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A Graça 
é dom precioso que nos ilumina 
os caminhos da vida. 

Luiza Andaluz, 1966

La grâce  
est un don précieux qui éclaire  
nos chemins dans la vie.

Luiza Andaluz, 1966
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FORMAÇÃO DE “EDUCADORES  
DE ADOLESCENTES”

A paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima em Bissau acompanha de 
perto aos seus 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 cen-

tena 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, entre ensaios de cânticos para a missa, jogos e 

alguma formação humana e cristã. Os oito educadores 

são acompanhados regularmente pelo Pe. David Scioc-

co do PIME (Pontifício Instituto para as Missões Estran-

geiras), que pediu à nossa comunidade alguma ajuda 

nesse sentido. Por isso, em equipa com este sacerdote, 

desde o ano passado estou a dar colaboração na for-

mação destes educadores, de forma pontual, duas ve-

zes por ano. 

Trabalhámos com eles  
as “transformações” psicológicas 
na adolescência e o tipo de 
acompanhamento nesta fase da vida.

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 

liberdade, o diálogo construtivo e esclarecedor, o tipo 

de atividades tendo em conta o tipo de objetivos, etc.). 

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. 

Escutamos as suas preocupações  
e dificuldades, assim como a procura 
em conjunto de novos caminhos.

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
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CATEQUESE DA COMUNIDADE  
DE LÍNGUA PORTUGUESA

O dia dos Pastorinhos de Fátima, domingo 20 de feve-

reiro, foi um pretexto para convidar meninos e jovens a 

rezar o terço e a participar na missa. Como ocorreu em 

período de férias, na Igreja do Sacre Coeur esteve um 

pequeno grupo de crianças, pais e jovens, mas todos 

rezámos com alegria no terço e na celebração da Euca-

ristia que se seguiu.

Devido às férias, o 5.° ano propôs-se fazê-lo no dia 28, na 

igreja de cents, onde costumam ter catequese antes da 

missa. Os grupos do  8.°,  6.°,  3.° e 1.° anos juntaram-se 

à oração do terço marcada pelo pedido da paz para a 

Ucrania.

Foram momentos bonitos e intensos de intercessão pelas 

pessoas que sofrem as atrocidades desta guerra. Dese-

jamos que esta pequena experiência ajude a cimentar 

nos corações das crianças e dos adultos a experiência 

cristã e o amor a Maria.

As irmãs da comunidade de Luxemburgo
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No passado dia 12 de Fevereiro, a marca “Luiza Andaluz 

Centro de Conhecimento” celebrou um ano – no mes-

mo dia em que a própria Luiza Andaluz celebraria o seu 

145.º 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 nacio-

nal. 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 parti-

lha, desta vez através da música, e de portas abertas 

para todos aqueles que quisessem fazer parte. Na mes-

ma ótica de abrir cada vez mais o universo de Luiza ao 

público e de dar a conhecer o projeto, desenvolveu-se 

também o “Peça a Peça”: através do espólio da Con-

gregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, é 

agora possível ficar a conhecer melhor Luiza Andaluz, 

assim como alguns detalhes das três casas que mar-

caram 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! 

FEVEREIRO –  
UM MÊS DE COMEMORAÇÕES

EXPOSIÇÃO ITINERANTE – DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ

Encontra-se aberta ao público na Paró-
quia do Parque das Nações até ao final 
do mês de março.

Visite-a e acompanhe as actividades 
nas redes sociais e no site Paróquia.

https://www.lacc.pt/
https://www.facebook.com/luiza.andaluz.cc
https://www.paroquia-navegantes.org/
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VEM CONHECER E CELEBRAR LUIZA ANDALUZ

RETIRO DE SILÊNCIO

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 presen-

ça das irmãs, do Sr. D. José Traquina, familiares, jo-

vens dos CDJ, membros da Família Andaluz, pessoas 

ligadas ao LA CC e à Prosocial, Pastoral vocacional 

e amigos da Congregação, que todos juntos de-

ram cor aos cerca de 130 “quadradinhos” do zoom 

e juntos manifestaram a gratidão pela vida de Luiza  

Andaluz. 

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

Maria, Sua e nossa Mãe. Maria é para Luiza a primeira 

colaboradora na missão de Jesus. E a missão de to-

das as Servas de Nossa Senhora de Fátima está intrin-

secamente associada à missão de Maria. 

No dia 12 de Fevereiro o CDJ Angola realizou a actividade lúdico-pedagó-

gica – Vem conhecer e celebrar Luiza Andaluz – para comemorar os 145 

aniversários 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 anima-

ção e finalmente o entoar dos parabéns e o corte do bolo. Foi uma tarde 

muito enriquecedor e agradável, mesmo festivo.

