Boletim Andaluz n.º 21 | Agosto 2022 | Newsletter mensal

Sejamos apóstolas.
Saibamos pôr ao serviço do Senhor
todos os dons que Ele nos concedeu
e isto com zelo constante e incansável!
Luiza Andaluz
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FORMAÇÃO
“INICIAÇÃO À VIDA – 2.º CICLO”
De 11 a 22 de Julho decorreu a formação de “Iniciação
à Vida – 2.º Ciclo” , lançando-se desta forma os novos
Manuais do 5.º e 6.º anos para as escolas católicas de
toda a Diocese. Estiveram presentes 35 professores. A formação de 45 horas foi no Liceu João XXIII. Foi uma formação bastante intensa, entre questões teológicas, morais
e pedagógicas.

No último dia, no fim da manhã, o Bispo de Bissau,
D. José Lampra Cá, presidiu ao encerramento, juntamente com o Pe. Bernardo Gomes, Reitor do Seminário Maior
e um dos revisores dos Manuais, especializado em Moral
Cristã.
À semelhança dos anos anteriores, alguns professores
deram aulas aos outros, no âmbito desta formação,
para “afinarmos” alguns métodos pedagógicos, já que
nenhum deles teve a oportunidade de fazer prática de
ensino supervisionada (vulgo “estágio”).

MISSAS NOVAS
NA COMUNIDADE DO CANDEEIRO
No dia 8 de julho de 2022 estiveram connosco outros dois
novos Padres, os Padres Diogo Tomás e Lourenço Lino com
alguns seminaristas. Foi também uma Eucaristia festiva e
no final também nos reunimos no átrio, com direito a apresentação e onde cada uma de nós, perguntou pelo seminarista que lhe fora atribuído na semana dos Seminários
(em que o Seminário dos Olivais, anualmente, edita uma
pagela com a oração e o nome de um seminarista) por
quem cada uma de nós rezava e, um deles, ordinando
deste ano.

No dia 4 de cada mês, a Comunidade reza especialmente pelas vocações. Neste mês de Julho tivemos a alegria
de ver algum fruto dessa oração. Por feliz coincidência,
vieram celebrar connosco a sua primeira Eucaristia três
novos padres do Patriarcado de Lisboa, o Pe. Pedro Sousa, que presidiu, o Pe. Afonso Sousa e o Pe. Fábio Alexandre concelebraram e a homilia calhou ao Pe. Afonso. Foi
uma Eucaristia muito vivida e animada, entretanto juntaram-se a nós os animadores dos jovens que estiveram
no mini campo de férias realizado nas Tílias. Participaram
também os pais dos Padres Pedro e Afonso que são irmãos gémeos. No final da Eucaristia juntamo-nos todos
no átrio para os parabenizarmos.

Agradecemos a presença de cada um deles, a resposta
que deram ao Senhor e continuaremos a rezar pela sua
Fidelidade.
As Irmãs da Comunidade da QUinta do Candeeiro
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DIA DA FAMÍLIA DIOCESANA
EM LAMEGO
O dia 2 de Julho, foi o dia da Família Diocesana de Lame-

A comunidade aproveitou esta oportunidade e convidou a

go, que neste ano incluiu a Jornada Diocesana da Juven-

Ir. Inês para enriquecer o habitual encontro mensal da Fa-

tude, com a receção dos símbolos da JMJ.

mília Andaluz, desta vez alargado a outras pessoas, aprofundando o conhecimento da vida e missão evangelizadora de Luiza Andaluz.

Este evento ocorreu num local muito belo, oferecido pela
natureza, em São Domingos de Fontelo- Armamar.

A Diocese escolheu a nossa Congregação para representar as comunidades Religiosas. A Ir. Inês Vasconcelos veio
participar connosco neste dia e orientou o Workshop subordinado ao tema «Descobrir Luiza Andaluz», por onde passaram dezenas de jovens e adultos.

