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O Convida é uma edição interna mensal da Congrega-
ção das Servas de Nossa Senhora de Fátima onde pu-
blicamos notícias das nossas Comunidades. A respon-
sabilidade do conteúdo dos artigos é dos seus Autores.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

DESTAQUES

1. Casa Geral
2. Mecubúri e Família Andaluz – Moçambique
3. Bissau e Família Andaluz – Bissau
4. Casa Regional – Quinta do Candeeiro
5. Mavila
6. Sesimbra
7. Bruxelas
8. Noviciado – Quinta das Tílias
9. Família Andaluz – Angola
10. Liberdade – Maputo
11. Aveiro
12. Benedita
13. Luxemburgo
14. Entroncamento
15. Casa Mãe
16. Fundação Luiza Andaluz
17. Belo Horizonte
18. Família Andaluz – Portugal
19. Casa Luiza Andaluz
20. Luanda
21. Família Andaluz – Luxemburgo
22. Fátima – Santuário
23. Amareleja
24. Estrela da Manhã
25. Ericeira
26. Casa Andaluz – Lamego
27. Família Andaluz – Brasil
28. Fundão
29. Cassongue
30. Família Andaluz – Bélgica
31. Toda a Congregação

NOTA: Não houve alterações na pagela. 

Sublinhamos o dia 24, Estrela da Manhã e 

o dia 28, Fundão.

No Youtube tem um novo canal das 
Servas de Nossa Senhora de Fátima.

Para aceder, basta clicar no símbolo  
do Youtube que está aqui ao lado es-
querdo. E para serem notificados caso 
exista um vídeo novo, basta clicar no 
subscrever e depois no "sino".

https://www.youtube.com/channel/UC-hCu4A7oeb7O5PMlKEeQwQ
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Cantarei Eternamente as Misericórdias do Senhor!

A nossa irmã Teresa Azemel há algum tempo dizia que 

lhe doía a cabeça, as pernas ou que não tinha força 

para andar. Quando lhe perguntávamos alguma coisa 

relacionada com as suas queixas, era rápida em res-

ponder: “Não ligues! É mania! É preguiça! Sou eu que 

não quero, é velhice! E com estas respostas rematava o 

assunto e deixava-nos a olhar para ela e até a rir, pois 

sempre o dizia com humor. A verdade é que chegou 

o dia em que a irmã Teresa não conseguiu levantar-se. 

Chamou-se imediatamente a sua médica de família 

que entendeu por bem interná-la. Diagnóstico de pneu-

monia. Tratamento, situação estável. Algumas melhoras! 

O médico pondera mandá-la para casa, mas em pou-

co tempo a situação agravou-se e a irmã Teresa partiu 

para a eternidade. Muitas e belas recordações nos fi-

cam desta irmã.

Sempre muito preocupada com a pontualidade aos 

atos de comunidade: Trabalho, oração, convívios. Não 

se furtava a nada que fosse para colaborar. Era uma 

mulher de oração e oração no trabalho. Tinha uma 

grande aceitação de si mesma e da sua fragilidade. 

Era uma pessoa que se amava a si própria. Dizia com 

frequência e com muita graça que um dia, quando ela 

tinha sete anos, ouviu dizer: “esta miúda nunca há-de 

prestar para nada. Vejam! O que seria se prestasse para 

alguma coisa?”

A oração do Rosário e a aceitação dos seus limites, que 

procurava vencer com toda a tenacidade, eram a gran-

de força da sua vida. Reconhecíamos na irmã Teresa 

Azemel um grande respeito pelas pessoas. Nunca a 

ouvíamos dizer mal dos outros. Quando tinha dificulda-

des na relação com alguma irmã, procurava resolver a 

situação pela positiva e bom humor. Muito lutadora e 

sempre com receio de ser pesada a alguma irmã. Era 

uma mulher afetiva, mas sem pieguices. Carácter forte 

e afável! Depois da sua morte, a sua irmã Lourdes disse: 

“Temos mais uma a mandar lá do céu!”

Pedimos a Deus que a irmã Teresa lá do céu interceda 

pela Igreja, pela Congregação e pelos seus familiares.

As irmãs da comunidade da Casa Mãe

actos oficiais
SUPERIORA REGIONAL

Em Janeiro deste ano, foi constituída a Equipa Itinerante da Região.  
As Irmãs que a compõem são: Inês Dias Vasconcelos, Sandra Maria Benedita S. Fernandes e Isabel 
Rodrigues da Silva.
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Estou muito grata pela abertu-

ra das irmãs ao acolhimento dos 

meus pais na Casa Mãe e quero 

expressá-lo, aqui, como partilha de 

família.

Em situação de debilidade dos 

pais e urgência de resposta, en-

contrei na irmã Maria de Jesus 

compreensão e apoio para assu-

mir a minha parte de responsabili-

dade e cuidado. Encontrei na irmã 

Inês Senra uma grande abertura e 

colaboração na resposta concre-

ta. Agradeço isso profundamente 

às irmãs e a toda a comunidade 

da Casa Mãe.

Como as irmãs sabem, tenho dois ir-

mãos, o João e o Pedro. Desde que 

saímos de casa para seguir a nossa 

vocação, os pais têm-se mantido 

sozinhos, amparando-se um ao ou-

tro. Nas visitas regulares, no apoio 

para consultas e outros, lá estão os 

«rapazes» (e as suas mulheres!). Eu 

visito quando posso e pelo telefone 

procuro ir acompanhando.

Agradeço o acolhimento dos pais na Casa Mãe

Desde o Verão passado, a saúde 

do pai decaiu bastante e agora foi 

a da mãe, internada de urgência 

por duas vezes seguidas. Quando 

teve alta foi para casa do João. Mas 

nem ele nem o Pedro a podiam ter 

em casa na situação em que está. 

Na busca de soluções, ocorreu-me 

receber a mãe numa casa nossa, 

ficando o pai ao cuidado de um 

deles. Mas ao falar com as irmãs, 

a porta abriu-se para os dois. E lá 

estão na Casa Mãe desde o dia 15 

de fevereiro.

