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Quem ama a Deus  
ama a sua Família 
ama o próximo n’Ele e por Ele.

Luiza Andaluz, 1965
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O DIA DA CRIANÇA 
NOS DIFERENTES PAÍSES

No Centro Social da Ericeira | Portugal 

Para celebrar o Dia da Criança a equipa do Centro Social 

da Ericeira planificou uma manhã cheia de aventuras em 

companhia, histórias de encantar, pinturas e experiências 

sensoriais com elementos naturais para todas as crian-

ças desde o berçário às salas da educação pré escolar.

Para esta organização contámos com alguns pais que se 

voluntariaram para serem os coordenadores de algumas 

"estações".

A manhã terminou com um almoço especial de pizza e 

gelado para todos a partir dos 2 anos.

À tarde todos receberam uma medalha para que se re-

cordem deste dia, mas também dos direitos da criança 

que todos precisamos preservar e divulgar.

Foi um dia em que todos estivemos felizes e a fazer feli-

zes os que nos rodeiam, seguindo o pensamento de Luiza 

Andaluz.
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Espaço Luiza Andaluz (ELA) | Moçambique

O Dia da Criança foi festejado no Espaço Luiza Andaluz. Todos os dias são dedicados à missão de educar e fazer sonhar 

as crianças que frequentam os diferentes projetos do Espaço Luiza Andaluz em Maputo – Liberdade, mas o dia 1 de 

Junho é especial e toda a equipa preparou este dia para “tornar felizes os que nos rodeiam”.

Foi um dia muito divertido, repleto de “show de talentos”, música, atividades lúdico-pedagógicas e um almoço e lanche 

deliciosos.

“Que doce programa de vida”.
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Escola Luiza Andaluz | Angola

A actividade começou com o desfile das nove turmas, 

representando a nossa cultura. De seguida o professor 

Sakatuala falou sobre “A criança, seus direitos e deveres”. 

Depois de ter abordado o tema, explicou o motivo da de-

cretação desta data. Chamou um aluno de cada turma, 

para dizerem um dos direitos das crianças. Tais como: di-

reito à educação, ao amor, à segurança... 

Após isso duas alunas declamaram um poema: “Quem 

é você, linda”. 

Teve música, dança... Tudo feito pelos alunos e professores.

O dia correu muito bem, porque quem estuda nesta es-

cola “anda com o coração na luz”. Sabemos que este dia 

se vai repetir por muito mais vezes, porque Luiza Andaluz 

nunca se esqueceu, não se esquece e nunca esquecerá 

do dia da criança.

Cristiana Pedro Joana e Florinda Quimbundo, 7ª A

Escola Nossa Senhora de Fátima | Angola

“Quem é você linda”

Como uma flor cheia de espinhos ao tocar é tão 
suave se a noite é escura como a lua me ilumina, 
me aqueces no frio, como na saga, crepúsculos, teu 
amor é tão profundo que nem um abismo, és tão 
inocente que nem um bebé;

Quem é você que a sua entrada em Jerusalém  
será sem julgamento;

Quem é você que o teu sorriso acaba com a tristeza,  
derruba o inimigo;

Quem é você, a flor mais radiante do jardim,  
que o mundo alguma vez terá;

Quem é você linda

Quem é você

Essa linda é a criança

Animação, corrida de sacos, corrida de velocidade, dan-

ça, humor, jogo de cadeira. Marcaram o nosso dia 1 de 

Junho de 2022
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Jardim Escola | Guiné-Bissau

O dia da criança no  Jardim Santa Tereza de Bandinha e no Jardim de N’Dame, em Bissau foi celebrado com alegria 

em cantigas, danças e jogos e almoço de festa.
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FORMAÇÃO ESPIRITUAL DE COLABORADORES  
DE INSTITUIÇÕES SOCIAIS DA IGREJA 

O projeto da Congregação de formação espiritual de 

colaboradores de Instituições Sociais da Igreja tem tido 

continuidade neste ano pastoral com uma equipa for-

mada pelas Irmãs Isabel Martins e Rita Ornelas.

Cavaleiros e Centro Comunitário Paroquial de Famões. 

As ações, com a duração de seis horas, têm abrangido 

200 colaboradores. Foi a primeira vez que estas Institui-

ções fizeram a experiência deste tipo de formação, que 

visa iluminar o quotidiano laboral com a luz da Doutri-

na Social da Igreja. O balanço é muito positivo.

As Irmãs deram também continuidade à colaboração 

com o Centro Social Paroquial de São Brás, com a rea-

lização de uma formação anual para todos os cola-

boradores. Foi trabalhado o valor da Qualidade, que 

integra a lista de valores da Instituição. A formação 

abrangeu todos os colaboradores e teve a duração de 

duas horas.

Em resposta a um pedido dos Presidentes das Institui-

ções da Vigararia de Loures-Odivelas, do Patriarcado 

de Lisboa, foi elaborada uma formação com o tema «O 

colaborador, protagonista da identidade institucional». 

