingidas

oração, mas de vida quotidiana, até

mas o direito à vida não é só ter di-

pela

que toda a vida se torne oração e a

reito de viver (…). Cuidar da vida

que caminhem lado a lado e re-

desde a sua conceção até à morte

zem na companhia de quem sofre.

natural é uma exigência da socie-

As comunidades cristãs devem ser

Sacerdotes, profetas e reis

dade que decorre do bem comum

estimuladoras de uma cultura de

Este é o momento oportuno para

(n.º 6). Sabemos que não há recur-

proximidade, organizada e proati-

que os leigos tomem consciência

sos ilimitados, sobretudo devido às

va, que anime os sós. A partilha dos

do seu sacerdócio comum, nasci-

políticas

experiência

do

sofrimento,

oração vida (n.º 15).

deficientes.

bens, do saber, do tempo, da simpa-

do com o Batismo, bem como a sua

Mas, se a vida não for prioridade

tia e da amabilidade deve ver-se na

função real e profética. O Concílio

inquestionável, o que o será? (nº

elaboração de projetos de serviço

Vaticano II convidava os fiéis leigos

7). As questões levantadas por esta

voluntário que envolvam crentes e

a “oferecerem-se a si mesmos como

pandemia não são apenas sani-

não crentes, para que ninguém viva,

vítima viva, santa, agradável a Deus”

tárias, económicas ou sociais, mas

sofra ou morra na solidão (n.º 12).

(LG 11). São inúmeras as circunstân-

económicas

devem ser ocasião para provocar

cias da vida em que os leigos po-

III – UM NOVO ANÚNCIO
DO EVANGELHO

civil e instituições diversas. Durante a

escuta (n.º 19). É bom voltar à igre-

O anúncio do Evangelho pede aos

comunidades cristãs e seus responsá-

ja e redescobrir a preciosidade da

cristãos a coragem de habitar “novos

veis com as autarquias, as forças de

Eucaristia, da comunidade cristã, do

areópagos”, encontrando os instru-

segurança e as autoridades de saúde

serviço dos sacerdotes. Mas espere-

mentos e os percursos para tornar

e da proteção civil. Seria uma falha

mos que se tenha descoberto a ex-

audível, também nesses lugares, o pa-

grave desperdiçar esta experiência.

traordinária vocação sacerdotal dos

trimónio educativo e de sabedoria pre-

leigos, um sacerdócio real exercido

servado pela tradição cristã (n.º 26).

Partir das periferias

com criatividade, capaz de abrir

Evangelizar significa falar de uma novi-

Como no Evangelho, a partir dos

novas estradas à missão e ao nasci-

dade que não diz respeito só ao méto-

últimos (n.º 41). Há muitos pobres?

mento de muitas Igrejas domésticas,

do, mas ao próprio Evangelho (n.º 28).

Há muitos “sem abrigo”, com fome e

dar testemunho de Cristo em toda
a parte, através do anúncio e da

de proximidade, de bairro (n.º 20).

pandemia percebemos a relevância
do clima de abertura e diálogo das
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sem casa? Há muitos idosos e doen-

As relações

Construir a
fraternidade universal

tes? Há muita solidão? (n.º 42).

As separações e desconfianças em

Cada qual com a própria voz, mas

relação ao outro, muitas vezes con-

todos irmãos (n.º 29).

IV – A PARÓQUIA,
COMUNIDADE SINODAL

Comunicar nos
ambientes digitais

A sinodalidade é a síntese entre o

um renovado esforço para voltar a ter
relações fraternas e generosas (…) O

Há três desafios importantes e urgen-

olhar para o Limiar Eterno (n.º 44). É

amor vence o medo que mata mais

tes em relação ao uso destes meios:

o modo de ser Igreja! … é escola de

do que a pandemia, porque domina

o da sistematização e disponibiliza-

vida, de exercício da corresponsabi-

as pessoas, as faz adoecer, as blo-

ção de materiais bem preparados e

lidade e colaboração ativa (n.º 46).

queia psicologicamente, as impede

adequados, a formação dos utiliza-

de viver e de dar o melhor de si (n.º

dores e a importância de não deixar

21). A Igreja é chamada a viver em

perder a relação pessoal (n.º 31).

siderado como um possível portador
de contágio da pandemia, exigem

comunhão com todos. A experiência

caminhar juntos da Igreja e o seu

Paróquia, célula
da “Igreja em saída”
Em tempo de pandemia percebe-se

da fragilidade que a pandemia nos

O primado da Palavra

faz viver mostra quanto é absurda a

A obra decisiva deste novo ardor mis-

tude de “espera” à atitude de “saída”

tentação de auto-suficiência ditada

sionário consiste em voltar a colocar

(n.º 47).