Esperamos que a mãe melhore e 

possam voltar os dois para casa, 

com a autonomia possível aos 88 

e 89 anos em breve. Mas só Deus 

sabe. Vamos pedir-lhe a graça de 

nos ensinar e ajudar a acolher a 

vida como ela nos for dada.

Esta possibilidade, que se abriu na 

nossa casa, traz-me grande confor-

to: permite-me assumir como filha a 

minha parte no cuidado dos pais e 

permite-me viver como irmã a mis-

são, aqui, honrando os compromis-

sos da Congregação. Mesmo se, 

como filha, preferia acompanhar, 

tenho plena confiança de que os 

pais são cuidados como se fosse 

eu ou melhor. E também me alegro 

muito pela aceitação da minha 

mãe, que se dispôs a ir como sen-

do a minha casa.

Dou muitas graças a Deus por esta 

fraternidade efetiva e generosa en-

tre irmãos e entre irmãs. Alegro-me 

profundamente por esta abertura 

da Congregação, de que agora 

benefício diretamente, mas que 

pode chegar mais longe. Continuo 

a contar com o carinho e a oração 

das irmãs. Que o Senhor encha da 

sua alegria quem está a colaborar 

e faça frutificar na Missão todos es-

tes gestos de amor!

Ir. Maria Isabel
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Ordenação Episcopal
No dia 30 de Janeiro fomos participar na Ordenação 

Episcopal de D. Fernando Francisco, natural do Municí-

pio do Seles, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, da 

Diocese do Sumbe. A Celebração foi no Sumbe, próxi-

mo da Catedral, com a presença da maior parte dos 

Bispos de Angola, os sacerdotes e religiosas da Diocese 

e de outras dioceses e representantes das diversas Pa-

róquias. Foi uma celebração emocionante para todos, 

ver um filho da terra a ser ordenado Bispo, bendito seja 

Deus. Será Bispo Auxiliar de Luanda, uma honra para a 

Diocese.

“Questões sobre a vida Consagrada”

Para celebrar o mês dos Consagrados, as vocacionadas 

internas e Aspirantes tiveram um encontro conjunto, que 

denominamos questões sobre a vida consagrada. Du-

rante o mesmo visualizamos o vídeo com o testemunho 

da Ir. Rita Ornelas (programa eclésia de 31 de Janeiro). 

A partir dele as participantes apresentaram várias per-

guntas, que tiveram a oportunidade de as formularam 

à Ir. Rita no encontro via zoom. Agradecemos a disponi-

bilidade da Ir. Rita e a mensagem que deixou ao grupo: 

“Deixem que Jesus faça história nas vossas histórias”.

Visita da Ir. Ana Cristina, Ecónoma Geral
A Ir. Maria Olinda chegou a Casson-

gue com a Ir. Ana Cristina no dia 18 

de Fevereiro. No dia 20 fomos jun-

tas, ao Seles, participar na Missa de 

Acção de Graças do D. Fernando 

Francisco, um meio de conhecer a 

realidade e sentir o vibrar do povo. 

Nesse Domingo à noite tivemos o 

lançamento dos trabalhos. Na 2ª 

e 3ª feira à tarde arregaçámos as 

mangas para mergulharmos com 

afinco no Projecto, na 4ª feira de 

manhã terminámos e à tarde fize-

mos o Programa comunitário. Às 16 

horas fizemos uma pequena cele-

bração para sinalizar e agradecer 

toda a envolvência experimentada 

e a acção do Senhor nos ajudou a 

levar a bom termo. Agradecemos 

também às Irmãs, do Governo Ge-

ral, ter-nos disponibilizado uma Irmã 

para vir estar connosco e acompa-

nhar-nos neste processo.
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145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

Missa de Acção de Graças

Como natural do Seles, o Sr. D. Fer-

nando Francisco quis fazer uma Ce-

lebração de Acção de graças, jun-

to dos seus, como é natural. Foi uma 

alegria para todos e uma Celebra-

ção muito digna, num espaço junto 

à Igreja, muito bem ornamentado. 

Foi no dia 20 de Fevereiro. No final 

tivemos um almoço de festa, como 

não podia faltar!

O dia 12 de Fevereiro de 2022, foi um dia de grandes 

vivências em Comunidade e também em família mais 

alargada. Começamos na participação da Eucaristia 

de acção de graças, no Centro de Nossa Senhora de 

Fátima, com o povo de Deus, Família Andaluz e toda a 

comunidade, às 6h30 da manhã, louvando o Senhor 

pelo dom da vida e obra de Luiza Andaluz e também 

pelos 10 de Consagração Religiosa da nossa Irmã Rosa-

ria Monteiro. O Sr. padre Aristides Neiva, que presidiu à 

Celebração, na homilia, falou como Luiza Andaluz de-

sejava colaborar com Deus, levando Jesus às pessoas 

e as pessoas a Jesus. E que essa é também a missão de 

todos nós Consagrados, aludindo à Consagração reli-

giosa da Irmã Rosaria Monteiro. 

No final da celebração o coro e toda a assembleia can-

tou os parabéns à Irmã Rosaria. 

A família da Irmã Rosaria fez questão que todas nós fos-

semos almoçar a sua casa, pois que, além da festa da 

Irmã Rosaria, também neste dia o seu irmão Pompeu 

recebeu as insídias da licenciatura de Engenheiro Quí-

mica, e por isso foi festa dupla em família, convivemos, 

vimos fotografias antigas, rezámos. Foi um belíssimo dia 

de festa e descontração. 

Agradecemos a Deus as muitas graças que vai conce-

dendo aos seus filhos. Os pais e os irmãs estavam felicís-

simos, assim como todas nós que partilhamos da festa.
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guine-bissau
Dia do Consagrado

Depois de dois anos, as Dioceses de Bissau e Bafatá vol-

taram a celebrar o Dia do Consagrado, este ano no dia 

30 de Janeiro, na paróquia de S. Francisco de Assis, em 

Antula, Bissau. Na Eucaristia das 10h00, presidida por D. 

