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Temos por emblema
uma candeia acesa:
façamos por que a sua chama
e a sua luz irradie
sobre todos os que nos cercam.
Luiza Andaluz, 1959
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49.º Aniversário
da morte de

Luiza Andaluz

À venerável Luiza Andaluz
Venerável Luiza Andaluz,
Partiste para o Pai, para a felicidade plena,
a intimidade desejada e vivida ao longo da vida.
Encontraste a plenitude do teu ser em Deus.
Agora, acreditamos que vives toda a Promessa,
Toda a Aliança que com Deus selaste, em vida.
Venerável Luiza Andaluz,
Nós, as tuas servas e os leigos, FA
Continuamos a viver desse horizonte
Que nos abriste, desse teu carisma
Que viveste e nos legaste.
Toda a nossa vida é uma continuidade da tua obra,
Da tua ação benfazeja a favor da humanidade.

Venerável Luiza Andaluz,
Hoje vivemos em festa a tua partida para o Pai,
Celebramos contigo as núpcias de um amor
que perdura no tempo.
Em cada cristão, em cada irmão e irmã,
Que ao conhecer-te ou ouvir falar de ti
Se aproximam de Deus com confiança e entrega
Nas mãos do Pai, que te recebeu em seus braços,
E que é para nós promessa de eternidade feliz
que nos espera,
Entendemos a tua felicidade ao dizer:
“A presença de Deus em nós
traz-nos sempre enlevadas no gozo daquela felicidade

Venerável Luiza Andaluz,

que antevemos desde já, e cujo complemento

Em ti bebemos a Confiança na Providência,
A coragem e a tenacidade das tuas lutas
que são agora as nossas.
Queremos ser continuidade do teu zelo apostólico,
Do teu amor à Igreja, da tua docilidade
e confiança na hierarquia
Da tua certeza na presença do Mestre que te conduzia

nos aguarda na eternidade.”
Luiza Andaluz, 1944
Alice de Jesus snsf

Nas encruzilhadas e veredas da vida.

Mavila celebrando o 20 de Agosto de 2022
A vida de Luiza Andaluz continua a
cativar muitos jovens dos nossos dias,
como a estas 8 jovens que passaram
o dia a enaltecer a vida da nossa
Fundadora. Entre celebrações e cânticos

passamos o nosso dia. Luiza

Andaluz está connosco na obras que
cada uma de nós servas realiza hoje
na Igreja e no Mundo.
Ir. Fátima

49.º Aniversário

Luiza Andaluz

Maputo celebrando o 20 de Agosto de 2022

A sua lâmpada nunca se apagará. Assim celebramos o 20 de Agosto a comunidade do Maputo, grupo de Família
Andaluz, formandas e voluntárias todos em louvor e gratidão a nossa querida Luiza Andaluz. Eucaristia, jantar e dança. Desejamos feliz dia 20.
Ir. Cristina Mutampua

Comemoração do dia 20 de Agosto no ATL
No dia 19 de Agosto do corrente
mês, realizou-se antecipadamente o
dia de Luiza Andaluz no ATL, tendo
em conta que o dia 20 calhava no
sábado.
Estiveram

presentes

61

crianças,

entre elas 51 que frequentam o ELA
(Espaço Luiza Andaluz) e 10 que se
associaram às atividades de férias.
Esta comemoração iniciou as 8h e
terminou as 12h.
Contámos ainda com a presença de
4 voluntárias que estão a fazer missão no ELA, do grupo de voluntariado missionário de Lisboa, Equipa de
África, na dinamização e realização
das atividades.

(Maputo)
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49.º Aniversário
da morte de

Luiza Andaluz
Foi um dia repleto de surpresas para as nossas crianças,
com o jogo da Glória, em que os desafios eram sobre a
vida e obra de Luiza Andaluz, uma caça ao tesouro sobre
a missão de Luiza Andaluz, uma exposição denominada
ANIMARTE e muita música e animação.
O lanche foi confecionado pelas crianças no dia anterior, com ajuda das nossas voluntárias. Fizeram receitas
deliciosas, bolachinhas (areias), bolo de chocolate e
mármore. Por fim, o corte do bolo, e um coro fantástico
que nem podem imaginar!
Leonor Bengala,
dinamizadora do ATL do Espaço Luiza Andaluz, Maputo