Em dezembro, realizou-se uma sessão de quatro horas, 

de sensibilização para o tema e para este tipo de for-

mação, dirigida aos colaboradores com funções de 

chefia. Entre fevereiro e junho tem vindo a realizar-se 

a formação para todos os colaboradores, em três Ins-

tituições: Centro Social e Paroquial São Saturnino de 

Fanhões, Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Ir. Isabel do Rosário
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JORNADA VOCACIONAL DIOCESANA  
EM BISSAU

Em Bissau, todos os anos, os voca-

cionados das várias paróquias da 

Diocese reúnem-se para rezarem 

e refletirem juntos, sob um tema. 

Costuma ser um encontro bas-

tante animado; porém em 2020 e 

2021 estes encontros foram can-

celados em virtude da pandemia. 

Este ano  
foi possível  
realizar-se  
na paróquia  
de S. José de Bôr,  
no dia 7 de 
maio, sob  
o tema  
“Sereis minhas 
testemunhas”. 

Estavam presentes cerca de 300 jovens de toda a Diocese. O grupo vo-

cacional de Cristo Redentor, que é acompanhado pela Ir. Eugénia, des-

de 2018, também se fez presente.

O encontro constou da Eucaristia campal, presidida pelo Bispo Emérito  

D. José Câmnate, de uma série de testemunhos vocacionais e de momen-

tos de convívio.
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VISITA PASTORAL À PARÓQUIA DE  
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO − LIBERDADE

A Paróquia de Nossa Senhora da Assunção − Liberdade, viveu dias de festa. 

Celebrou, teve encontros, catequese, convívios, com o seu Bispo em visita 

pastoral nos dias 16–18 de Maio. 

Reuniu com a equipa missionária. Exortou a partir da primeira carta aos 

coríntios, capítulo 12. Agradeceu a comunhão e colaboração de todos os 

membros da equipa. 

Reforçou-nos o sentido de gratidão pela nossa consagração e missão. Exor-

tou para o respeito do ritmo de cada um, envolvimento na programação e 

dinamização das actividades pastorais da paróquia. 

Apelou para o testemunho de vida, 

união, coesão da equipa, diálogo 

franco e aberto, aceitação da cor-

recção fraterna. Ajuda e formação 

dos ministérios para um trabalho si-

nodal. Procura sempre o que é bom. 

Ficamos 
fortalecidos  
nesta missão  
a que somos 
confiados.
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CDJ PORTUGAL – ATIVIDADES DE VERÃO

Mini campo de férias: Liga-te + Plus

O Liga-te + Plus é o primeiro mini campo de férias que o CDJ Portugal 

irá organizar já nos próximos dias 31 de Junho, 1, 2 e 3 de Julho. 

Trata-se de uma experiência de férias com Jesus, para os adolescentes 

dos 13 aos 16 anos, que integram o projecto Sayes. 

A atividade terá um limite máximo de 30 de participantes, acontecerá 

na Quinta das Tílias e terá animadores da equipa do CDJ Portugal e 

do grupo de jovens de Mafra. 

Sunset Prayer

Este ano acontecerá a 4ª edição do Sunset Prayer na Ericeira, no dia 

8 de Julho, a partir das 18h. Este será um convite a rezar o ano que 

passou, acompanhado de um mergulho e jantar na praia da Ercieira 

(praia a definir). 

- NOTA -  

A atividade Sunset Prayer sofreu alteração da data, passou  
a ser no dia 8 de julho e não a 2 de julho, como está  
no calendário.  

Quero ser voluntário JMJ

A equipa SNSF para a JMJ vai abrir inscrições no mês de junho para 
jovens e adultos que desejam ser voluntários durante a Pré-jornada e 
Jornada Lisboa 23 nas atividades promovidas pela Congregação. 

As atividades previstas por esta equipa só serão possíveis graças à disponi-
bilidade e ao espírito de serviço dos jovens e adultos que se quiserem juntar. 

A ideia é angariar possíveis voluntários, junto da Congregação (Família 
Andaluz, das estruturas (LA CC e CDJ) jovens e adultos locais, familiares, 
entre outros. 

Esta equipa irá promover uma caminhada formativa com momentos 
de aprofundamento da identidade carismática da Congregação, mo-
mentos lúdicos, momentos de oração, e momentos de capacitação 
para as atividades. 

O primeiro encontro será no dia 10 de Setembro, no Espaço Pastoral 
Luiza Andaluz (Quinta das Tílias). 