PARTICIPAÇÃO DO NOVICIADO
NA CONSTRUÇÃO E REVISÃO
DO PROJECTO SAY YES
Durante os últimos 3 anos, a comunidade do Noviciado ajudou na construção e revisão do projecto Say Yes: aprender a
dizer sim, que tem como objetivo preparar os adolescentes para a vivência da Jornada Mundial da Juventude.

Este projecto chega agora à sua fase final estando terminada a parte de edição e construção dos encontros para o
4.° e último ano do Say Yes! Este foi um caminho muito formativo e criativo mas também com percalços e inovações,
fruto deste tempo pandémico, onde chegámos a ter que
parar a escrita para adaptar uma etapa para ser transmitida em televisão, e concretizada através de meios digitais.

No passado dia 7 Julho na Quinta das Tílias fez-se a revisão das provas gráficas dos Diários de Bordo do último
ano do projecto Say Yes. Como um momento deste merece ser celebrado em grande: fizemos um brinde a todo
o trabalho realizado e ao caminho desbravado com a
catequese da adolescência!!
Maria do Carmo Aragão
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É PELOS SONHOS QUE VAMOS
Foi criada uma equipa pastoral constituída pela Família Andaluz- Maputo; Servas de Nossa Senhora de Fátima e Franciscanas Nossa Senhora de África. Desenvolve um trabalho em rede com Associação Capulana, que tem a missão de
Apoiar e proporcionar oportunidades às crianças e jovens de Moçambique.

A equipa faz a assistência pastoral, acompanhando a catequese e a caminhada de fé dos beneficiários da Aldeia de
Ndivinduane, que se situa em Maputo.

CDJ PORTUGAL
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Agosto, um mês de missões partilhadas
Durante o mês de Agosto, o CDJ Moçambique receberá voluntários nos
dois polos. Para Mavila irá em missão
a Sofia Reis, uma jovem ligada ao CDJ
Portugal. A sua missão passará essencialmente por um tempo no Centro
de Saúde de Mavila, intervindo na
sua área de formação (enfermagem), por um tempo no CDJ dando
uma formação de informática às jovens mentoras e vocacionadas, e por
um tempo de trabalho pastoral junto
das comunidades cristãs.
O polo Maputo irá receber 4 jovens
voluntárias do grupo Equipa d’África.

Programa Acredita, Descobre e Lidera. Para além disto, irão colaborar em par-

Este grupo irá abraçar como missão

ceria com as escolas locais e com a paróquia do Bairro da Liberdade.

todos os projetos em curso do ELA (Espaço Luiza Andaluz), o ATL, o Centro

“Coragem e confiança” é o que desejamos a estas jovens missionárias.

de Recursos, o Grupo de referência, o

Sunset Prayer

No passado dia 8 de julho, juntaram-se na Ericeira cerca

e contemplar as maravilhas com que o Senhor nos pre-

de 40 jovens e algumas irmãs para um magnífico Sunset.

senteia na nossa vida. Revemos o ano que passou e planeamos as nossas férias com Jesus, agradecemos quem

Além dos fantásticos mergulhos que demos e do mara-

somos e o que temos e terminámos a noite com uma bela

vilhoso pôr do sol a que assistimos, pudemos rezar juntos

adoração ao santíssimo.
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«As atividades na praia da norte da Ericeira sexta feira passada, foram de facto momentos especiais. Mais uma vez
percebemos que Deus está, onde quer que estejamos. Precisamos estar atentos aos sinais. A experiência foi única e
especial! Até à próxima. Obrigada!»
Maria e Beatriz, 14 anos

Curso de costura em Mavila

Com o objetivo de desenvolver a “arte de saber-fazer” o
CDJ de Mavila está a promover um curso de costura para
16 jovens mentoras e participantes do programa Descobre. Este curso é leccionado por uma “mamã” local,
membro da Família Andaluz, que aprendeu a costurar
com a Ir. Assunção Pestana.