pela técnica e pela ciência, quanto é

o Evangelho no centro. (…) Explicar

artificial o mundo do bem-estar que

o Evangelho é falar de Cristo como

estamos a criar (n.º 22).

contínua surpresa que convém sus-

Paróquia,
“Casa do Povo de Deus”

citar. (n.º 33). No primado da Palavra,

A vida comunitária

… tenha a porta sempre aberta a

é relevante a formação, a comunica-

todos, seja capaz de falar a lingua-

O alheamento mata a vida das co-

ção, a linguagem (…) O cuidado na

gem dos jovens, seja audaz a explo-

munidades e multiplica a indiferen-

formação “ao longo do caminho” e

rar novas vias, novas linguagens, no-

ça, talvez mais do que a descrença.

de acordo com os serviços a desem-

vas atitudes para dilatar o anúncio

Num mundo onde o institucional é

penhar nunca está acabado, preci-

da salvação, tenha sentido de gra-

cada vez menos apreciado, também

sa de ser contínuo (n.º 34).

tuidade (n.º 48).

tendem a gerir a sua vida espiritual

Novos desafios
de serviço e missão

V – OLHAR O FUTURO

de forma cada vez mais privada, tal

Saber acolher é uma arte que evan-

A mudança está sempre no ADN do

como certas ideologias pretendem

geliza. A pandemia mostrou a impor-

jovem. Ele sabe que ela faz parte da

(n.º 23). Nunca é demais olhar para

tância dos grupos de acolhimento (n.º

sua vida de todos os dias. Quando se

a comunidade primitiva, descrita

38). No âmbito do novo anúncio do

fala de grandes mudanças na histó-

nos Atos dos Apóstolos. A presença

Evangelho, adquire especial destaque

ria dos homens, os jovens estiveram

de Cristo Ressuscitado era mais forte

pastoral o serviço da comunicação,

lá: sonharam-nas, defenderam-nas e

do que todas as ameaças de morte

quer pela presença nas redes sociais

deram a vida pelas causas (n.º 49).

ou exclusão (n.º 24).

e no uso dos meios digitais, contribuin-

Sem a escuta atenta dos jovens, sem

do para a unidade da comunidade

a sua visão da Igreja e do mundo,

cristã e para a abertura missionária,

não haverá adequada renovação e

quer pelo diálogo com a sociedade

conversão pastoral (n.º 50).

ser real o apelo a passar de uma ati-

a Igreja se ressente nas suas comunidades e instituições. Muitos cristãos
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dem exercer o sacerdócio comum:

TESTEMUNHOS DO
RETIRO DA QUARESMA
Vivemos tempos novos em torno de uma pandemia, a
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covid 19, a qual nos convida, de certa forma, a nos reinventarmos. Foi desta feita, que por via das redes sociais
(zoom, meeting WhatsApp) veio o convite para o retiro

Foi no sábado passado, 27 de março:
um dia para espreitar ao postigo!
Em tempo de pandemia, o Senhor inspira-nos, continua
a investir em cada um de nós e leva-nos a fazer caminho… A equipa da Família Andaluz de Angola-Luanda,
levou-nos a viajar pela parábola do “Filho Pródigo” (Lc 15,
1-3.11-32). Descobrimos que na maior das nossas fragilidades, o Pai do Céu não nos deixa, está sempre próximo,
justo à medida de um abraço. E que abraço! Do tamanho de um oceano… o Seu Oceano de Amor.

quaresmal. Saudámos a iniciativa, e predispusemo-nos a
estar com o Senhor e a preparamo-nos convenientemente para a sua ressurreição (a Páscoa).
O tema para o retiro, foi o Pai Misericordioso. Tendo como
base a catequese do Santo Padre, Papa Francisco, em
torno do texto. No período da manhã saltaram-me à vista três aspetos:					
a) Um pai que sai e vai ao encontro do filho, uma e outra
vez, que me levou a refletir na minha relação com Deus.
Um Deus que não se afasta, que mesmo diante da nossa
fraqueza não fica ressentido, apenas espera, com amor,
pela nossa conversão. Um Deus que nos espera sempre

Estivemos juntos, pessoas de Angola, Bélgica, Brasil,

de braços abertos.				

Guiné-Bissau, Luxemburgo, Moçambique e Portugal. Per-

b) Necessidade de proximidade e de nos sentirmos atentos

cebemos, que para Deus não há fronteiras, nem divisões!

