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DESTAQUES
PROFISSÃO PERPÉTUA
• Ir. Anabela Bulanguete
06 de Novembro de 2021
Chambula, Quissico – Inhambane
• Ir. Janete Faria
21 de Novembro de 2021
Pebane, Paroquia do Bom Pastor –
Zambézia
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actos oficiais
Nomeação da Ir. Gabriela Fonseca
O Senhor continuamente atualiza o chamamento a participarmos na Sua missão,
ou continuando, de uma forma renovada, a missão recebida, ou confiando-nos outras missões,
sobretudo neste início de ano pastoral.
Com a eleição da Irmã Ana Cristina, Secretária da Região, para Conselheira e Ecónoma Geral,
foi pedida à Irmã Gabriela Fonseca, a missão de Conselheira da Irmã Carmo Alves
e de secretária da Região.

Exposição Itinerante – Descobrir Luiza Andaluz
Luiza Andaluz é uma figura ímpar da história contemporânea da Igreja Portuguesa, tendo-lhe sido
reconhecidas virtudes heróicas pelo Papa Francisco em 2017, o que abriu caminho para o processo
da sua beatificação.
A exposição “Descobrir Luiza Andaluz” constitui uma experiência única no processo de aproximação
a Luiza. O percurso proposto inclui a apresentação em texto e imagem – fotografia, desenho, vídeo –
dos principais momentos da vida da Madre, bem como o seu enquadramento histórico.

Visite a
exposição até
6 de setembro
em Albufeira,
na Igreja de
São José em
Ferreiras e
no Centro
Paroquial de
Olhos de Água

Centros de
Dinamização Juvenil
Durante os meses de Julho e Agosto, foi possível, junto das
coordenações locais (Angola, Moçambique e Portugal)
avaliar o trabalho desenvolvido pelos Centros de Dinamização Juvenil, durante o 1.º semestre.

Foi possível envolver 700 jovens locais nas atividades promovidas pelo CDJ beneficiários e mais de 1300 participantes indirectos pessoas da comunidade local envolvidas nas atividades promovidas pelo CDJ.
De Janeiro a Junho realizaram-se 25 actividades mensais
com jovens, 5 palestras com e para os jovens e 8 formações às equipas técnicas e coordenadoras.

Este trabalho foi possível graças ao empenho de 23 jovens colaboradores e/ou coordenadores do CDJ que dedicam o seu tempo e os seus dons na construção destes
projectos.
Maria Pia
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moçambique
Voluntariado
em Moçambique
Partiram em missão, como voluntárias, a Margarida, da Paroquia de S.
Mamede e a Francisca da paróquia
do Parque das Nações. Estão neste
momento no Maputo e em Mavila.
A Margarida, de 68 anos, depois de
alguns meses de preparação, partiu
no dia 30 de julho, realizando um desejo de uma vida. Estará em Mavila
e no Maputo a desenvolver actividade com as jovens do CDJ e dando
formação às nossas vocacionadas
e aspirantes.

A Francisca, de 26 anos, formada em agronomia, estará umas semanas no
Maputo a ajudar a criar uma horta ecológica, a dar inglês e outras actividades ligadas ao centro de recursos.
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angola
As novas instalações da Escola Luiza Andaluz estão prontas para o arranque das aulas no ano lectivo 2021-2022,
esperando ainda a aprovação do ministério da educação, e têm uma capacidade para albergar mais de mil
(1000) alunos distribuídos em três (3) turnos. A estrutura
arquitectónica também projectada para se transformar
num complexo escolar, ainda este ano, conta com oito (8)
salas de aulas, uma (1) biblioteca, um (1) laboratório de
electricidade e uma sala de informática. A estrutura está
projectada para albergar o ensino médio técnico nas

Inauguração das novas
instalações da escola
Luiza Andaluz

áreas de informática, energia e instalações eléctricas.
Foi possível levantar esta bela obra com a generosidade de muitos que se associaram a esta causa: a Con-