12 DE FEVEREIRO

O CDJ Portugal organizou, durante o fim-de-semana de 

carnaval, um retiro de silêncio orientado pelas irmãs Dina 

e Rita.  17 jovens reuniram-se na Casa Madre Luiza Anda-

luz, em Santarém, para um tempo de paragem da rotina 

diária, para estar na presença de Jesus.  

Foi um fim-de-semana muito rico, com momentos de ora-

ção individual, pontos de oração, e oração comunitária 

(laudes, vésperas, terço, vigília de oração e oração com 

partilha). O retiro terminou com uma visita às irmãs da 

Casa Madre e à Fundação Luiza Andaluz. 

Movidos pelo exemplo de Luiza Andaluz, “tudo quero res-

tituir-Te para que tudo disponhas como melhor Te aprou-

ver”, voltamos agora às nossas casas e paróquias, às 

nossas “Galileias” como rezamos, com o coração reno-

vado pelo Senhor. 
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Neste mês de fevereiro, mês em que se celebra o ani-

versário do nascimento de Luiza Andaluz, vários mem-

bros da Família Andaluz fizeram pela primeira vez o seu 

compromisso e outros renovaram, em Belo Horizonte 

(Brasil), em Bruxelas (Bélgica), em Luxemburgo, em 

Maputo e Mavila (Moçambique). 

Dizem nos Estatutos da Família Andaluz, no artigo 4.º, 

1, que podem ser admitidos todos os católicos bapti-

zados Leigos (adultos ou jovens), com desejo de viver 

COMPROMISSOS DA FAMÍLIA ANDALUZ

mais profundamente o seu compromisso baptismal e 

o seu empenhamento na Igreja e no mundo, segundo 

o carisma de Luiza Andaluz. 

Diz ainda que qualquer membro da FA-Leigos pode 

dedicar um tempo mais efectivo, parcial ou total, à 

missão da Igreja, nomeadamente em actividades e 

obras da Família Andaluz. Consoante a situação será 

estabelecido um acordo que define o âmbito do com-

promisso e a sua duração. (Estatutos, art. 11.º)

12 de fevereiro, Belo Horizonte (Brasil)

12 de fevereiro, Bruxelas (Bélgica)

ver vídeo

https://youtu.be/Ju0LOblV0PU
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21 de fevereiro, Luxemburgo (Luxemburgo)

12 de fevereiro, Maputo (Moçambique)

27 de fevereiro, Mavila (Moçambique)

ver vídeo

https://youtu.be/0MhKqyW6hn4
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Sabia que…

LIGA-TE + 
TEMPO COMUM

Já saiu o volume II do Liga-te +, um 

livro com orações para todas as 

semanas do Tempo Comum. 

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

...“Esquecidos” são os biscoitos que 
Luiza Andaluz apreciava muito?

Veja a receita e experimente em 
casa.

Receita “Esquecidos”

Porções: 3 dúzias

Ingredientes:

• 125g de açúcar
• 125g de farinha
• 2 gemas
• 1 clara

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180ºC. 

Numa tigela, batem-se as claras em 
neve e reserve. 

Numa outra tigela batem-se as ge-
mas com o açúcar, depois junta-se 
as claras em neve e por fim a farinha.

Num tabuleiro untado com mantei-
ga e polvilhado com farinha, distri-
bua porções pequenas da massa 
com a ajuda de uma colher de chá. 

Leve ao forno cerca de 10 – 15 minu-
tos ou até estarem dourados.

PUBLICAÇÕES

NOVO CANAL DE YOUTUBE

Comprar

No Youtube tem um novo canal das Ser-
vas de Nossa Senhora de Fátima.

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

Estão disponíveis três livros 

de um conjunto de seis pu-

blicações com textos de Lui-

za Andaluz, fundadora da 

Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima, 

editados pela Lucerna.

• HISTÓRIA DA CONGREGAÇÃO

• DOCUMENTOS AUTOBIOGRÁFICOS, PENSAMENTOS E CONSAGRAÇÕES

• CORRESPONDÊNCIA PARA IRMÃS DA CONGREGAÇÃO

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
mailto:cdj@servasnsfatima.org
https://lucernaonline.pt/?s=Luiza+Andaluz&post_type=product&product_cat=0
https://lucernaonline.pt/?s=Luiza+Andaluz&post_type=product&product_cat=0
https://www.youtube.com/channel/UC-hCu4A7oeb7O5PMlKEeQwQ
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