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Nos caminhos da vida
quer curta quer longa,
conforme o Senhor determinar,
saibamos sempre manter olhar confiante
em Deus que amorosamente nos conduz.
Luiza Andaluz, 1968

Sur les chemins de la vie,
qu’ils soient courts ou longs,
selon la volonté du Seigneur,
gardons toujours les yeux confiants
en Dieu qui nous conduit avec amour.
Luiza Andaluz, 1968
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LUIZA, MULHER INSPIRADORA,
AUDAZ, CULTA E MULTIFACETADA
Luiza Andaluz nasceu a 12 de fevereiro de 1877, mulher

A 15 de outubro de 1923 inicia-se a vida fraterna na sua

inspiradora, audaz, culta e multifacetada, colocou a

casa em Santarém (hoje Casa Mãe da Congregação).

sua vida ao serviço das causas da dignidade humana
e do bem comum.

Luiza Andaluz foi mulher de Igreja animada de uma
profunda fé e confiança em Deus.

encontrou na educação integral (...)
a forma de expandir a sua ação,
em especial para com
as jovens mulheres
Suportada pelos valores humanos e cristãos, encontrou na educação integral (conhecimento, empowerment social, capacitação técnica) e simultaneamente
na imprensa cristã, a forma de expandir a sua ação,
em especial para com as jovens mulheres, fundando,
em 1923, a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

funda uma Congregação
Religiosa como uma resposta apostólica
aos novos tempos

Foi uma mulher feliz!

Em 1915, sente que a Vontade de Deus lhe aponta um
novo caminho: fundar uma Congregação Religiosa

Alicerçou a sua vida na “rocha” que é Jesus e, por isso

que viva intensamente duas coordenadas: o desejo de

não vacilou. Foi uma mulher feliz!

se dedicar à vida contemplativa e a necessidade de
uma resposta apostólica aos novos tempos.

A 20 de agosto de 1973, com 96 anos nasce para o Céu.

Chegada das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima à
Benedita a 13 de Abril de 1946: Maria das Dores Vitorino Costa
e Celeste da Silva Frederico acompanhadas da Superiora Geral
da Congregação, Madre Luíza Andaluz e da Procuradora Geral,
Madre Ermelinda Costa Sobral e do Senhor Padre José Coelho
Susano, Pároco da Benedita.

A criatividade leva-nos a ir mais além do que os próprios limites impostos
pelo confinamento.
Ao longo deste ano, o Centro Social Paroquial da Benedita está a organizar,
nas suas instalações, pequenas exposições temáticas, tendo uma equipa
responsável para o efeito, da qual a ir. Dina faz parte.
Procuraram-se modos de facilitar a divulgação e o aprofundamento das mesmas. Assim, em cada exposição, primeiro faz-se uma pequena formação aos
colaboradores sobre a temática, preparando-os para trabalharem-na com
as crianças; depois um vídeo que é publicado no Facebook da instituição.
Outra iniciativa é a recolha e a divulgação de testemunhos por quem passou pelo Centro Social nestes 75 anos.
Também a rádio da Benedita, tem estado a colaborar connosco.
Modos simples e possíveis de festejar os 75 anos nesta época tão peculiar e
exigente que vivemos.

Vídeos sobre
as exposições temáticas
Ep.1 – A origem
Ep.2 – Disponibilidade para a missão
Ep.3 – A alegria de fazer parte

Partilhamos com as irmãs os vídeos das exposições e dos testemunhos, assim como o link da entrevista da rádio Benedita.

Ep.4 – Vieram adorá-Lo todos os
povos: 75 anos/75 Natais

Para ver o testemunho clique em cima da imagem.

Irmã Quitéria Repolho

Irmã Preciosa Baptista

Irmã Maria dos Prazeres

Irmã Ana Cristina

Irmã Helena Inácio

Irmã Luísa Maurício

Irmã Adelaide Franco

Notícia por Sandra Fonseca
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10 ANOS DA PARÓQUIA
DE NOSSA SENHORA DA PAZ - ANGOLA
No dia 9 de Janeiro de 2022 festejamos o 10º aniversário da criação da nossa Paróquia de Nossa Senhora da
Paz, em Luanda. É nesta Paróquia que trabalhamos e
onde estão localizadas as escolas Luiza Andaluz e Nossa Senhora de Fátima.

