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Dicas para gravar vídeo

• Limpar com um pano suave a lente da 

câmara.

• Verificar onde é o microfone na câmara/

telemóvel e ter cuidado para não o tapar.

• Colocar a câmara/telemóvel sempre a 

horizontal.

• Utilizar as duas mãos ou um tripé no mo-

mento da gravação.

• Evite fazer zoom (aumentar), quanto mais 

zoom fizer menos qualidade/nitidez terá a 

foto. É preferível aproximar-se do objectivo.

• Verificar nas definições do vídeo e colo-

car no máximo de qualidade.

• Ter cuidado com a contraluz e as sombras.

Dicas para tirar fotografias

• Limpar com um pano suave a lente da 

câmara.

• É preferível tirar fotografias sempre na ho-

rizontal.

• Verificar nas definições de foto e colocar 

no máximo de qualidade.

• Quanto mais luz natural houver mais níti-

da vai ficar a imagem.

• Evitar o uso de flash.

• Evite fazer zoom, quanto mais zoom fizer 

menos qualidade/nitidez terá a foto. É pre-

ferível aproximar-se do objectivo.

• Se tirar com o telemóvel clique no ecrã 

para focar a imagem.

• Evite enviar as fotos dentro de um docu-

mento (word, powerpoint, excel, etc.)
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Arraial de Sto António na Casa Geral
As comunidades da Casa geral e Noviciado mantive-

ram a tradição de juntas celebrar o Santo António. En-

tre sardinhas e febras na brasa, a broa e a saladinha  

reinou a alegria e a fraternidade.

A Marcha do Noviciado

Deixámos São Pedro  
Por Sintra a descansar  
Com o Santo António  

Viemos desfilar
 

Este convite  

Muito agradecemos  

Viemos "to eat" 

Mas antes de dancemos 

 

De saias floridas  

Lá vão as noviças 

Levam no arco  

Um molho de nabiças

REFRÃO 
 

Mesas, cadeiras  

Sempre a rodar  

Sem ir às carteiras  

Tudo a recriar 

 

Partilha de bens  

Toca a circular  

À casa geral  

Tudo vai parar

REFRÃO 

 

Olh'ás professas  

Todas encantadas  

Com suas travessas  

De vagens apanhadas 

 

Trazem as flores  

E umas laranjas  

De belos odores  

Nas saias de franjas

REFRÃO 
 

Com o Santo António  

Viemos desfilar  

Em fraternidade  

Viemos celebrar

ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1iFZabN6DqcSam7xUOF-yYfTpMTcoentY/view?usp=sharing
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Espaço Pastoral Luiza Andaluz  
sala de concerto

Tantos dons comigo repartiste numa generosidade incomparável... Tudo quero restituir-Te para que de tudo dis-

ponhas como melhor te aprouver, e só quisera ter mais para mais depor a Teus pés" (Luiza Andaluz)

Audições escola de música vozes de Santa Maria, da paróquia de Belas

Através da apresentação que fizemos na audição de 

final de ano da Escola de Música Vozes de Santa Ma-

ria, no Espaço Pastoral Luiza Andaluz, no dia 19 de 

Junho, partilhamos com as irmãs um dom que fomos 

descobrindo no noviciado, fruto do trabalho das au-

las de canto.

As noviças, Maria do Carmo e Inês

Saudamos-te ao Maria Trad. italiana, harm. A. Cartageno 

Quem é Aquela M. Luís, harm. A Cartageno 

Ave Maria D. L. Perosi 

Inês Marques e Maria do Carmo Aragão, voz; Rita Rodrigues, 

flauta; Miguel Pereira, violino; Valter Marrafa, violoncelo; 

Paula Santos, piano.

ver vídeo

ver vídeo

ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1lQJVIqSm4My8lmQsmQT8tE5F7viQNYhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHdUzwnWsYq-mrq-V8Imy23g8w9-y9O6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxSuUbFsQBgibo7MCGb2paFyb6UP5TsK/view?usp=sharing


5 n.º 67 · 25 de Junho de 2022COMVIDA

Espaço Pastoral Luiza Andaluz  
sala de concerto

Senhor, cantarei eternamente  
a vossa Bondade!

Irmã Alexandrina Policarpo Vieira
 
nasceu a 31 de Maio de 1929,  
na paróquia de Alvorninha − Caldas da Rainha,  
diocese de Lisboa. 

Fez a sua Profissão religiosa a 2 de Abril de 1952

Entrou na casa Mãe a 31 de Julho de 2017 

Professou há 70 anos e destes setenta anos,  
65 foram passados no trabalho do Santuário de Fátima.

