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Por Maria a Jesus  
“O Senhor chega para encher o nosso 
coração e dilatá-lo...  
para quê procurar a felicidade 
enganadora do mundo?”

Luiza Andaluz, 1947
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VISITA AO ESPAÇO DO LA CC

Visita das Irmãs, com 90 ou mais anos de idade, ao Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, que abriu ao público no 

dia 19 de Abril.

Foi um de dia de fazer memória dos espaços de uma casa tão significativa para cada uma das Irmãs e memórias de 

vida partilhada, umas com as outras ao longo dos muitos e fecundos anos de vida consagrada.
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EXPOSIÇÃO DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ

Foi inaugurada no dia 4 de abril e estará na Benedita até 

ao dia 18 de Maio, depois das festas da vila. 

A exposição ganhou na Benedita especiais contornos 

porque integrou a chegada das irmãs a esta terra e as 

origens do Centro Social Paroquial.

A rotundas principal da Benedita tem o nome da nos-

sa fundadora. Explicando o sentido desta homenagem 

quiseram integrar na exposição a maquete da rotunda 

e fizeram uma réplica em tamanho real da cisterna da 

casa mãe, dando beleza, profundidade e sentido à ex-

posição.

Ainda com restrições a inauguração contou com a pre-

sença da presidente da junta de freguesia, dos represen-

tantes dos diferentes partidos da assembleia da junta, 

do padre Gianfranco, do director do Externato coopera-

tivo da Benedita, dos professores de EMRC e dos alunos 

coordenadores do projecto de EMRC “levanta-te e apro-

xima-te – memórias e modelos impulsionadores” que tem 

como lema “ Passar fazendo o bem, imitando o Mestre 

Divino,…”.

Ao longo da primeira semana, mais de 300 alunos já 

passaram por esta exposição guiados pela nossa irmã 

Nilza que tão bem os guiou na visita.

Estão convidadas  a vir visitar a exposição!
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O grupo de 120 crianças da Infância Missionária da Pa-

róquia de Nossa Senhora de Fátima, em Bissau, onde 

comecei a colaborar este ano pastoral, tem várias ac-

ticidades, entre elas o coro, com um ensaio semanal e 

nos tempos litúrgicos fortes fazem um retiro. 

Foi um grande desafio, porque algumas crianças são 

muito pequeninas, mas foi muito bom e bonito ver 

as crianças concentradas a escutar da partilha que  

tinha preparado para elas. 

Tem sido uma experiência interes-

sante, porque é a primeira vez que 

trabalho com a Infância Missionaria.

No dia de Páscoa, foi a Infância 

Missionária quem animou a Litur-

gia da Missa das 10h00, incluindo o 

Salmo em crioulo. Por serem tantas 

crianças, a equipa de animação 

do coro da Infância Missionária são 

quatro adultos, em que me incluo.

Ir. Janete 

RETIRO DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA – BISSAU
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PEREGRINAÇÃO JUBILAR A NAMAACHA

As Irmãs Cristina Martinho, Eulália Machel e Fátima Rafael, que celebram este ano 25 anos de vida consagrada, 

fizeram uma peregrinação jubilar a Namaacha, de 29 de Abril a 01 de Maio.

Durante estes dias as Irmãs tiveram um 

terço vocacional e via lucis, uma palestra 

dinaminzada por um casal sobre a dimen-
são do empenho da pastoral como cami-
nho de fidelidade e formação dada pelo  

Padre Carlos Lobo que também vai presidiu  

à Eucaristia.

Irmã Advinda
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Aconteceu no dia 8 de maio, dia do Bom Pastor, a feira vocacional na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Maputo - 

Moçambique.

FEIRA VOCACIONAL 

Participaram várias Congregações e a nossa bancada foi dinamizada pelas postulantes e aspirantes.
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Inaugurou, no passado dia 19 de abril de 2022, na Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém, o Luiza Andaluz Centro de 

Conhecimento.

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO  
LUIZA ANDALUZ CENTRO DE CONHECIMENTO

A primeira inauguração das três que serão realizadas ao longo do ano, todas de casas que foram marcantes na vida 

de Luiza Andaluz e onde o Luiza Andaluz Centro Conhecimento comunica e desenvolve a sua ação. 

Com este projeto, a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima – na celebração dos 100 anos da sua 

fundação − pretende responder ao apelo de renovação vocacional e atualização da missão. Deste modo, o Luiza 

Andaluz Centro de Conhecimento quer ser um espaço contemporâneo e de vanguarda onde pessoas inquietas e 

buscadoras da verdade encontram o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.
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O QUE AÍ VEM!
Vem aí novas atividades nos próximos tempos, 
nos diferentes CDJ. As equipa locais têm criado 
novas respostas consoante as necessidades, ex-
pectativas e interesses dos jovens locais. 

Em Maputo e Mavila vai começar o Programa Des-
cobre, uma formação em liderança para raparigas, 
com módulos sobre o valor da pessoa, o ser em de-
senvolvimento e mudança, ser mulher, a Igreja e a 
Congregação, expectativas de futuro, entre outros. 