Celebração do aniversário da morte
de Luiza Andaluz (Brasil)
Que Deus e Nossa Senhora abençoem a boa vontade,
disposição da Isabel, das meninas da Lúcia, da Lúcia,
da Vaneide, Tiana, Helen, da Irmã Preciosa,do meu irmão
Hélio sua esposa Mary, dos leitores Tarcísio e Mônica, dos
cantores, dos padres Samuel e Marcos, do seminarista
Júnior, do Adilson, dos ministros da comunhão e a de
toda a comunidade de São João Bosco nesta celebração em memória dos 49 anos de ressurreição de Luiza
Andaluz!
Sirlene, membro da Família Andaluz de Belo Horizonte−Brasil

da morte de

Luiza Andaluz

Celebração do dia 20 de Agosto em Luanda
Na celebração do 49.º aniversário da partida da nossa
madre, Luiza Andaluz, para a casa do Pai, fizemos incluir
os compromissos e renovação de alguns membros da
Família Andaluz, no Centro de Nossa Senhora de Fátima,
no dia 21, domingo, por ser mais favorável para todos.
O dia foi antecedido com a preparação, com o seminário no dia 19 à tarde e no dia 20, a Eucaristia celebrada
na Paróquia de Nossa Senhora da Paz, seguida de manhã de reflexão e confissões.
A seguir fez uma oração de bênção a todas as crianças
Família Andaluz, que foram apresentadas à comunidade.

No domingo, na celebração Eucarística das 9,30h, onde
tendo lugar reservado para toda a Família Andaluz, se

Depois da missa fomos para a escola Luiza Andaluz, con-

sentia que estavam todos alegres e com ar de bom aco-

viver e saborear o almoço partilhado. Foi uma tarde vivi-

lhimento ao grande dom de Deus. A missa presidida pelo

da na alegria e na fraternidade, com danças, cânticos e

Sr. Pe. Aristides Neiva, que no momento próprio aben-

poemas a Luiza Andaluz.

çoou os estatutos e as dezenas a serem entregues aos
que fizeram os compromissos.
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49.º Aniversário
da morte de

Luiza Andaluz

Aqui vai o poema:

Quem é ela?
Que nasceu num “berço de ouro”
menina rica, educada, enfim!
Era a 3ª filha dos Viscondes de Santarém,
que com gestos ensinou que a humildade
vale mais que o ouro.
E com alegria, ao chamamento de Deus responde:
Eis a serva do Senhor, faça-se
em mim segundo a Vossa Palavra.
Quem é ela?
Que com audácia dedicou-se ao serviço do Senhor.
Sem medo, porque ao seu lado tinha o Bom Pastor.
Quem é ela?
Que com persistência lutou
Até que o seu objectivo alcançou.
A Congregação das Servas
de Nossa Senhora de Fátima fundou.
E a Maria sua devoção entregou.

Quem é ela?
Que era igual e ao mesmo tempo diferente.
Que guiada pelo Espírito Santo fez escolha inteligente.
A todos ao seu redor ajudou
E não pensou duas vezes,
ao mendigo seus sapatos entregou.
Tornar felizes os que nos rodeiam
até mesmo os que nos odeiam,
que doce programa de vida.
Deste modo ensinou que as nossas palavras
devem ser vividas.
Quem é ela?
Que sempre andou com o coração na luz
seguindo o exemplo de Jesus.
Também é a padroeira da Família Andaluz.
Seu nome é Luiza Andaluz.
Benilde Pedro,
Coordenadora local, Luanda

Recital de Agosto

Este ano realizou-se a 3ª edição do “Recital de Agosto” na Catedral de Santarém com os músicos Nuno Margarido
Lopes e Mariana Castello-Branco, que nos mostraram um percurso musical pelo canto lírico desde o sacro à ópera,
canção, musical e zarzuela. Tal como nas edições anteriores, a música que ecoa pelo espaço resplandecente da
Catedral proporciona um momento de alegria e beleza pelo qual ficamos a aguardar todos os anos. E o próximo
“Recital de Agosto” será uma edição a não perder, pois marcará o 50.º aniversário da morte de Luiza Andaluz

da morte de

Luiza Andaluz

Um dia iluminado
Jovens e crianças, famílias e adultos, todos pudemos
desfrutar de bons momentos, conduzidos e animados
pelas irmãs, Rita, Dina, Perpétua e Nilza que nos introduziram no espírito do dia: viver o melhor possível o dom da
vida de Luiza, que continua presente nas nossas vidas e
nas vidas de quantos continuam a comungar deste espírito andaluz.