O que a comunidade da Casa Mãe realça acerca da Irmã Alexandrina?

Pessoa atenta, serena, boa, humilde, não fazia pro-

blema com nada, muito discreta. Nunca exigia nada 

para ela, sempre muito discreta. O silêncio era uma 

das suas constantes atitudes. Muito grata por tudo 

que se lhe fazia. 

Era um anjo da paz na Congregação e no santuário 

enquanto lá viveu, 65 anos. Dava prazer viver com a 

irmã Alexandrina. Nunca se via centrada em si pró-

pria, mas em Deus. Queria estar sempre em todos os 

atos comunitários e nunca se lhe ouvia uma queixa 

ou crítica negativa. 

Era uma grande lutadora pela paz, desvalorizando 

sempre o que via ou ouvia de menos positivo. Não 

perdia tempo com banalidades. Apenas o essencial 

lhe interessava: Deus!

Teve sempre um comportamento muito igual. Sentia 

e dizia que era preciso fazer uma grande aceitação 

da vida. A santidade só Deus a vê e pode medir, no 

entanto nós víamos na vida da Irmã Alexandrina o re-

flexo do nosso bom Deus.  

Peçamos ao Senhor a graça de aceitar tudo o que Ele 

nos oferece para sermos santas como Ele o deseja!

Agradeçamos a Deus a vida da nossa Irmã Alexandri-

na, o seu belo testemunho de vida entregue ao Reino 

de Deus. 

As Irmãs da Casa Mãe

A humildade é perfumada flor que quanto

mais se esconde melhor perfume exala.

(1955)

A humildade é perfumada flor que quanto
mais se esconde melhor perfume exala.

(Luiza Andaluz, 1955)
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bélgica

Encerramento da caminhada sinodal a nível diocesano - Vicariato de Bruxelas: Foram propostos vários pontos de 

partida convergentes para a Basílica de Koekelberg, onde se realizou a celebração, presidida pelo Cardeal. Em am-

biente festivo foram apresentadas as sínteses recolhidas.

Actividades do mês de Junho

Passeio comunitário a Malines de manhã; de tarde assembleia sinodal diocesana

 Encerramento das atividades do Centro de Estudos Pastorais 

- Cep Cycle.
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brasilbélgica
Para cá do Atlântico (linha do avião)

Hoje, dia do Sagrado Coração de 

Jesus, completam-se oito dias sobre 

o nosso regresso do Brasil. Fizemos 

boa viagem, muito tranquila e os 

dias que a antecederam vivemo-los 

dentro da normalidade, sem gran-

de agitação.

Despedimo-nos do Brasil, com algu-

ma mágoa, pela Congregação, ter 

fechado a porta à nossa presença 

neste país. 

Porém, trazemos connosco o tesou-

ro, constituído pelas pessoas com 

quem convivemos, fizemos missão, 

partilhámos vida; o que recebemos 

e demos, mutuamente. Embora nos 

parecesse que pouco demos, devi-

do à pandemia, apenas dois anos 

de missão em Belo Horizonte, em 

Vilas e Favela (missão que muito 

amamos); as pessoas e grupos com 

quem nos cruzamos, ao despedir-

mo-nos, manifestaram muita gra-

tidão pela nossa presença e pelo 

muito que fomos e fizemos por elas. 

Deus seja louvado!

Por graça de Deus tudo correu bem 

e, felizes por nós e felizes por aqueles 

que deixamos em nossa casa, se-

minaristas teólogos, da arquidioce-

se da Vitória da Conquista, que ali 

estudam na Universidade Católica. 

Reconhecemos a presença actuan-

te da Providência Divina, na venda 

e compra da casa, tão rápida! Por 

certo, a intervenção da nossa que-

rida Fundadora foi interactiva. Deus 

seja louvado!

que continue a ser, esta é nossa dis-

posição, para cá do A Atlântico ou 

qualquer outra direcção.

A hora chegou, em que a realidade 

falou mais alto e as nossas superio-

ras, atentas, entenderam a sua lin-

guagem. Deus seja louvado! Aqui 

estamos ao Seu dispor. 

Consideramos que não foi inútil nos-

sa peregrinação brasileira, mas uma 

etapa da vida que se encerrou e ou-

tra que começa: é assim a vida, cí-

clica. Em tudo, a busca da vontade 

de Deus que nos liberta e nos conduz 

ao seguimento de Jesus Cristo Sacer-

dote. Assim foi, tal como desejamos 

Aceitem nosso grande abraço fra-

terno.