Também este mês acontecerá um encontro entre as 
mentoras de Maputo e de Mavila, estimulando as-
sim a troca de experiências e uma nova reflexão so-
bre a forma de actuar, trabalhar e liderar juntos das  
Nyeletis. 

Em Angola, a formação Sopaminina terá o terceiro 
módulo, intitulado “à imitação do Mestre Divino”, um 
convite à experiência de amizade com Deus, de per-
ceber de onde vim e para onde vou. 

Em Portugal, o tempo Pascal começou com mais uma 
edição do Iluminar@Casa, que contou com mais de 
70 inscritos. No fim de semana de Maio o CDJ Portugal 
está a organizar uma peregrinação a Fátima. 

Caminhamos com alegria e entusiasmo neste tempo 

de Páscoa.

Pia Ornelas
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COMPROMISSOS FA PORTUGAL

Realizaram-se no passado dia 25 de abril, no Santuá-

rio de Fátima, os compromissos da Família Andaluz. 

Estiveram presentes, um grupo significativo de Leigos, 

pertencentes à Família Andaluz, bem como as Irmãs 

Servas de Nossa Senhora de Fátima!

Graças sejam dadas pelo sopro do Espírito Santo,  

que nos impele a partilhar o Carisma da Venerável  

Luiza Andaluz, que manteve sempre fixo o olhar em  

Jesus. 

“A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 

Peçam ao dono da seara que mande mais trabalha-

dores para fazer a colheita” (Lc 10, 2–3)

O desafio para acolher a Missão e para partilhar o Ca-

risma de Luiza Andaluz, traduz-se num caminho, em 

que o escutar, a descoberta, a vivência e a partilha 

têm um significado ímpar na comunhão de e com a 

Igreja, estando disponível e dizer Sim, de modo parti-

cular na paróquia de origem.

Dulce e Filipe
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Saiba mais...
Depois de receber o telefonema no dia 17, 
resposta que há tanto tempo aguardava 
(para iniciar a Obra), tratei logo também 
de escrever para diferentes lados a ver 
quais das senhoras, com quem eu já es-
tava em comunicação se dispunham a vir 
ter comigo, a fim de se dar início à nossa 
vida em comum.

Propunha-lhes uma peregrinação à Cova 
da Iria, em data de 13 de maio, a qual ter-
minaria por um retiro em Santarém, aí fica-
riam desde logo as que já tivessem a sua 
vida preparada para isso.

Éramos 13 das quais só recordo os no-
mes seguintes: Maria de (m.f.87v) Jesus 
Rodrigues, Maria Vitorina Mendes, Louïse 
Groëtz, Maria Genoveva Santos, Manuela 
Pereira Nunes, Júlia Gonçalves, Beatriz Fiú-
za, Maria Helena Netto de A. Mendes San-
tos e Maria das Neves Figueiredo

Uma vez reunidas organizamo-nos em boa 
ordem e entramos naquele Santuário ben-
dito, cantando com emoção e piedade o 
primeiro hino composto para Fátima, cujos 
versos eram assim:

Em transportes de amor e de gozo
Da cidade, da serra e do vale
Todo um povo aqui vem pressuroso,
Vosso povo fiel: Portugal.
Ó salvai-nos da eterna desdita,
Para amar-Vos fazei-nos viver,
Nós queremos Rainha bendita
Ser fiéis a Jesus ou morrer.
(ANDALUZ, L., 2020. História da Congregação das Ser-
vas de Nossa Senhora de Fátima § 257 – 259)

História da Congregação
Luiza Andaluz

VER COLECÇÃO

LANÇAMENTO DE LIVRO  
“CORRESPONDÊNCIA GERAL” 

No dia 28 de Maio, pelas 16:00, no auditório da Casa 
Madre Luiza, em Santarém. 

Este livro reúne cartas  
de Luiza Andaluz,  
escritas entre os anos 
1905 e 1971,  
para diversas pessoas  
e instituições, do âmbito 
familiar, eclesial  
e institucional.

DESCARREGAR

“Entre Memórias, História 
e Reflexões: revisitar um 
percurso de vida dedica-
do a Luiza Andaluz”, um 
novo e-book realizado em 
parceria com o Instituto 
Politécnico de Tomar, lan-
çado a 23 de abril, no dia 
mundial do livro que conta 
com testemunhos de 6 Ir-
mãs da Congregação das 
Servas de Nossa Senhora 
de Fátima.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ahWTW2raCqpCORwnOk-r_mGZb2vkQ3KXQRTYZXp2wUbKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ahWTW2raCqpCORwnOk-r_mGZb2vkQ3KXQRTYZXp2wUbKQ/viewform
https://lucernaonline.pt/livro/historia-da-congregacao/
https://lucernaonline.pt/livro/historia-da-congregacao/
https://lacc.pt/wp-content/uploads/2022/04/ENTRE-MEMORIAS-HISTORIAS-REFLEXOES.pdf
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