às necessidades do nosso próximo. De afetos, de estarmos

A Sua pedagogia é apenas Amor… Nesta Páscoa toca-

juntos. De dialogarmos e entreajudarmo-nos.

mos mais de perto o mistério de Jesus, que na Sua oferta

c) O convite à conversão e voltar para Deus.

total, acolhe com confiança o desafio do Pai.
O momento da partilha foi muito bonito para mim e sigPossamos viver “colados à Sua Cruz” e generosamente

nificou a comunhão: “do que abunda o coração, fala a

contagiados pelo Seu Amor, para sermos seus discípulos

boca”. Foram partilhas de cortar a respiração. Senti que

na Casa Comum. Contamos uns com os outros, rezamos

rezámos e interiorizámos aquilo que nos foi proposto pela

e a comunhão é eficaz!

preletora (Ema Epalanga), bem como pela simbologia
com que cada um terminava o seu momento de partilha.

Estamos gratos pelo encontro pessoal, pela partilha e
pelo crescimento interior com o Pai do Céu.

A adoração ao Santíssimo, acabou sendo o momento
mais alto do retiro, em que por via da contemplação e

Manuela Carvalho

oração, mais uma vez demos graças a Deus por essa
oportunidade.
Em suma, foi um dia muito proveitoso, em que me senti
na presença de Deus, e com Deus. Agradeço a oportunidade e venham mais momentos como estes (ainda que
nestas plataformas). Termino com este lindo pensamento
de Luiza Andaluz: “Deus é tão bom e generoso para connosco... Dá-nos tudo e dá-Se... E nós? Quando é que nos
resolveremos a ser generosos para com Ele?”.
Sérgio Epalanga

COMPROMISSOS DA
FAMÍLIA ANDALUZ EM
TEMPO DE PANDEMIA
Sempre que na Terra alguém diz Sim à Missão, ao servi-
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ço dos irmãos pela mão do Espírito Santo, há festa no
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Céu! Vivemos uma dinâmica marcada pela emergência
global causada pela pandemia. Os tempos são de imprevisto, de fazer diferente, de recorrer à criatividade e de
nos fazer presentes pela palavra certa, pela expressão
do acompanhar o outro, mesmo por detrás da máscara… Mas demostrámos que somos capazes de reforçar a
nossa experiência comunitária. Todos juntos, cada qual,
como puder e lhe for possível, mas todos unidos, sem que
ninguém possa ficar para trás, enfrentamos com Fé os
novos desafios! O coração de cada pessoa é a maior
catedral onde o Senhor habita e se reparte! Coragem e
Confiança!

Família Andaluz de Mavila –
Moçambique – 6 de dezembro 2020

Família Andaluz de Mecubúri –
Moçambique – 13 de dezembro 2020

Na Missão de Mavila em Moçambique, no dia 6 de de-

No dia 13 de dezembro, mais uma vez houve Compromis-

zembro, na celebração Eucarística presidida pelo Pe. Vi-

sos.Vários membros da Família Andaluz de Mecubúri com-

neesh Thomas, perante o Coordenador Nacional da Fa-

prometeram-se a viver o seu batismo como membros da

mília Andaluz – Leigos de Moçambique, Gabriel Gregório;

Família Andaluz-Leigos, acolhendo na sua vida o dom do

Roda Simão; Maria Cremilde Estêvão; Admira Juízo Nhan-

Espírito Santo, como Luiza Andaluz, a exemplo de Maria.

tale; Ana Chibomane Nhacuongua; Ana Nhaulete; Albertina Sónia Mavile; Clara Alberto; Francisco Chiboanhare;
Glória Martinho Chimele; Mário Mitiquite e Sara Rafael
Massingue. Todos, sem exceção, e na presença da Assistente Nacional, Ir. Cristina Mutâmpua, fizeram por sua
livre e espontânea vontade e com imensa alegria, pelo
período de um ano, o Compromisso de vida segundo o
espírito e missão da Família Andaluz. A todos os irmãos
agradecemos a vossa oração!