Dia 20 de Agosto, por ser já tradicionalmente a festa da

ferência Episcopal Italiana, que muito contribuiu com a

Escola Luiza Andaluz, foi o dia escolhido para a inaugu-

grande parte do financiamento; a Papal Foundation; a

ração das novas instalações da referida escola. O acto

Camões, Cooperação Portuguesa em Angola; a Sona-

foi testemunhado por entidades religiosas e político-ad-

mete; a Congregação das Servas de Nossa Senhora de

ministrativas do Distrito da Maianga, por representantes

Fátima; o Santuário de Fátima, em Portugal; aos membros

da Embaixada Portuguesa em Angola, bem como pelo

da Família Andaluz do Luxemburgo e Portugal; amigos e

pessoal docente e não docente da instituição, alunos e

familiares de Irmãs, Encarregados de Educação que mui-

encarregados de educação.

to se empenharam nesta causa, contribuindo segundo
as possibilidades de cada um.

O padre António Bengui, Vigário Geral da Arquidiocese
de Luanda, presidiu à oração de bênção. Procedeu depois ao corte da fita ladeado pela reverenda irmã, Cândida Ribeiro, coordenadora da comissão arquidiocesana
das escolas católicas, bem como do construtor da obra.

Os presentes foram convidados a visitar a exposição itinerante, descobrir Luiza Andaluz, com textos, algumas fotos
e vídeos, dos principais momentos da sua vida, na sala
destinada à Biblioteca.
No final do acto inaugural, encerrado com um cocktail, os
presentes mostraram-se felizes com os compartimentos
do possível futuro Complexo Escolar Luiza Andaluz. Uma
estrutura que poderá diminuir a escassez de Instituições
do Ensino Secundário no Bairro Rocha Pinto e arredores.
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angola
Celebração de Acção
de Graças e despedida
No dia 22 de Agosto de 2021, teve lugar na Paróquia de
Santo António da Conda, Diocese do Sumbe, a celebração de acção de graças presidida por D. Kiala, pelos 17
anos de serviço à Diocese dos Padres Paulo Hossi, Pároco
da referida Paróquia e Vigário Episcopal da Vigararia Sul,
da qual fazemos parte, e Armindo Camate, Vigário Paroquial e Director espiritual do Seminário.
Estes Sacerdotes vieram da Diocese de Benguela em
2004 a pedido de D. Benedito Roberto, ao tempo, Bispo
do Sumbe, terminando hoje a sua missão nesta Diocese
de onde partem um para o Brasil e outro para Espanha.
Na mesma celebração teve lugar a tomada de posse do

As Irmãs e Aspirantes participaram neste acontecimento de

novo Pároco, Padre António Adriano, até ao momento Vi-

Igreja, que foi vivido com grande alegria e gratidão ao Se-

gário da Paróquia de S. José, Cassongue. Também rece-

nhor pela entrega, testemunho e partilha de vida e missão.

beram o Sacramento da Confirmação 251 adolescentes,
jovens e adultos.

As Irmãs em Cassongue

Em tudo dai Graças
Temos sempre muitos motivos para dar graças a Deus e

mãe preparava pevides… Certamente estava longe de

desta vez faço-o de forma especial pelo dom do chama-

pensar que anos mais tarde acompanharia os seus dois

mento e da resposta do meu irmão, Domingos Montei-

filhos mais velhos para apresentá-los no altar do Senhor:

ro, que no dia 21 de agosto foi ordenado sacerdote na

Bendito seja Deus por tudo!

Congregação dos Missionários Espiritanos com mais três
confrades.

Agradecemos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs das
Congregações Cssp e SNSF por nos ajudarem a respon-

Chamados à vida um a seguir ao outro sempre fomos ami-

der a Deus.

gos e irmãos, mesmo quando precisei de fazer valer o meu
“estatuto” de primogénita para pôr ordem aos mais novos.