Vindos de diferentes partes de Portugal e da Guiné-Bissau – jovens do CDJ, alguns pais e mães de família, membros da Família Andaluz, juntamento com um grupo de
irmãs – reunimo-nos no dia 20 de agosto na Casa Mãe,
em Santarém, para vivermos juntos a alegria da fraternidade de uma família unida pelos laços do Espírito.

Pelas 10h30 todos foram acolhidos no átrio da casa,
onde tivemos uma pequena apresentação pessoal. E
deu-se início à visita conduzida pela irmã Nilza. Terminámos esta visita guiada, da parte da manhã, na cripta,
com um momento de oração e partilha, em grupo. A rezámos juntos em ação de graças pela vida da nossa Madre, pelos dons de cada um, pedindo ao Senhor a graça
de um coração aberto e generoso ao Seu chamamento,
a exemplo de Luiza.
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49.º Aniversário
da morte de

Luiza Andaluz
Terminámos a jornada na Sé de Santarém, com um momento de beleza artística − o recital − que a todos agradou imenso.

Seguiu-se o almoço, partilhado por todos, que se tornou
numa oportunidade de conhecimento mútuo e de muita alegria partilhada entre todos, juntamente com os alimentos.

Luiza Andaluz, mulher de Deus, para Deus e para os outros
esteve muito presente e muito viva durante todo o dia.
Damos graças a Ele pelo dom da fé e da entrega de Luiza,
e pela graças deste dia vivido em Família.
Agradecemos o acolhimento feito pelas nossas irmã da
casa.
Ir. Perpétua

Da parte da tarde, tivemos oportunidade de conhecer
a Fundação Luiza Andaluz, local da primeira missão de
Luiza. Regressámos à casa Mãe para a celebração da Eucaristia, onde participámos juntamente com muitas irmãs
e amigos da Congregação. Ainda houve tempo para um
lanche generosamente oferecido pela Casa Mãe e para
rezarmos o terço do rosário – um terço com Luiza.
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VOLUNTARIADO
No âmbito do programa de voluntariado da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, está a decorrer no Centro de
Dinamização Juvenil de Maputo, uma missão em parcearia com a Equipa de África. Durante os meses julho e agosto, a Sofia Reis,
da Paróquia Pêro Viseu – Guarda, realizou uma missão em Mavila: no Centro dinamização juvenil, no centro de saúde e participou
nas actividades da comunidade cristã. Segue o seu testemunho.

Antes de partir em Missão para Moçambique foi-me dito

Apercebi-me logo da grande generosidade e hospitalida-

inúmeras vezes que iria aprender mais do que eu iria en-

de deste povo, que está sempre alegre, e que me ajudou

sinar, receber mais do que iria dar...

muito quando cheguei com o meu coração "apertadinho".
Vivia na simplicidade e, com isso, aprendi e fui muito feliz! Foram vários os momentos de aprendizagem, partilha,
carinho e de felicidade! Tentei transmitir um pouco dos
meus conhecimentos e aprendi, com o exemplo dos que
não desistem e continuam a lutar por um futuro melhor, a
valorizar coisas que sempre dei como garantidas.

Eu percebi o que me queriam dizer com isto. Embora eu
fosse para "dar" e não esperava receber nada em troca,
sabia que iria regressar de coração cheio, e assim foi!

Na verdade, acabou por ser um mês muito marcante,
cheio de desafios, exemplos de fé e simplicidade, que
pouco a pouco foram mudando a minha vida! Talvez
porque me desinstalaram... tive medo, tive dúvidas, tive
saudades, chorei, ri (muito), mas são as experiências que
nos formam e fazem crescer, são os momentos que nos
aquecem o coração que guardamos para sempre.
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Senti na pele o que é ser diferente e ser olhada como

Só me resta agradecer. Agradecer a todas as pessoas

diferente. Senti o que só se sente quando se está longe.

com quem me cruzei, por me ensinarem tanto, às Servas de Nossa Senhora de Fátima pelo acolhimento e

Vi o que é viver na pobreza, o que é estudar na pobreza,

apoio e a todos os que rezaram por mim, para que

como é tratar doentes na pobreza e como é ter bebés

pudesse aproveitar tudo, da melhor forma.

na pobreza. Vi, acima de tudo, como é viver com tanta
dignidade tendo tão pouco e aprendi que é possível ser
alegre e feliz assim.

Sofia Reis,
voluntária na comunidade de Mavila, Moçambique

Também vi uma Igreja cheia de vida, uma Igreja alegre,
grandes exemplos de Fé e uma grande caminhada a
ser feita.