Dêmos graças a Deus.
“Ser Amor é reproduzir-se nos outros e sentir que nos damos aos outros.” Luiza Andaluz
Todos cantavam com muita alegria: Alegremo-nos porque os nossos nomes estão escritos no céu…

Família Andaluz de Maputo –
Moçambique – 20 de dezembro 2020
Estamos em festa!
No dia 20 celebrámos os Compromissos da Família Andaluz do grupo de Maputo – Moçambique.
Depois dos Compromissos, a Família Andaluz foi visitar
uma idosa cega, que fica a quase 40 km da Liberdade
(uma localidade). Lanchámos com ela. Também levámos alimentos, material de higiene e outros bens para
partilhar com a Vovó. Aproveitámos a oportunidade e fomos ver a casa que a Família Andaluz ajudou a construir.
Bendito seja Deus.
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Família Andaluz de Bruxelas – Bélgica –
13 de fevereiro 2021

No fim da celebração, em ação de graças e em home-

No passado dia treze de fevereiro fizemos memória do

mia-se as mais belas etapas da vida de Luiza Andaluz,

aniversário da nossa Fundadora Luiza Andaluz. Como

desde criança, menina, jovem, mulher e aquela velhinha

mais um ano se passou, com tanto para recordar! Fomos

encantadora. Ficámos seduzidos pelo Senhor e por ela.

apanhados por esta pandemia, que tanto tem dificulta-

Foi lindo! Terminamos a celebração e tirámos várias foto-

do a vida a todos nós. Mas nem por isso o nosso grupo

grafias com o grupo presente e com todos os participan-

deixou de fazer festa à nossa aniversariante: ela está em

tes na celebração. Por fim, com todos os cuidados de hi-

Deus e, porque está muito presente em nossos corações,

giene, e seguindo as regras sanitárias, na impossibilidade

nunca será esquecida.

de ser melhor, tivemos uma surpresa: uma fatia de bolo

nagem a Luiza Andaluz foi recitado um poema pela Clotilde, com o título: COMO ELA. Nas lindas estrofes, resu-

embrulhada num guardanapo e um bom vinho do Porto.
Organizámo-nos e, com o apoio da Ir. Rosária, nossa

Ajudou-nos a aquecer o espírito e a relação uns com os

Assistente a quem estamos muito gratas, aproveitámos

outros, visto que há já algum tempo que não estamos

esta celebração festiva para fazer os Compromissos. Ce-

todos juntos. Bendito e louvado seja Deus por esta cele-

lebrámos o acontecimento na missa vespertina do 6°

bração que ao jeito de Luiza Andaluz, nos fortaleceu. O

domingo do Tempo Comum. Assim, a Edina, a Fernan-

amor opera maravilhas! Que Deus tome conta do nosso

da, a Clotilde, a Fernandina e a Manuela entregando-se

coração e que faça em nós a sua obra! Que Ele nos pre-

confiadamente ao “Senhor Deus nosso Pai, a exemplo de

pare e nos ajude a viver o amor!...

Maria, na missão da Igreja, comprometeram-se a viver
o seu Batismo no meio em que viverem e na escuta da
Palavra de Deus, que em cada circunstância nos dá a
resposta certa. Com o Apóstolo Paulo (1 Cor 10, 31-11,1)
recebemos o convite/modelo do nosso Compromisso:
sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo! Procurai
agradar a todos sem interesses pessoais, mas buscando
a salvação de todos… Que o Senhor nos ajude a seguir
o testemunho de São Paulo e de Luiza Andaluz!...
Dada a situação da pandemia, aqui, em Bruxelas, apenas são autorizadas celebrações litúrgicas com o máximo de quinze pessoas. O nosso grupo seguiu as indicações: estiveram os possíveis e sentimos que todos os
demais estiveram em comunhão connosco, pela oração
e amizade fraterna, a partir de suas casas. A celebração
foi vivida com muita simplicidade e profundidade: a liturgia da Palavra fez-nos refletir os tempos em que vivemos. A primeira leitura interpelava-nos “O leproso deverá

Família Andaluz Luxemburgo – 3 de
Março de 2021

morar à parte, fora do acampamento” (Lev 13,1-2.45-46).

Neste caminho de Quaresma e na Eucaristia presidida

Tocou-nos devido ao momento que estamos agora a

pelo Pe. Sérgio Mendes, a nossa Coordenadora Local,

viver: retirados do acampamento, com tantas restrições,

Maria das Dores Macedo Borges, perante a Assembleia,

retirados das nossas comunidades e da vida social e fica

deu aval à Sábado Lopes e ao José Carlos Morim, para

a pergunta – frente a esta passagem do leproso, como é

serem recebidos na Família Andaluz-Leigos. Assim, estes

que reagimos no meio disto?

dois novos membros e o António Borges; a Agripina Lopes; a Maria Emília Sá; a Saudade Azevedo; a Lucinda