Ir. Rosária Monteiro – Cassongue

A 21 de setembro de 2002 assumimos juntos mais uma vocação comum, o Batismo, que foi uma grande alegria para
nós. Porém estávamos longe de pensar que o Senhor voltaria a unirmos pela terceira vez numa vocação comum,
a de Consagrados. Este momento chegou, por isso ambos
dissemos com S. Paulo: “Em tudo dai graças” 1 Ts 5, 18
O gérmen da vocação já lá estava quando éramos crianças e, no domingo a noite, fazíamos dos nossos recreios
autênticas celebrações: a mãe e eu éramos as cantoras
e nos momentos próprios também dançava. O Domingos
era o Padre, inspirado no Padre Aristides espiritano, o Januário e o Pompeu eram os acólitos. Para a comunhão a
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angola
Família Andaluz
em Luanda
A comunidade da Maianga, no dia
22, domingo mais próximo do 20,
juntou-se aos grupos dos Centros
de Fátima e Santa Isabel para assinalar o dia. Este começou com a
celebração Eucarística, às 7 horas,

Passou-se depois à visita à exposi-

cada grupo no seu centro, com a

ção itinerante, que ficou, numa das

presença das Irmãs e da equipa da

salas, desde a inauguração da es-

coordenação Nacional.

cola. Primeiro passaram as crianças,
que escutaram e observaram com
muita atenção. Depois seguiram os
adolescentes e jovens. Todos, já noutra sala assistimos aos vídeos que

Houve espaço para rezar, cantar,

acompanham a mesma exposição.

partilhar o farnel e recitar um jogral.
Foi um tempo bem passada.

De seguida dirigimo-nos à escola
Luiza Andaluz, onde houve um tempo de animação enquanto o grupo
se ia juntando.

No passado dia 20 de agosto, realizou-se a 2.ª
edição do “Recital de Agosto” na Catedral de
Santarém pelas 21h.
O “Recital de Agosto” é um evento dedicado à
vida de Luiza Andaluz e à sua relação com a música e este ano contou com a atuação dos músicos
Nuno Margarido Lopes e Paula Carneiro. Promovido pelo Luiza Andaluz Centro de Conhecimento
teve o apoio da Diocese de Santarém, do Museu
Diocesano de Santarém e da Escola Superior de
Educação de Santarém.
Este espetáculo musical realiza-se anualmente na
cidade natal de Luiza Andaluz por ocasião do dia
da sua morte, que ocorreu no dia 20 de agosto
de 1973.
Luciana Barros
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20 de gosto
e a nossa Madre,
a Venerável L. Andaluz
Na Comunidade de Sesimbra começámos a celebrar o
dia, na véspera, com um Power POINT, sobre as virtudes
que mais têm sido realçadas e nos foram legadas como
herança.
No dia 20, além dos Nossos Ofícios mais solenizados, lemos vários poemas, em momentos importantes do dia,
começando logo antes da oração de Laudes.
Na Paróquia, foi Eucaristia solenizada, para onde orientámos a Família Andaluz. Convidámos os leigos mais comprometidos, usando os e-mails da Paróquia e fomos bem
sucedidas. Muita gente respondeu ao apelo. Assim, além
dos elementos mais saudáveis da família Andaluz, outros
se associaram. Foi bonito.
Colocámos a foto da nossa Fundadora na igreja, sobre
uma mesinha organizada para o efeito, assim como as
suas notas biográficas e uma semana com L. Andaluz,
para quem quisesse levar.
Na hora da homilia, o Sr. Padre pediu que falássemos

Na Paróquia, foi Eucaristia
solenizada, para onde
orientámos a Família
Andaluz. Convidámos os
leigos mais comprometidos,
usando os e-mails da
Paróquia e fomos bem
sucedidas. Muita gente
respondeu ao apelo. Assim,
além dos elementos mais
saudáveis da família Andaluz,
outros se associaram.
Foi bonito.