José Lampra, Bispo de Bissau, estiveram presentes repre-

sentantes de quase todas as Congregações presentes 

no país. Da nossa comunidade esteve a Ir. Maria do 

Carmo Leitão, a Ir. Janete e a Aspirante Helque. A Hel-

que participou numa dança no momento de Ação de 

Graças, juntamente com nove Aspirantes de diferentes 

Congregações. 

Seguiu-se, o habitual almoço partilhado e o convívio 

fraterno entre os consagrados. Esta celebração constitui 

uma bela oportunidade de nos alegrarmos pelo dom 

da consagração, de reafirmar os laços de pertença à 

Igreja Diocesana assim como os laços de amizade fra-

terna entre Congregações.

Formação de “educadores de adolescentes”

A paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Bissau pro-

porciona acompanhamento de perto aos seus adoles-

centes. Para além da catequese semanal, uma centena 

de adolescentes têm todas os sábados à tarde encontros 

com os seus “educadores” (como aqui lhes chamam), 

que lhes procuram dar uma formação mais integral, en-

tre ensaios de cânticos para a missa, jogos e alguma for-

mação humana e cristã. Os oito educadores são acom-

panhados regularmente pelo Pe. David Sciocco do PIME 

(Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras), que pe-

diu à nossa comunidade alguma ajuda nesse sentido. 

Por isso, em equipa com este sacerdote, desde o ano 

passado estou a dar colaboração na formação destes 

educadores, de forma pontual, duas vezes por ano. No 

ano passado trabalhei com eles as “transformações” 

psicológicas na adolescência e o tipo de acompanha-

mento nesta fase da vida, necessariamente distinta da 

infância (o equilíbrio entre “regras” e necessidade de li-

berdade, o diálogo construtivo e esclarecedor, o tipo de 

atividades tendo em conta o tipo de objetivos, etc.). 
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guine-bissau
Este ano, tendo em conta novas dificuldades sentidas 

pelo grupo, estamos a trabalhar a afetividade e sexuali-

dade na adolescência. A primeira formação deste ano 

foi no dia 30 de janeiro, no salão paroquial. Infelizmente 

o Pe. David não pôde estar connosco, por estar com pa-

ludismo. 

No fundo, o que me está a ser pedido é refletir com eles 

sobre estes assuntos para terem ferramentas e poderem 

montar a médio prazo uma pastoral paroquial de ado-

lescência. Por outro lado, a escuta das suas preocupa-

ções e dificuldades, assim como a procura em conjunto 

de novos caminhos, está-me a capacitar no sentido de 

compreender melhor a realidade dos adolescentes gui-

neenses (distinta da dos portugueses) e de me dar algu-

mas bases de reflexão para os Manuais de “Iniciação 

à Vida” a partir do terceiro ciclo. Deus seja louvado por 

tudo. É bem verdade o que a nossa Madre dizia: “Quem 

dá e se dá por amor, não dá, recebe!”.

Ir. Eugénia Figueiredo

Encontro de vocacionadas

Após um longo interregno de mais de um ano, sobretu-

do em virtude da pandemia, recomeçamos os nossos 

encontros vocacionais mensais na comunidade. 

Na tarde do domingo 6 de fevereiro, cinco jovens estive-

ram connosco para refletirmos em conjunto a vocação 

da “mulher cristã”, um “cheirinho” sobre o chamamento à 

vida, à santidade e à santidade numa vocação específi-

ca, seja no matrimónio seja na vida consagrada. A nossa 

Madre Fundadora foi apresentada como um modelo de 

mulher comprometida na sociedade, porque dinami-

zada pela fé e pelo amor de Deus. Este foi o tema “de 

abertura”, que depois será aprofundado aos poucos, ao 

longo dos próximos meses. Entre os encontros mensais, 

estamos a procurar manter os contactos com as jovens 

quer no grupo do Whattsapp, quer por telefone.

Peçamos a Deus que este ano o nosso grupo de voca-

cionadas se torne gradualmente mais consistente e que 

consigamos fazer caminhada. 

Na foto, começando em cima da esquerda para a di-
reita: Susa, Felisberta, Ir. Eugénia, Aspirante Helque,  
Ir. Janete, Aura, Arte e Noémia. 
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guine-bissau
A data de 12 de fevereiro estava 

marcada há meses como a data 

dos primeiros compromissos de cin-

co membros da Família Andaluz. A 

Eucaristia estava preparada, assim 

como a festa que se iria seguir, mas 

na véspera tivemos de adiar tudo 

(e cancelar uma parte). Em virtu-

de da turbulência política aliada a 

alguns atos terroristas pontuais na 

nossa cidade nos primeiros dez dias 

do mês de fevereiro, algumas ativi-

dades profissionais que envolviam 

membros da Família Andaluz foram 

adiadas para o sábado, dia 12, o 

que impossibilitava que os mesmos 

pudessem estar presentes para o 

compromisso. 

Como foi tudo em cima da hora, a 

festa acabou por se reduzir à ora-

ção do terço “com Luiza” naquela 

noite, com a Helque e dois mem-

bros da Família Andaluz, juntamen-

te com todos os irmãos que esta-

vam connosco on line, seguido de 

um pequeno convívio.

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

São felizes os que acedem ao convite de Jesus. 
Indo a Ele encontram paz e força, mesmo até no abraçar da Cruz.

(Luiza Andaluz, 1966)
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luxemburgo
Catequese da Comunidade de Língua Portuguesa

Viva ! 

Os Pastorinhos continuam vivos e a interpelar os mais 

novos.

No dia 20 de fevereiro celebrámos com “eles” o terço e 

a Eucaristia.

Eles continuam a inspirar-nos a forma de transmitir a fé 

aos mais novos e intercedam pela Comunidade, pela 

Congregação e pelo mundo.