FÉRIAS COM LUIZA
Este é o propósito das publicações que lançamos
para os meses de Julho e Agosto. Uma proposta para
se viver umas férias com Deus e não umas férias de
Deus. A proposta é uma simples oração inspirada em
Luiza, através de uma imagem, um pensamento e
uma pequena reflexão.
Às sextas feiras, nas nossas redes sociais.
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CDJ MOÇAMBIQUE

“LER COM LUIZA”

AndaLuz | n.º 21 · Agosto de 2022

10

Para terminar a atividade são colocados à prova os conhecimentos adquiridos na leitura do livro com um pequeno peddy-papper pelo jardim da Casa Madre Luiza
Andaluz.

O “Ler com Luiza” está a decorrer durante as quintas-feiras deste mês de julho, com a exceção do passado dia
7, devido às elevadas temperaturas. A atividade inclui
uma visita à Casa Madre e a leitura animada do livro
infantil "Anda Com o Coração na Luz", com Júlio Magro,
que nos mostra a vida e obra de Luiza.

EXPOSIÇÃO “DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ”
A exposição “Descobrir Luiza Andaluz” constitui uma experiência única no processo de aproximação a Luiza. O
percurso proposto inclui a apresentação em texto e imagem – fotografia, desenho, vídeo – dos principais momentos da vida da Madre, bem como o seu enquadramento
histórico.
A exposição pode ser visitada no Seminário Diocesano
de Leiria (Portugal) e nas instalações do Centro de Dinamização Juvenil de Cassongue (Angola).

CONVERSA
COM UM GRUPO DE IRMÃS
Gravação em 1973 (aos 96 anos)
Luiza Andaluz: “Mas que coisa, tenho que morrer, já se
vê, mas quando vem a morte começo a sarrafar com
Nosso Senhor e Ele é que paga as culpas”.
Aurélia: “N. S. depois arrepende-se...”.
L.A. “Pois, e eu também tenho pena, tenho muita pena
de as deixar, não devia ser assim, devia ter pressa de
ir para o céu, mas tenho muita pena, mas estou pronta para o que Nosso Senhor quiser. Mas eu com uma
família tão numerosa, largar a família toda assim num
repente, custa-me. Mas não devia custar.
A.: “N. S. também percebe isso muito bem”.
L.A.: “Também espero que sim, mas eu também Lhe
digo sempre que a vontade de Deus é que se faz, pois
é. Não se estafem, se vão a baixo ficamos todas mal,
ficamos todas em baixo, pois é”.
Florinda: “Mas a Madre agora está muito melhor, ontem disse-me que tinha morrido mas hoje ressuscitou”.
(…)
Nosso Senhor quer experimentar se levo muito tempo a subir ao
céu, ou pouco. Penso sarrafar cá em baixo. Vamos ver como é que
tudo isto acaba, tem de acabar de qualquer maneira. (vozes riem).
Agora a gente ainda leva isto com alegria, e depois também, graças a Deus. A vontade de Deus é que se faça e que tudo seja para
bem, nosso, da Congregação, da nossa Pátria e do mundo inteiro.
(…)
L.A.: “Pois também. Para pedir a Deus que me acompanhem também não quero fazem cá muita falta. Ora isto, uma pessoa sendo
acompanhada por trezentas filhas ou Irmãs ou o que seja e depois
desaparecer sozinha, também não pode ser, só se mandarem uma
porção de anjos para me acompanharem lá acima e não ir tão desacompanhada. Também não posso desejar a morte a ninguém,
fazem cá muita falta, senão ainda é pior. Há-de ser o que Nosso
Senhor quiser já não deve tardar muito, o que é que a gente há-de
fazer! (riem) (…)
Maria Mónica: “A nossa Madre tem muito tempo para estar com
Ele no céu”.
L.A.: “Pois é, e faz-me confusão como é que aquilo é, como é que a
gente se encontra uns aos outros”.
M.M.: “É verdade”.
L.A.: “Faz-me uma grande confusão. Não vale a pena a gente pensar como é. O que é certo é que os santos ainda comunicam connosco e os que são santos é à força de andar aos trambolhões,
santificam-se e também vêm a encontrar-se.
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