FÉRIAS MISSIONÁRIAS
NOS GAMBOS – LUBANGO – ANGOLA
No dia 10 de Agostol a caravana constituída pelas irmãs

Também fomos à aldeia do Kinge. Como num verdadeiro

Ana Maria, Maria Olinda, Rosária Monteiro; Ana Chaco-

Ondjango (reunião familiar) ouvimos a família e partilha-

ma (Aspirante) e Padre Úrsula Morais, Pároco de S. José

mos a vida das irmãs Servas.

Cassongue, partiu em direcção ao Lubango. A este grupo juntaram-se as Vocacionadas Paulina, do Namibe e
Inocência, dos Gambos. Entre os altos e baixos das estradas chegamos aos Chiange, nos Gambos às 22h30.
Ficámos a fazer equipa com os seminaristas naturais
daquela zona, em número de 10.
A vila Chiange é pequena, mas graças a Deus e a voz
dos que dão a vida e não se calam em defesa dos pobres, referimo-nos ao Padre Pio, grande missionário daquela região há mais de 12 anos, já se encontram alguns
meios (estrada asfaltada, central elétrica com recurso a
painéis solares que dão energia 24 sob 24, escolas, Centro médico e outras estruturas). Espantou-nos encontrar
uma vila bem organizada e bonita.
Durante as tardes dos dois dias que ficámos na Paroquia
de Nossa Senhora de Fátima tivemos encontro com os
jovens e os adultos que se fizeram presentes.
No dia 13 de manhã seguimos para a missão de S. António
no Tchihepepe, que fica a 40 Km do Chiange, mas sob a
responsabilidade do mesmo pároco, Pe. Pio e seu Vigário,
Pe. Cahita.
No meio do descampado encontramos uma pequena
aldeia com a Igreja antiga toda em ruínas. Lá nos esperavam o Padre Pio e os jovens e crianças daquela zona
e arredores.
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Do Lubango ao Tômbwa, província do Namibe são 300
Km. Atravessamos a Serra da Leba, encanto da natureza, uma estrada rasgada numa cordilheira montanhosa.
Prosseguindo viagem tivemos de atravessar o deserto do
Namibe, outro encanto das terras angolanas. No meio
do deserto apareceriam oásis, plantações verdes, com
o sistema de irrigação gota a gota: “afinal é possível
plantar no deserto”. Para coroar o encanto da natureza

12

vimos com os nossos olhos a famosa Wewiltchia mirabilis,
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espécie única no mundo. Atravessamos o Porto de Moçâmedes, cidade capital do Namibe e seguimos para o
Tômbwa.
No dia 15 muito cedo partimos do Lubango de regresso
a casa agradecidos ao Senhor pela experiência que nos
permitiu viver.
Ir. Rosária Monteiro

Depois do almoço seguimos para o Lubango, sede da
província, onde ficámos na casa do Noviciado das irmãs do Amor de Deus, pois no domingo pretendíamos
continuar as nossas atividades na província vizinha, o
Namibe.

ABERTURA DO CENTENÁRIO
DA FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO

Saiba mais...

No próximo dia 23 de setembro ocorrem os 100 anos da intuição de Luiza

A Casa de São Mamede, adquirida
pela Congregação em 1934 ao conde de Fontalva, é um palacete eclético do século XIX, que sofreu apenas
alterações no seu interior, mantendo
até hoje as características estilísticas da construção original.

Andaluz a fundar a Congregação. Neste dia iniciou uma série de vivências espirituais, no Carmelo da Imaculada, em Echavacoiz, que a fizeram
mudar o rumo, aos 46 anos de idade.
Pela sua importância escolhemos este dia para abrir o ano comemorativo do centenário da fundação da Congregação.

Em 1934...

ABERTURA DO LUIZA ANDALUZ
CENTRO DE CONHECIMENTO
NA CASA DE SÃO MAMEDE
Com o início das comemorações do Centenário da
Fundação da Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima, anun-
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ciamos que o espaço de
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comunicação

do

Luiza

Andaluz Centro de Conhecimento, na Casa de São
Mamede, em Lisboa, será
aberto ao público a 24 de
setembro.
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esperamos também poder contar com a sua presença.

Tel. +351 213 961 146
E-mail: geral@servasnsfatima.org
Site: www.servasnsfatima.org

Mais informações em breve, em www.lacc.pt

IBAN: PT50 0035 0675 000 422 909 3098
(C. G. D.)

A tarde deste dia apresentará atividades para toda a família e