Abraço amigo

As irmãs da comunidade de Luxemburgo
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moçambique
Tudo é Graça
25 anos de consagração não é uma 

coisa qualquer, 25 anos de consa-

gração é só uma vez  na vida. Disse o 

Arcebispo de Maputo Dom Francisco 

Chimoio, no dia  que eu e a mana 

Ana fomos comunicar da  cerimónia 

e logo disse que seria ele a presidir 

a celebração na minha terra natal, 

Manhiça na Paróquia de S. Miguel Ar-

canjo, junto da minha pia baptismal. 

Tudo é Graça Deus está connosco.

Partilho com toda a Congregação 

e com a minha família a alegria da 

entrega,  e da pertença total ao Se-

nhor. 25 anos passaram e  não foi 

tudo rosas, neles transpus   monta-

nhas, quando parecia estar em sin-

tonia com  O Chamante e a alegria 

inundava o meu ser. Mas também 

subi montanhas, quando as incons-

tâncias, os insucessos e incom-

preensões, abafavam a presença 

de Deus e faltava-me o horizonte.

Hoje, aos 25 anos passados, agra-

deço a Deus pelo dom da fidelida-

de e de perseverança. Reconheço 

que não se deve á minha esperteza 

e capacidades, mas sim deve-se 

a muitas irmãs, familiares e conhe-

cidos que passavam por mim e di-

ziam; coragem, vamos descer, Cris-

to está no sopé da montanha e de 

lá te acena a mão vamos, vai.

Agradeço por todo o apoio espiri-

tual e a cima de tudo pelo acom-

panhamento espiritual que tenho 

recebido como suporte da minha 

vocação « Tornar  felizes os que nos 

rodeiam»  diz Luiza Andaluz.

Obrigada, obrigada, continuo a con-

tar com o apoio de todos e de todas.

05 de Fevereiro 2022 – Manhiça

Ir. Eulália Victória  Machele
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portugalportugal
Assembleia Regional

De 4 a 6 do corrente mês decorreu, 

na Casa Luiza Andaluz – Casa Regio-

nal,a IV Assembleia da Região da 

Imaculada Conceição – Portugal.

No primeiro dia esteve connosco a 

Dra Cristina Sá Carvalho, psicóloga 

e professora da Universidade Cató-

lica. Da parte da manhã desenvol-

veu o tema: Valorizar e integrar, po-

sitivamente, as diferentes fases da 

vida. Foi uma manhã de Formação 

Permanente, muito bela, oportuna 

e desafiante, para as comunidades 

da Região. Durante a tarde conti-

nuou com as Irmãs da Assembleia. 

Este dia foi muito proveitoso para to-

das as que participaram.

Para além doutros assuntos, no dia seguinte seguiu-se 

com a  apresentação dos Relatórios, assim como a 

partilha da Andreia que nos falou da Família Andaluz 

e, também, a Irmã Rita Ornelas que falou dos CDJ em 

Portugal.

A Assembleia decorreu num clima de muita alegria, 

convivência fraterna e partilha espiritual e de vida. 

Pela avaliação das Irmãs esta Assembleia foi um acon-

tecimento muito significativo na vida da nossa Região. 

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

(Luiza Andaluz)

Pelo Governo Regional,

Ir. Maria do Carmo Farinha Alves
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portugalportugal
“Ah, uma igreja em casa!”

O dia 2 de fevereiro, dia da apresen-

tação do Senhor e da vida consa-

grada, foi assinalado na comunida-

de, com a presença de um grupo 

do 4ºano da catequese da paró-

quia de São Pedro da Ericeira que 

veio visitar a casa e conhecer um 

pouco da vida das Irmãs. 

Vinham realizar uma entrevista e por 

isso traziam muitas perguntas e es-

peravam que fossem respondidas. 

Traziam também um grande entu-

siasmo. Era um grupo interessado 

e muito participativo. As crianças 

eram as principais intervenientes e 

as perguntas surgiram de acordo 

com as suas preocupações, dúvi-

das, interesses e desejos. 

O diálogo foi muito vivo e interessan-

te. Deixo aqui algumas das pergun-

tas que elas fizeram: Como descobriu 

que queria ser freira? Porquê quis ser 

freira? O que vocês fazem? Como é o 

vosso dia? Vocês podem exercer to-

das as profissões ou não? Vocês não 

vestem aquelas roupas estranhas? 

Mas vocês têm? É difícil ser irmã? 

Quais são as coisas difíceis? 

No fim da entrevista foram conhe-

cer a casa e o que mais os cha-

mou atenção foi a capela: “Ah 

uma igreja em casa.” Fizemos de-

pois um pequeno momento de 

oração em que eles partilharam 

o que tinham descoberto de Deus 

nesse dia. Duas meninas surpreen-

deram-me ao dizerem que tinham 

descoberto que Deus ama a to-

dos por igual e que perdoa sem-

pre. Terminamos o encontro com 

o cântico: “caminharei, caminha-

rei pela tua estrada Senhor, dá-me 

tua mão, quero ficar para sempre 

junto de Ti.”

Saímos do encontro com uma gran-

de alegria. Eles porque tinham en-

trevistado uma irmã e conhecido 

um convento, e nós porque tivemos 

oportunidade de ser testemunhas 

do amor de Deus e de O poder re-

conhecer tão presente nas coisas 

simples da vida.

As irmãs da comunidade da Ericeira
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portugalportugal
145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

Ação de graças pelo dom que foi e continua a ser para 

nós a vida da nossa Madre Fundadora; acção de gra-

ças porque sentimos a sua presença nas nossas vidas a 

segredar-nos em cada dia: “sede muito unidas”; acção 

de graças pelo carisma que nos legou e que nos impele 

a seguir as suas pegadas. A comunidade, incluindo a Ir. 

Lucília que está de passagem, viveu este dia em simplici-

dade e interioridade com o Senhor, pela oração.