As Irmãs: Quitéria, Preciosa e Isilda
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guine-bissau
Na tarde de 29 de Maio, tivemos mais um encontro vo-

cacional. O tema era sobre Maria como modelo de Lui-

za Andaluz.  Refletimos a devoção de Luiza Andaluz a 

Maria e a imitação das suas virtudes, a vocação de Lui-

za Andaluz vivida para Deus e para os outros. 

Encontro Vocacional

Infância Missionária

Por fim, rezamos como é que nós, na nossa vida diária, 

procuramos viver para os outros e qual a virtude que 

cada uma acha que pode desenvolver para pôr ao ser-

viço dos outros,  numa entrega gratuita a exemplo de 

Luiza Andaluz.

Da esquerda para a direita: Murida, Ir. Janete, Patrícia, Noé-
mia e Ir. Eugénia.

No dia 22 de Maio, o grupo da Infância Missionária da paróquia de Nos-

sa Senhora de Fátima teve intercâmbio com a comunidade de São Paulo. 

O Objetivo era a partilha de experiência evangelizadora de criança para 

criança. 

O dia começou logo cedo, às 8h par-

timos de Fátima com três autocarros 

rumo a comunidade de São Paulo; 

eram 140 crianças, 4 responsáveis, 

um padre e um seminarista que nos 

acompanharam e 4 mamãs que fo-

ram assegurar a cozinha e total de 

Fátima éramos 150 pessoas. 

Às 9h tivemos missa animada pela 

infância missionária de Fátima; se-

guiu-se o lanche, brincadeiras e 

jogos. Pelas 13h30 foi almoço, 15h 

começaram as atividades, apre-

sentações, danças que cada gru-

po preparou, troca de experiência 

onde as crianças de Fátima conta-

ram as atividades que têm desenvol-

vendo ao longo ano a outras crian-

ças de São Paulo e o quem lhes tem 

ajudado nessas atividades. 
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guine-bissau
Foi um tempo marcante para mim, pois esta é a primeira vez que estou a 

trabalhar pastoralmente com Infância Missionária. 

Trouxe-me alegria saber que de facto estamos neste mundo para colaborar-

mos com Deus nas pequenas coisas mas que essas coisas sejam feitas com 

amor, e quando uma coisa é feita com o amor faz diferença. É-me exigente 

por causa da língua mas faço com amor.

Irmã Janete

Dia diocesano dos catequistas

No dia 4 do corrente mês, a diocese de Bissau celebrou 

o dia de catequista. Todos os catequistas deslocaram-se 

à paróquia de Bôr, Bissau onde decorreu a celebração. 

Também nós, Irmãs Eugénia e Janete, participámos. 

Às 9h começou com apalestra dada pelo padre Fran-

cisco Fernades, diocesano que abordou o tema: “ca-

tequista instrumento de fraternidade”. Sublinhou muito 

que catequista deve ser uma pessoa de convivência 

fraterna dentro da comunidade cristã, que cria comu-

nhão, ser aquela pessoa que testemunha aos outros o 

bom de sermos de Deus; a coerência de vida do que 

fala e do que vive, podemos ser bons catequistas mas 

o que falamos se nãos coincidir com a nossa vida é em 

vãos as nossas palavras. A maior testemunha não são 

as palavras mas a vida ela só por sim fala. 

Pelas 11h foi a missa celebrada pelo bispo de Bissau  

D. José Lampra Cá. Da parte da tarde, foi o convívio en-

tre os participantes. 

Irmã Janete

Retiro de catecúmenos da paróquia de Cristo Redentor

No passado dia 11 de junho, cerca 

de 70 jovens da paróquia de Cristo 

Redentor, que serão batizados e fa-

rão a Primeira Comunhão no dia 19, 

fizeram uma manhã de retiro orien-

tado pela Ir. Eugénia. Dos 70 jovens, 

cerca de 30 são do grupo de cate-

quese da Ir. Eugénia. 

O retiro teve como tema o amor 

de Deus e o seu convite a vivermos 

como filhos d´Ele e irmãos uns dos 

outros. Foi um tempo de síntese de 

uma longa caminhada de catecu-

menado, que aqui na Diocese são 

de sete anos, mas por motivo de 

COVID acabou por ser oito anos.
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guine-bissau
Os Manuais do 2º Ciclo de Iniciação à Vida já estão concluídos

A Ir. Eugénia já concluiu os Manuais do 2º Ciclo da disciplina de Iniciação 

à Vida. Estes Manuais são ligeiramente diferentes do 1º ciclo. Para além das 

histórias e pequenas sínteses, estão enriquecidos com provérbios de todo o 

mundo e citações de várias pessoas, que enriquecem os conteúdos.