Inscrições no mês de junho

https://www.servasnsfatima.org/cdj/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScML0Uv3N1v8E3VnS0gizZvEATEqWbm72br3tETWpYUd0H26w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScML0Uv3N1v8E3VnS0gizZvEATEqWbm72br3tETWpYUd0H26w/viewform
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EVENTOS E LANÇAMENTOS

TURISMO NÁUTICO: A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS HÍDRICO-FLUVIAIS, CULTURAIS E NATURAIS

O Luiza Andaluz Centro de Conhecimento contribuiu no e-book “Turismo Náuti-

co: a gestão sustentável dos recursos hídricos-fluviais, culturais e naturais” com 

a elaboração do capítulo “Do Passado ao Futuro: uma Exploração Didática e 

Turística em Torno de Cisternas em Santarém”.

Este e-book foi apresentado pelos seus autores no colóquio internacional “Turis-

mo náutico, sustentabilidade e desenvolvimento territorial” no dia 20 de maio. 

ACEDER AO E-BOOK

ACEDER AO E-BOOK

Entre Memórias, Histórias e Reflexões 

Na Casa Madre Luiza Andaluz, realizou-se o lançamento do e-book “Entre Me-

mórias, Histórias e Reflexões, revisitar um percurso de vida dedicado a Luiza 

Andaluz", editado pelo Instituto Politécnico de Tomar. 

Este documento é resultante da contínua parceria entre o Instituto Politécni-

co de Tomar e o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento. Nele encontramos 

entrevistas a seis Irmãs da Congregação das Servas de Nossa Senhora de 

Fátima que contactaram com Luiza Andaluz. 

https://lacc.pt/e-book-abril-2022/
http://www.cda.ipt.pt/?pagina=ebooks
https://lacc.pt/e-book-abril-2022/
http://www.cda.ipt.pt/download/ebooks/turismo-nautico-ebook_.pdf
https://lacc.pt/
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Saiba mais...
O dia da Criança foi criado em 1954, 
como Dia Universal das Crianças para 
promover melhorias no bem-estar dos 
menores em todo o mundo.

Cinco anos mais tarde, em 1959, a As-
sembleia Geral adotou a Declaração 
sobre os Direitos da Criança, em 20 de 
novembro.

Para o Unicef, o Dia Mundial deve ser 
um momento de inspiração, defesa e 
promoção dos direitos dos menores. A 
proposta é transformer em ações pala-
vras e diálogos que ajudarão a construir 
um futuro melhor para cada criança.

A Declaração Universal dos Direitos 
das Crianças diz-nos que:
• Todas as crianças têm o direito à 

vida e à liberdade.
• Todas as crianças devem ser pro-

tegidas da violência doméstica.
• Todas as crianças são iguais e têm 

os mesmos direitos, não importa a 
sua cor, sexo, religião, origem so-
cial ou nacionalidade.

• Todas as crianças devem ser pro-
tegidas pela família e pela socie-
dade.

• Todas as crianças têm direito a um 
nome e nacionalidade.

• Todas as crianças têm direito a 
alimentação e ao atendimento  
médico.

• As crianças portadoras de dificul-
dades especiais, físicas ou men-
tais, têm o direito a educação e 
cuidados especiais.

• Todas as crianças têm direito ao 
amor e à compreensão dos pais e 
da sociedade.

• Todas as crianças têm direito à 
educação.

(https://www.unicef.pt/o-que-fazemos/)

Lançamento do livro “Correspondência geral”  
28 maio 2022

No passado dia 28 de maio, o Luiza 
Andaluz Centro de Conhecimento 

teve o prazer de juntar amigos, par-

ceiros e familiares de Luiza, para o 

lançamento do livro “Correspon-

dência Geral”, o quarto de um con-

junto de seis livros a serem publica-

dos pela editora Lucerna. Este vem 

reunir um conjunto de 281 cartas 

inéditas de Luiza Andaluz, desde 

1905 a 1971, dando a conhecer Lui-

za do ponto de vista das suas inte-

rações nos diversos quadrantes das 

suas funções e da sua vida pessoal.

Tardes junto à Cisterna

Nos dias de 20 a 24 de ju-

nho irá decorrer a “Semana 

Cultural: tardes junto à Cis-

terna”, na Casa Madre Luiza 

Andaluz, em Santarém. Usu-

fruindo das tardes longas do 

solstício de verão, teremos 

uma feira do livro em perma-

nência entre as 15h e as 20h, 

acompanhada de várias ati-

vidades culturais.

Durante este evento na Bibliote-

ca da Casa Madre Luiza Andaluz 

– um dos espaços LA CC, inau-

gurado a 19 de abril - pudemos 

contar com um conjunto de ora-

dores, que analisaram as cartas 

de Luiza de acordo com o seu 

ambiente histórico e geográfico, 

bem como as relações pessoais 

e institucionais que mantinha 

com os diversos destinatários. 

Num momento de união entre os 

presentes e Luiza, suscitou-se a 

criatividade do público e propu-

semos a escrita de um postal de 

correio, endereçado a quem pre-

tendessem.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://www.unicef.pt/o-que-fazemos/
https://lacc.pt/
https://lacc.pt/
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