Coroámos o nosso dia com a participação na Eucaristia 

das 19h00, na Igreja paroquial, celebrada em ação de 

graças pela vida da Venerável Luiza Andaluz. O pároco 

realçou o valor da obra social que fundou na Ericeira 

em favor dos mais carenciados e que há 75 anos fala 

desta grande mulher. 

A Família Andaluz, que esteve presente, quase na sua 

totalidade, preparou na Igreja um bonito cenário com a 

fotografia da Madre Fundadora e o pensamento: “Pas-

sar fazendo o bem à imitação do Mestre Divino, tornar 

felizes os que nos rodeiam, que doce programa de vida” 

Na semana de 14 a 18 de Fevereiro o Centro Social da 

Ericeira festejou o aniversário de Luiza Andaluz, e foi uma 

semana cheia de actividades.

“Dia de acção de graças”

Semana de Luiza Andaluz no Centro Social da Ericeira

Depois da Comunhão foi recitado um poema da autoria 

da Ir. Alice Pereira, referente a este pensamento.

A todas as Irmã vai um abraço amigo 

As irmãs da comunidade da Ericeira

As famílias foram convidadas a decorar roupas em pa-

pel depois de conhecerem que o presente que Luiza pe-

dia aos pais era tecidos para fazer roupa para as crian-

ças. No final da actividade, os pais  penduraram num 

estendal as várias peças de roupa.

Para além desta actividade, as famílias foram convida-

das a partilhar material escolar, uma vez que “quem dá 

e se dá, não dá, recebe”. Todo o material adquirido será 

entregue à Fundação Luiza Andaluz, por ter sido a pri-

meira obra onde Luiza Andaluz foi chamada a ajudar, 

dando o melhor de si e dando-se a si mesma. 

Todas as crianças visitaram a capela das irmãs. Pude-

rem conhecer mais sobre Luiza e sobre as amigas de 

Luiza (as irmãs) e estar ao pé de Jesus. 
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Agradecimento

Cara Direção,  

Espero que se encontrem bem! 

Venho por este meio agradecer a 

mensagem com que todos nós fo-

mos presenteados pela manhã ao 

chegar aos nossos locais de traba-

lho, em nome de Luiza. 

Em cada sala há uma imagem de Luiza Andaluz, que 

já familiar para todas as crianças. Nesta semana, ini-

ciou-se a visita da imagem de Luiza a casa das famílias, 

sendo que, em cada fim de semana, uma criança leva 

a imagem de Luiza para casa, de forma a torná-la mais 

presente na vida quotidiana das famílias. 

Ainda durante esta semana, todos os colaboradores re-

ceberam uma carta “assinada” por Luiza Andaluz sen-

sibilizando-os para a comunhão dos santos e a certeza 

de que Luiza, junto de Deus, olha por cada colaborador 

e por toda a Instituição. Na carta, os colaboradores fo-

ram desafiados a um tempo de oração na capela das 

irmãs, e muitos aceitaram o convite!

Todas as manhãs, as crianças do Centro Social da 

Ericeira cantam a canção dos bons dias a Luiza. 

No final da semana, ressoava o pensamentos de Luiza 

“…tornar felizes os que nos rodeiam, que doce progra-

ma de vida.”

Foi um gesto que me alegrou o dia 

e aqueceu o coração. Tem sido um 

desafio conseguir trazer Luiza para 

os nossos dias em sala mas acho 

que a missão está a ser cumprida 

e nada me deixa mais feliz do que 

ver crianças de dois anos a cantar 

e acompanhar a música de Luiza 

Andaluz e saber que é amiga de Je-

sus! (Também eu passei o dia todo a 

cantarolar uma das suas músicas!)

Muitas vezes dou por mim a recor-

dar como gostava de ouvir falar 

de Luiza Andaluz em criança e de 

como me encantava com as ses-

sões de despertar da fé que acom-

panhei com a Manuela em anos 

de voluntariado no Centro Social 

da Ericeira. 

Hoje consigo perceber o encanta-

mento que muitos que me rodeiam 

têm por Luiza. É de facto uma mu-

lher inspiradora que me inspira a 

ser melhor. E perceber que também 

eu me estou a encantar e a abrir o 

meu coração a si. 

Na verdade, Luiza está em cada um 

de nós e sentir isso hoje foi muito 

bom. Um obrigada especial à nos-

sa Irmã Rita por acompanhar de 

perto esta caminhada.

Obrigada mais uma vez e  desejo 

de uma boa semana para todas. 

Que consigamos manter viva a mis-

são de Luiza Andaluz nos pequenos 

gestos dos nossos dias.

Bem hajam

Catarina Ramos,  
Educadora de Infância

https://fb.watch/bjmZFQ03JO/
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Fevereiro – Um mês de comemorações

No passado dia 12 de Fevereiro, a marca “Luiza Andaluz Centro de Conhe-

cimento” celebrou um ano – no mesmo dia em que a própria Luiza Andaluz 

celebraria o seu 145º aniversário.

Um ano pode parecer pouco tempo, mas se olhamos 

em retrospetiva para tudo o que foi feito, percebemos 

que o LA CC aproveitou todas as oportunidades para 

se fazer ouvir e partilhar a sua missão, com fé, partilha e 

espírito de equipa. 

Com a ação dividida entre três casas físicas (que fizeram 

parte da vida de Luiza, em Santarém e em Lisboa) mas 

também na casa digital (o que permite o LA CC chegar 

a todo o mundo) foram dinamizadas várias atividades.

Entre Março e Dezembro de 2021, foi 

realizado o Ciclo de Conferências 

“O percurso da educação”, dividido 

em quatro sessões e com o foco da 

educação nacional. Ao longo de 

todo o ano, lançaram-se três livros 

com escritos de Luiza Andaluz – com 

o objetivo de dar a conhecer a sua 

vida e obra.  O Recital de Agosto, 

na Catedral de Santarém, foi mais 

um momento de partilha, desta 

vez através da música, e de portas 

abertas para todos aqueles que 

quisessem fazer parte. Na mesma 

ótica de abrir cada vez mais o uni-

verso de Luiza ao público e de dar a 

conhecer o projeto, desenvolveu-se 

também o “Peça a Peça”: através 

do espólio da Congregação das 

Servas de Nossa Senhora de Fátima, é agora possível 

ficar a conhecer melhor Luiza Andaluz, assim como al-

guns detalhes das três casas que marcaram a sua vida, 

basta visitar o site www.lacc.pt.