O lançamento destes Manuais acontecerá em julho, com a formação de 

professores. Conclui-se assim a terceira etapa deste Projeto (a primeira foi 

o Jardim de Infância e a segunda o primeiro ciclo); em setembro iniciará a 

quarta etapa, com o terceiro ciclo.

Em reunião de diretores das escolas, no dia 11 de maio,  todos partilharam 

que já se está a notar uma mudança de atitude por parte dos alunos, quer 

na escola, quer mesmo no ambiente familiar. Alguns diretores contaram 

que as famílias muçulmanas que se tinham assustado quando souberam 

da disciplina, estão agora muito contentes. Por isso, vários sublinharam que 

esperam com alegria o lançamento dos manuais do 2º ciclo. Estes diretores 

motivaram os outros a implementarem a disciplina nas suas escolas, já que 

a implementação ainda não é plena na Diocese. No mesmo sentido, está-se 

a tentar motivar as escolas de Bafatá, mas ainda não há correspondência.

Formação de noviças da Diocese

Na Guiné Bissau encontram-se somente 4 noviças de 

três institutos; todas as outras guineenses estão a fazer a 

formação em outros países. 

Desde que estamos na Guiné, a nossas Irmãs têm dado 

colaboração na formação inicial, nomeadamente ao 

nível da formação humana e outros. 

Apesar de não ser possível dar continuidade a essa 

missão como antes, já que nenhuma de nós tem  

formação nessa área, a pedido da responsável pela 

Vida Consagrada, a Irmã Laura Aguilar, a Irmã Eugénia  

está a dar formação em “Introdução à Liturgia”,  

um curso de 15 horas, na semana de 20 a 24 de  

junho. 

Este encontro está a acontecer na nossa casa.

Na foto, estão a Maíssa (das Pequenas Filhas de S. José); a 
Natividade e a Alexina (das Marianitas), estando a faltar a 
Jamila (das Franciscanas Missionárias do Coração Imacula-
do de Maria).
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moçambique
Os primeiros passos da nossa missão
Santuário de Nossa Senhora da Namahaacha

Partilhar os primeiros passos da nossa missão na Na-

maacha, a caminhada é curta mas mesmo assim pen-

samos em dar o que temos.

Pela necessidade de cultivar o culto e a devoção popular 

com o espírito de oração e penitência, o Senhor Arcebis-

po pediu à congregação das Servas de Nossas Senhora 

de Fátima, para acompanhar as actividades que decor-

rem neste santuário, missão confiada a comunidade da 

Liberdade – Maputo. Devido a situação mundial da pan-

demia esta actividade parou por causa de Covid-19.

A presença da Irmã Advinda, que da parte do conselho 

responde pela formação permanente ajudou-nos a re-

pensar nesta missão junto do povo de Deus, e em Maio 

marcamos a nossa presença já que as restrições vão 

reduzindo pouco a pouco. 

No dia 1 de Junho o mesmo com a ausência do senhor 

Padre Agostinho, o reitor do santuário que esteve au-

sente por falta de segurança no seu transporte, o casal 

Bernardino, e Lucrécia, o senhor Nicolau, estiveram na 

nossa casa para programar os próximos 6 meses, assim 

como a sugestão dos Temas e a quem pedir para a ex-

posição dos mesmos.

A peregrinação é feita aos 1ºs Sábados do mês, neste 

viveu-se um ambiente de festa pelos 10 anos de ordena-

ção e também de reitor do padre Agostinho.

O que se experimenta neste dia? É a possibilidade da 

pessoa confessar-se, participar na via-sacra, momento 

de Adoração ao SSº Sacramento e agradecer a Deus 

pelas graças recebidas para quem terá feito o seu pedi-

do a Deus por Maria.

Como o grupo cresce de uma peregrinação para outra 

sentimos que pode ser uma resposta para intensificar-

mos a nossa oração pela Paz no mundo, neste momento 

o entendimento entre os Russos e Ucranianos e também 

o fim do terrorismo em Cabo Delgado, onde continua a 

guerra, espalhando medo e terror porque as acções dos 

insurgentes são violentas e bárbaras.