dela. Assim fizemos e tendo também a Ir. Deolinda por
perto a passar férias, solicitámos-lhe que completasse
mais algum aspeto que achasse importante destacar. Foi
um dia cheio, de ação de graças.
À noite, no convívio, cada uma, partilhou o seu sentir sobre ela e sobre o modo como viveu o dia. Todas as Irmãs
manifestaram alegria. Toda a Família Andaluz (Leigos e
Irmãs) foi lembrada na Eucaristia. Várias pessoas telefonaram a felicitar-nos e o próprio Vigário Geral da Pastoral
de Setúbal o fez, associando-se à nossa festa.
Pela Comunidade de Sesimbra, a secretária Ir. Susete
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Férias do Noviciado
Entre 14 e 19 de Agosto as noviças
Victoria, Maria do Carmo e a Irmã
Fernanda desfrutaram do ambiente
de uma casa de família da Irmã Isabel do Rosário, em Monchique, cheia
de memórias e vida, a que apelidamos de “casinha de bonecas”, e daí,
em cada dia, fomos à descoberta
da diversidade e beleza que o sul de
Portugal nos proporciona, e para as
noviças bastante desconhecido.
Percorremos o sudoeste alentejano
e costa vicentina, e diversas praias e
monumentos de Portimão e Albufeira,
onde tivemos oportunidade de conhecer a Igreja de Ferreiras, que tem
exposta uma parte da exposição sobre a vida da nossa Fundadora.

Percorremos o sudoeste alentejano
e costa vicentina, e diversas praias e
monumentos de Portimão e Albufeira,
onde tivemos oportunidade de conhecer
a Igreja de Ferreiras, que tem exposta
uma parte da exposição sobre a vida da
nossa Fundadora.
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Em tom de gratidão pela possibilidade desta experiência, a Victoria e a
Carmo, partilham um pouco desta
vivência, onde se reconheceu passo
a passo a presença amorosa e providente do Senhor, Nosso Deus e a
companhia da Virgem Maria, Senhora da disponibilidade.
Ir Fernanda Maria
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... na geografia, na
sua história, ajuda
a encontrar Deus
Amor.
De Lisboa para o Algarve, para desfrutarmos de um tempo de férias,
com o desejo de descansar, descobrir, conhecer e continuar a reconhecer o caminho com o Senhor.
Na linda travessia da ponte Vasco da
Gama, sobre o rio Tejo, contempla-se
a beleza desta terra que me acolhe, e
na arte, na geografia, na sua história,
ajuda a encontrar Deus Amor.
Em Monchique, a serra e as pessoas
que fomos encontrando, os peque-

O Senhor providenciou...
...e nós partimos!

nos gestos simples que encheram o
coração; as paisagens e a dimensão do mar, do firmamento, em tudo
isto se contempla o infinito amor de

O Senhor providenciou uma casinha de
bonecas em Monchique...
e nós partimos para uns dias de férias.

Deus pela humanidade.
A arte observada nos castelos, nas
Igrejas e nas natureza levou-nos a

O Senhor providenciou as mais diversas
catedrais: das arribas e promontórios, aos
riachos e bosques...
e nós em todo o lugar O contemplámos.

agradecer a Deus os dons que con-

O Senhor providenciou praias rústicas, praias
de areais imensos, com mares translúcidos e
de temperatura agradável...
e nós disfrutámos ao máximo!

a diversidade de plantas, flores, árvo-

cede a cada pessoa, que postos ao
serviço enriquecem a todos.
A geografia permitiu-nos contemplar
res, mares, lagoas, animais, mas que
todas juntas de complementam na
harmonização do universo. As serras,
as planícies ajudaram-nos a ver a
grandeza de Deus, que nem os nos-

O Senhor providenciou aldeias, fortalezas,
castelos, conventos e faróis...
e nós viajámos no tempo.

sos olhos podem alcançar, nem os
nossos pés trilhar. Também permitiu-nos viver de perto os medos e aflições deste povo tão afectado pelos

O Senhor providenciou pássaros, galinhas,
borboletas, dromedários e golfinhos...
e nós com alegria O louvámos.

incêndios, despertando-nos um pou-

O Senhor tudo providenciou...
"desde o nascer ao pôr do sol seja louvado o
nome do Senhor"
...e nós partimos e acolhemos!

A natureza é o livro mais eloquente

co mais para a urgência no cuidado
da nossa casa comum.

em que podemos apreciar as maravilhas de Deus.
Luiza Andaluz
Maria do Carmo
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