Um novo ano já chegou, e com ele mais desafios, mas 

o LA CC promete multiplicar todos os momentos que se 

proporcionaram neste primeiro ano de vida, chegando 

cada vez mais e melhor a todas as pessoas que se quei-

ram juntar. Fiquem atentos! 

https://www.lacc.pt/
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Terço com Luiza Vem conhecer e celebrar 
Luiza Andaluz”

No dia 12 de Fevereiro, o CDJ Portugal organizou o 

terço online, para que, com alegria celebrássemos 

a vida de Luiza Andaluz. 

Foi em ambiente de família alargada, com a pre-

sença das irmãs, do Sr. D. José Traquina, familiares, 

jovens dos CDJ, membros da Família Andaluz, pes-

soas ligadas ao LA CC e à Prosocial, Pastoral voca-

cional e amigos da Congregação, que todos jun-

tos deram cor aos cerca de 130 “quadradinhos” do 

zoom e juntos manifestaram a gratidão pela vida de 

Luiza Andaluz. 

Liga-te + 
Tempo Comum

Já saiu o volume II do 

Liga-te +, um livro com 

orações para todas as 

semanas do Tempo Co-

mum. 

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

No dia 12 de Fevereiro o CDJ Angola realizou a ac-

tividade lúdico-pedagógica – Vem conhecer e ce-

lebrar Luiza Andaluz – para comemorar os 145 ani-

versários de Luiza Andaluz. A actividade constou de 

três momentos: apresentação da vida de Luiza e da 

Congregação; Quiz Luiza Andaluz – concurso que 

os jovens muito gostaram de realizar – momento de 

animação e finalmente o entoar dos parabéns e o 

corte do bolo. Foi uma tarde muito enriquecedor e 

agradável, mesmo festivo.

Rezar o terço leva-nos a chegar a Jesus por meio de 

Maria, Sua e nossa Mãe. Maria é para Luiza a primei-

ra colaboradora na missão de Jesus. E a missão de 

todas as Servas de Nossa Senhora de Fátima está 

intrinsecamente associada à missão de Maria. 

Com o lema, “um livro de orações para jovens, 

porque qualquer amizade quer-se alimentada”, 

o Liga-te + pretende ser um meio para a oração 

dos jovens.

Para adquirir ou saber + : cdj@servasnsfatima.org

mailto:cdj@servasnsfatima.org


18 n.º 63 · 25 de Fevereiro de 2022COMVIDA

Família Andaluz Olheiros Torres Vedras

O Família Andaluz Olheiros Torres Vedras, reuniu hoje para celebrar o aniver-

sário de Luiza Andaluz!

Sentimo-nos unidos a todos os membros de toda a Família Andaluz e as 

Irmãs! 

Que Luiza, olhe por nós, e que nós consigamos agarrar a nossa missão com 

amor e alegria!

Família Andaluz do Candeeiro

A Família Andaluz do Candeeiro começou o dia com a visita a esta exposição que está patente no Centro Pastoral 

da Igreja do Parque das Nações, seguido de Missa, em se pediu nas intenções agradecer pelo dom da vida de Luiza 

Andaluz.

Família Andaluz do Entroncamento

A Família Andaluz do Entroncamen-

to foi à Casa Mãe e à Fundação, em 

Santarém, festejar o aniversário da 

Madre Luiza Andaluz da melhor for-

ma, na Eucaristia das crianças com 

preces, intenções, um breve texto 

sobre a Madre, várias referências 

feitas pelo pároco ao longo da cele-

bração e acabamos com o cantigo 

final "Enviados em missão".

Família Andaluz de Portugal

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz
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Família Andaluz da Ericeira

Estamos em festa celebrando o Dom da Vida de Luiza Andaluz, fundadora da Congregação das Servas de Nossa 

Senhora de Fátima. Que todos, servas e leigos saibamos seguir o Carisma Andaluz.

"Passar fazendo o Bem, à imitação do Mestre Divino, tornar felizes os que nos rodeiam, que doce programa de vida." 

Luiza Andaluz

Familia Andaluz da Guarda

Família Andaluz de Portugal

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz
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145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

Família Andaluz do Castelo de Sesimbra

A Família Andaluz do Castelo de Sesimbra reuniu neste 

domingo, dia 13, para celebrar o aniversário de Luiza An-

daluz e refletir e rezar o tema proposto para este mês de 

Fevereiro tão significativo para todos nós. 

Estiveram presentes todos os membros com excepção 

dos que por motivos de saúde já não voltarão a partici-

par. Foi um momento de grande alegria para todos.

A Familia Andaluz da Guarda reuniu para celebrar o aniversário de Luiza 

Andaluz.

Damos graças pelo legado que nos deixou.

Família Andaluz de Portugal
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Família Andaluz de Moçambique

Dia de compromissos em Maputo

No dia 12 de fevereiro, dez membros da Família Andaluz, 

do grupo do Maputo, fizeram os compromissos, sendo 

três novos compromissos e sete para a renovação. 

Para além dos encontros mensais dos grupos, fizeram 

juntos um retiro de preparação para os compromissos. 

A celebração dos mesmos foi na Capela da nossa casa, 

na Liberdade, com a presença de alguns membros da 

comunidade cristã. 

O grupo quis honrar Luiza Andaluz e por isso, ce-

lebrou no sábado e não no domingo como tem 

sido celebrado numa assembleia cristã paroquial.  

Foi uma celebração simples e bonita.