Toda a comunidade paroquial
vibrou com esta celebração
e a seguir ao almoço manifestou-se
com uma bela e animada
tarde recreativa
A celebração de acção de Graças foi presidida pelo
Sr. Arcebispo, desta Arquidiocese de Luanda, D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que na homilia destacou
a história da Paróquia, sempre acompanhada pelos Padres Espiritanos. Toda a comunidade paroquial vibrou
com esta celebração e a seguir ao almoço manifestou-se com uma bela e animada tarde recreativa, orientada pelos jovens da Paróquia, com cânticos e danças a
louvar o Senhor.
É a esta Paróquia que pertence a nossa Irmã Rosaria
Monteiro, que também celebra este ano, dia 12 de Fevereiro, os 10 anos de Consagração Religiosa.

CDJ
FORMAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
O CDJ Moçambique proporcionou às mentoras uma for-

Foram dias de muito entusiasmo, onde as mentoras par-

mação inicial pedagógica de formadores.

ticiparam de forma ativa, desenvolvendo competências
e habilidades para liderar, em breve, novos grupos de

Esta actividade decorreu em Maputo e em Mavila e con-

Nyeletis (meninas da 7ª classe inscritas no programa

tou com a presença de 16 novas mentoras, que durante

Acredita), e juntas trilharem o caminho para a criação

o novo ano lectivo que aí vem, vão colocar em prática

e desenvolvimento de jovens líderes e comprometidas

tudo o que aprenderam.

com a comunidade.

PRÓXIMA PARAGEM: SANTARÉM
Comboio JMJ intradestinos
Como caminho para a JMJ Lisboa 2023, no dia
23 de Fevereiro, a proposta JMJ interdestinos
preparada por algumas Irmãs e leigos ligados
à Congregação das Servas de Nossa Senhora
de Fátima irá parar, desta vez, em Santarém.
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Um ano depois do lançamento da marca

Sabia que…
A Casa Madre Luiza Andaluz é um PaO mês de Janeiro, como não poderia deixar de ser, é um mês de viragem

lacete do século XIX propriedade da

e novidades. Representa o início da nossa missão para 2022: mostrar as

família dos Viscondes de Andaluz. Si-

casas que marcaram a vida de Luiza e a forma como ainda hoje, através
dessas casas, a sua “pegada” continua viva, de mão dada com a sua missão. Cada casa que marcou o percurso de Luiza tem muitas histórias para
contar e os seus detalhes permitem-nos viajar no tempo e perceber o que
já se viveu ali, assim como o futuro que ainda há por viver. É com o foco

tuado no Largo do Milagre em Santarém, ladeado pela Igreja do Milagre e
o Convento das Capuchas, terá sido
construído em 1862.

nas Casas que iniciámos este ano, que poderá ser seguido e partilhado no
Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, em lacc.pt.

Casa Madre Luiza Andaluz

O Convento das Capuchas, fundado
É um local de acolhimento e espiritualidade onde podemos encontrar um sentido para a vida. Aqui,
o Luiza Andaluz Centro de Conhe-

pela Venerável Ordem Terceira de São
Francisco em 1678, foi construído sobre uma ermida mandada fazer pela
Rainha Santa Isabel em 1321 como

cimento liga-nos aos espaços de

hospital dos meninos expostos (aban-

vida de Luiza e na visita à Cripta

donados).

podemos experimentar que “a sua
lâmpada não se apaga”.

A Casa de São Mamede, adquirida

Convento das Capuchas

pela Congregação em 1934 ao conNesta casa onde Luiza desenvolveu

de de Fontalva, é um palacete ecléti-

a sua missão humanitária e educa-

co do século XIX, que sofreu apenas

dora, o Luiza Andaluz Centro de Co-

alterações no seu interior, mantendo

nhecimento quer ser um espaço de

até hoje as características estilísticas

experimentação e conhecimento.

da construção original.

Casa de São Mamede
O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento quer ser aqui um lugar inspirador e de reflexão na cidade, um
lugar para um tempo de paragem
a meio do dia ou a meio da vida.
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