O Evangelho pedia-nos para nos centrarmos mais na pes-

Cardoso; o Carlos Cardoso; a Isabel Cordeiro; a Amélia

soa doente. Aqui todos nos deparámos com a vida da nos-

da Conceição e a Conceição Marques fizeram todos o

sa amiga Fernandina – um elemento do nosso grupo, que

seu Compromisso de vida na Família Andaluz-Leigos. À

há cerca de sete anos luta contra a doença do cancro

Irmã Perpétua Coelho, Assistente do grupo, coube entre-

e que agora vive momentos de grande sofrimento entre o

gar o símbolo – uma dezena – aos dois novos membros

hospital e a sua casa. Neste momento está hospitalizada,

da Associação de Fiéis Família Andaluz-Leigos.

mas renova o seu Compromisso connosco, à distância no
Espírito Santo. Rezemos por ela e com ela; confiamo-la ao

Que Luiza Andaluz interceda por todos nós para que pos-

Senhor. Que Ele continue a bafejá-la com o dom da Fé e da

samos servir a Deus como Jesus, com discernimento, em

Confiança e a conforte sempre, bem como à sua família.

harmonia e com humildade.

ESTIVEMOS EM CABO
DELGADO – MOÇAMBIQUE

Respondendo ao apelo, lançado
pela Igreja em Cabo Delgado, três
Irmãs da nossa Congregação deslocaram-se a esta tão devastada
província de Moçambique, para, em
colaboração com outros religiosos,
ajudarem a minimizar o sofrimento
das pessoas atingidas pelos ataques terroristas.
Durante duas semanas estiveram lá
podendo ajudar na construção de
casas para albergar os deslocados,
no atendimento na saúde e na escuta da narração do sofrimento.
Estar no terreno, ao mesmo tempo
que foi um trabalho entusiasmante por ir em auxílio das pessoas,
foi também ocasião para as Irmãs
contactarem com uma realidade
incompreensível, sem explicação
aparente e causadora de tantas injustiças humanas.
As notícias sobre os crimes e os
atentados à dignidade humana
sucedem-se. Alguém saberá o que
está na origem deste êxodo, causado por tal hecatombe, e a história o
narrará…
Com o que temos e somos, procurámos ir mais longe, acolher e ajudar
as pessoas que são alvo duma tão
manifesta ausência da consciência
do bem comum.
Ir. Lourdes Lima, SNSF
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Curiosidades…

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento é um projeto da Congregação para responder ao apelo de renovação vocacional e atualização da missão, numa evangelização transformadora e com impacto na vida contemporânea multifacetada. Quer ser um espaço
de vanguarda onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade
encontram o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.
Com o lançamento da marca a 12 de Fevereiro atingiu-se um novo
patamar de ação e divulgação deste projeto. Pode rever este momento no nosso canal do Youtube e consultando o Ressonâncias
especial. Visite o nosso site www.lacc.pt onde encontra os links
para as redes sociais: Facebook; Instagram e Youtube. Acompanhe
e participe nas nossas atividades.

Depois de ter deixado o pessoal na
União Gráfica voltei novamente para
Santarém, onde tinha bastante que fazer
até pôr tudo em ordem para a abertura
do nosso Colégio. Foi neste mês e justamente, creio, neste ano de 1923 que se
deu comigo um caso interessante, que
eu gosto muito de contar às Irmãs, ensinando: Confiança.
Havia a festa anual do Sagrado Coração de Jesus na Igreja do Santíssimo
Milagre, fui assistir à Missa Solene. Ao
ofertório a tesoureira levanta-se e vem
com o saquinho da coleta dar volta junto aos fiéis, que estavam no templo. Abri
a minha mala e procurei o que lá estava, só tinha uma nota, os trocos estavam
gastos e a nota era de 100$00 escudos.
Hesitei uns momentos, não tinha mais
dinheiro, era com aquele que havia de
me governar a mim e às crianças… não
tinha mais nenhum em casa, nem facilidade em o levantar… já lá vinha direito
a mim a tesoureira com o saco e eu digo
para mim: “ Nosso Senhor tem lá muito
para me dar” e meto discretamente a
notazinha nele, com suave alegria. Acabada a festa saio por uma porta lateral
da igreja, apenas dei dois passos e estou junto ao portão, onde um criado da
Casa Sobral está tocando a campainha.
Propunha-se a descarregar o carro e a
entregar uma carta, que abri até antes
de entrar. Era o Manuel Sobral que me
enviava hortaliça, fruta, legumes e dentro da carta uma nota de 500$00 escudos para o instituto de Nossa Senhora
dos Inocentes. A minha reflexão tinha
sido certa, Deus tem muito para nos dar
e a nossa confiança agrada-Lhe. (Luiza Andaluz, História da Congregação,
pag. 101-102, Ed. Lucerna)
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