Ir. Cristina Ricardo

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

https://youtu.be/0MhKqyW6hn4
https://youtu.be/nvRk2UuzsWg
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Família Andaluz do Brasil

No dia 12 de fevereiro, dia do 145.º 

aniversário do nascimento de Luiza 

Andaluz, a Família Andaluz de Belo 

Horizonte, Brasil, fez os seus compro-

missos. A celebração da Eucaristia 

foi presidida pelo Pe. Marcus Auré-

lio Mareano na Igreja Paroquial de 

S. João Bosco em Belo Horizonte, e 

com presença da Ir. Maria de Jesus, 

Superiora Geral da Congregação 

das Servas de Nossa Senhora de 

Fátima. Fizeram o seu compromisso, 

Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto e 

Sirlene Silva dos Santos. 

A Família Andaluz de Belo Horizonte fez os seus compromissos

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

https://youtu.be/Ju0LOblV0PU
https://youtu.be/9Cm5xN2haBo
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Família Andaluz da Bélgica

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

O aniversário de Luiza Andaluz foi celebrado no dia 12 

da melhor forma possível: nos momentos comunitários 

evocámos o dom que foi dado à Igreja na sua pessoa 

e que continua hoje, na missão que nos é confiada. As 

irmãs Maria Isabel e Maria José tiveram o dia cheio com 

outras atividades; as irmãs Maria da Piedade e Rosária 

encarregaram-se dos preparativos para a celebração 

dos compromissos da Família Andaluz.

Compromissos FA–Leigos foram renovados em Bruxelas

Os compromissos tiveram lugar no dia 13 à tarde, na ce-

lebração de Vésperas, que se programou para o efeito, 

na igreja de São Gil. Estiveram presentes a comunidade 

das Servas de Nossa Senhora de Fátima, o grupo da Fa-

mília Andaluz e alguns amigos. Esse momento foi prepa-

rado por um encontro de reflexão e oração das 15h–17h, 

com o grupo da Família Andaluz e a sua assistente, a Ir. 

Rosária.

Seguem os testemunhos das duas pessoas que renovaram os seus compromissos: 

Edina Tavares Canjungo

«A celebração do nosso compromisso foi muito bonita 

e correu muito bem. Eu gostei de renovar o compromis-

so, poder continuar a fazer parte do grupo e dar nele 

sempre o meu melhor para que ele cresça. Que Luiza 

Andaluz nos toque no coração com a sua bondade, o 

seu amor, seu carisma – fazer o bem».

Clotilde Botelho

«Para mim, renovar o meu compromisso e dizer “eis-me 

aqui” foi um momento de muita alegria, e de dar graças 

a Deus por todos estes anos que faço parte do grupo da 

Família Andaluz que tanto me tem ajudado a fazer um 

caminho de oração e confiança, e na alegria do Deus 

que vem ao meu encontro e acende em mim o desejo 

de uma vida mais feliz, mais cheia de amor e entrega 

aos outros. Como Luiza Andaluz coloco nas mãos de 

Deus o meu compromisso, e o desejo de continuar a co-

laborar no que puder com as irmãs junto da comunida-

de. Que Luiza Andaluz seja sempre o guia e a candeia 

que ilumina a Congregação, aonde depositou toda a 

sua esperança, assim como todos os grupos da Família 

Andaluz para que possam crescer cada vez mais e se 

deixem guiar pelo Espírito Santo. Assim termino com este 

pensamento que me acompanha todos os dias em jeito 

de oração: Coragem para enfrentar com calma e sem 

desânimos os deveres e as dificuldades de cada dia, 

confiança para trilhar sem receio o caminho traçado, 

certos de que Deus é bom, ama-nos, tudo pode e nunca 

falta a quem n’Ele confia (Luiza Andaluz)».
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Família Andaluz do Luxemburgo

Programámos um encontro com os dois grupos Família Andaluz (crianças/

jovens e adultos) para um momento orante, de ação de graças pelo dom 

da vida de Luiza Andaluz. Vivemos um belo e profundo momento espiritual. 

Fomos surpreendidos pelos mais novos que nos presentearam com o seu 

acolhimento, o lindo texto sobre a vida de Luiza Andaluz, seguidos de um 

agradável gesto simbólico que, com a colaboração da Juliana Morim, da 

Isabel Morim e das Irmãs, foram preparadas.

Acolhemos no grupo da Família Andaluz Adultos, quatro novos membros – 

Rosa Domingues, Graça Cruz, Lurdes Sobrinho e Conceição Grilo – a quem 

saudámos fraternalmente, felicitando cada uma pelo seu “SIM”, ao chama-

mento de Deus.

Com sentimentos de gratidão pelos belos momentos acabados de ser vivi-

dos, a irmã Perpétua deu início a um tempo de oração, como “Preparação 

para os nossos compromissos” que irão acontecer no dia 21 de fevereiro.

Dia celebrativo no Luxemburgo

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

A tarde do dia 12 de Fevereiro

Depois de escutarmos a Palavra de 

Deus, em Lc 1, 26–38, seguida com 

uma reflexão da nossa irmã medita-

mos silenciosamente.

Houve momentos de partilhas ricas, 

profundas, sinceras com esponta-

neidade e união. Vivemos momen-

tos de qualidade, de uma espiritua-

lidade que a todos marcou e uniu. 

Ficámos mais enriquecidos com as 

partilhas uns dos outros.

Terminámos nosso encontro com 

um pequeno “verre d`amitié” onde 

não faltou o champagne. Come-

mos bolo e brindámos à memória 

desta grande mulher que continua 

viva e bem presente em todos nós.

Bem-haja à irmã Perpétua, que 

conduziu este tempo de oração. 

Bem-haja à coordenação nacional 

Família Andaluz pela sua entrega e 

dedicação a Deus, servindo-O atra-

vés de todos nós.

Dores Borges

É com grande alegria no coração que vos narro o que 

aconteceu no dia 12 deste mês de fevereiro, pelas 16h 

de Luxemburgo, numa pequena sala decorada pelas ir-

mãs com todo o carinho para nos acolher. O dia estava 

lindo, com o sol a brilhar, no céu azul, o que para nós “é 

um luxo” no Luxemburgo. 