Irmãs da comunidade de Maputo
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portugalportugal
Festa da Flor no Candeeiro

As Irmãs idosas e doentes realizaram mais uma festa, 

a que já nos habituaram, no âmbito das atividades do 

grupo “Comunicar a Vida”, a que chamamos a festa 

das Flores, por ser mês de Nossa Senhora e mês de Maio 

com o seguinte programa:

Programa festa − Idosas e Doentes  
29 de maio de 2022

Introdução: Canto alentejano: Quinta-Feira d’Ascensão 

(Alice e Naiuca)

I parte
- Apresentação das flores

 • Assunção (violetas – Licínia Quitério)

 • Santa Cruz (girassóis – Vários autores)

 • Rosa (Papoilas – Afonso Lopes Vieira)

II Parte
- Encenação: “Uma vida em doação”  
(autor desconhecido) ver vídeo

Interpretes: Beatriz; Rosa; Assunção; Conceição Santa 

Cruz; Celeste; Alice; Naiuca

III Parte
 - Flores em quadras – Vários autores  

   (Celeste e Mariana)

- Dá-me lírios e rosas de Álvaro de Campos   

  (Conceição Pereira)  ver vídeo

IV Parte
- Pensamentos de Luiza Andaluz sobre Nossa Senhora

ver vídeo

Pelo grupo “Comunicar a Vida” − Naiuca Barai e Alice 
Pereira

https://drive.google.com/file/d/1vqKVlKMCzlxL3eJfceFbXyfiuW3BoN7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWBS2jDybgw1xhwsA4gs0Gbd-kO8RYqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHmfszhLEJtm2ZYD97iR82Axux901Uy2/view?usp=sharing
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portugalportugal
Acolher o Espírito Santo

No dia 18 de junho, um grupo de adolescentes da paróquia de S. Mamede da Ventosa e seus catequistas rumaram 

até ao convento do Varatojo,  onde já os esperavam as irmãs Lourdes Lima e Ana Cristina.

Neste contexto inspirador cada um teve a oportunidade de rever a sua opção e dar conta das motivações que os 

impelem a colher o "presente" do Espírito que pode operar uma revolução na vida de cada um.
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Lançamento do livro “Correspondência Geral”

A 28 de maio realizou-se na biblioteca da Casa Madre 

Luiza Andaluz o lançamento do livro “Correspondência 

Geral”, que reúne cartas de Luiza Andaluz, escritas entre 

os anos 1905 e 1971, para diversas pessoas e instituições, 

do âmbito familiar, eclesial e institucional.

O evento contou com a participação de Carlos Liz, Ma-

nuela Malheiro, Maria Luisa Cotrim, Maria José Barros 

e Cunha, Rita Mendonça Leite, organizadora do livro e 

Henrique Mota, editor. E com a participação especial 

de Júlio Magro, que declamou algumas das cartas de 

Luiza presentes no livro. 

“Semana Cultural: tardes junto à Cisterna”

Nos dias de 20 a 24 de junho irá de-

correr a “Semana Cultural: tardes junto 

à Cisterna”, na Casa Madre Luiza An-

daluz, em Santarém. Usufruindo das 

tardes longas do solstício de verão, 

teremos uma feira do livro em per-

manência a partir das 15h, acompa-

nhada de várias atividades culturais 

gratuitas, nomeadamente workshops, 

concertos e um tempo de oração. 

“Ler com Luiza”
A atividade "Ler com Luiza" ocorrerá todas as quintas-feiras do mês de julho na biblioteca da Casa Madre Luiza An-

daluz e terá atividades gratuitas para o público infantil, tendo como fonte de inspiração os livros infantis escritos sobre 

a vida e missão de Luiza Andaluz.

No dia 20 de junho, iniciámos a nossa Semana Cultural com a Sessão de Dese-

nho ao ar livre com a Irmã Sandra Bartolomeu.

Dia 21 de junho foi dia de Musica na Casa Madre Luiza Andaluz. Connosco 

tivemos a Rafaela, estudante do @conservatoriosantarem com o seu acordeão 

que nos animaram nesta tarde.

https://scontent.flis12-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289261404_395697375848866_8865864808128223020_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vmgjort5ECkAX8qS-_5&_nc_ht=scontent.flis12-2.fna&oh=00_AT9aY8VZ8MJ0oG2b8uul931JzCunXC71Y0agjaBoXRPzMQ&oe=62B9DB32
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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 
disponibilidade e ao espírito de serviço dos jovens e adultos que se 
quiserem juntar. 

A ideia é angariar possíveis voluntários, junto da Congregação (Fa-
mília 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, 
momentos lúdicos, momentos de oração, e momentos de capacita-
ção 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