O encontro começou numa dinâmica interessante com 

pessoas de gerações dos Séculos, XIX, XX e XXI. 

Tanto os jovens e crianças como nós, os adultos, tínha-

mos escolha: ou irmos passear e aproveitar o sol, ou ir-

mos ao encontro.  
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Família Andaluz do Luxemburgo

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

Graças a  Deus, fizemos todos uma boa escolha. Fo-

mos  ao encontro da Luiza Andaluz,  de Deus Pai,  Deus 

Filho e Deus Espírito Santo e dos irmãos, para estar em 

festa. 

A introdução foi feita pelos jovens que nos narram a his-

tória de vida da Luiza Andaluz.  Depois de terminarem, 

ofereceram-nos umas velas com a data de nascimento 

para o mundo e o nascimento para o céu, da Luiza 

Andaluz.  Como podem imaginar, não saímos de mãos 

vazias. Também levámos uma belíssima  rosa branca. 

Obrigada meninos. Quem dá, sempre recebe.  Tivemos 

ainda um bolo delicioso – tarte de maçã – feito com 

Amor e carinho pela nossa querida e mana, Dores. 

Obrigada mana.

A seguir, continuamos com o nosso clima de oração,  

vendo um vídeo do Papa Francisco sobre a oração. Le-

mos  e meditamos dois textos bíblicos e alguns artigos 

dos estatutos da Família Andaluz, para a preparação do 

nosso compromisso.

No final vimos um vídeo sobre a vida das irmãs e algu-

mas obras de Luiza Andaluz. 

Terminamos o encontro com um pequeno convívio e ar-

rumação da sala.

Eu agradeço a Deus que nos proporcionou este grande 

momento, onde todos testemunharam a sua fé, e onde 

pudemos saborear a presença do Mestre, nos momen-

tos de oração. Foi um tempo de paz e tranquilidade, 

que nem vimos as horas a passar. 

Mestre como é bom estarmos aqui. Amen!

Cantámos alguns cânticos, entre eles: 

“passar fazendo o bem”.

Sábado Lopes 
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Juntámo-nos, em Amor Fraterno, com Luiza

Família Andaluz do Luxemburgo

145.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz

No dia 12 de Fevereiro, data de nas-

cimento da nossa madre inspirado-

ra, Luiza Andaluz, juntámo-nos, em 

amor fraterno, para uma pequena 

homenagem.

Tivemos momentos de oração, refle-

xão, silêncio e partilha.

Foi com espírito de entreajuda e 

família que rezámos e partilhá-

mos as nossas aspirações, medos, 

formas de evoluir na fé e de ac-

ção na comunidade, seguindo o 

exemplo da humildade de José e 

a confiança de Maria e caminhan-

do nos passos de Jesus segundo o 

seu Evangelho.

A nossa primeira missão, e dever 

como baptizada/o é servir o Senhor.

Este foi mais um encontro de cres-

cimento e conhecimento, que tanto 

nos apraz neste ambiente de pan-

demia mundial.

Ansiamos que os nossos pequenos 

passos possam trazer mais bem ao 

mundo, estando sempre ao serviço 

do Senhor.

Maria Agripina Lopes
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Partilhamos convosco o que foi a experiência profunda 

dos compromissos da Família Andaluz, aqui no Luxem-

burgo, na segunda-feira, dia 21. 

Todos chegaram a tempo e horas. O ambiente estava 

preparado e convidava à oração e à festa. 

Compromissos da Família Andaluz do Luxemburgo

Família Andaluz do Luxemburgo

Cada um que chegava, trazia no rosto, espelhado nos 

olhos, o desejo do encontro com Jesus, a exemplo de 

Luiza. Juntaram-se à festa três novos membros da Famí-

lia Andaluz, que com muito gosto participaram na cele-

bração.

Após uma introdução feita pela Dores Borges, coorde-

nadora local, deu-se início à celebração da Palavra 

com as leituras do dia, com as preces e a distribuição 

da comunhão. A Palavra convidava-nos à vivência do 

compromisso, na fé de Jesus.

Após o aprofundamento e partilha da Palavra, cada um 

fez o seu compromisso, dizendo o seu Sim. Estavam to-

dos muito felizes. A Eulália Costa fez o seu compromisso 

pela primeira vez.  

A alegria de cada um, brotava dos seus olhos e das suas 

palavras.

A Eulália escreveu assim no grupo do whatsapp da Fa-

mília Andaluz Luxemburgo:

Eulália Costa

“Senhor Jesus dou-Te graças pela Oração de ontem, e 

por tantas outras. Mas ontem foi muito especial; uma  ora-

ção com muitos sentimentos espirituais, de alegria, de 

convívio, com muitas graças  no Teu amor. 

Ainda estou de coração cheio de tanta emoção, vivida 

naquele momento do compromisso; momento de gran-

de comunhão em todos nós irmãs e leigos, seguindo os 

passos de Luiza Andaluz, ao serviço da comunidade  e no 

mundo por onde passamos. É isso que eu sinto que sou 

chamada: passar fazendo o bem, não olhando a quem, 

nos caminhos de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Que o Senhor nos  dê  saúde e muita força e nos abençoe 

a todos para a nossa missão de cristãos  na Sua Igreja, 

que somos todos nós. 

Forte abraço de gratidão com carinho e as melhoras 

para os que se encontram, menos bem.  Bjs”

Por ser o dia 21, de cada mês, o dia da Família Anda-

luz Luxemburgo, rezar pelas vocações, todos receberam 

um pequeno lembrete ecológico e uma pagela com a 

oração. 

Depois do encontro houve um “verre d`amitié” onde 

não faltaram os pastéis, o bolo, o champagne e muita 

alegria partilhada. 

Damos graças a Deus pela vida destes cristãos que de-

sejam crescer como Família Andaluz, comungando do 

carisma da Luiza Andaluz.

Irmã Perpétua


