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O exemplo dos santos  

deve ser um incentivo para o nosso zelo.  

O que eles fizeram  

porque o não podemos nós fazer também? 

Luiza Andaluz
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No dia 17 de Outubro a paróquia de S. Pedro em Torres 

Novas acolheu um grupo de Irmãs Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima e alguns membros do grupo da Família 

Andaluz do Entroncamento para juntos louvarmos o Se-

nhor pela reunião, com um pequeno grupo de senhoras, 

em que Luiza Andaluz partilhou a sua intuição e o cha-

mamento que sentiu a fundar uma Congregação.

Este encontro antecedido da celebração da Eucaristia 

foi há cem anos uma semente lançada à terra, que de-

sabrochou, cresceu e deu frutos que chegaram a várias 

partes do mundo.

Um século depois a paróquia de Torres Novas acolheu a 

exposição itinerante: “Descobrir Luiza Andaluz” que per-

mite conhecer a obra que naquela cidade começou a 

germinar. Ao longo destes cem anos várias ligações da 

Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima 

foram estabelecidas na cidade, que este rasto possa ser 

hoje inspirador e ajude cada um a experimentar que: 

“Quem ama a Deus confia no seu Amor e doce paz inun-

da a sua alma: nada tem a temer porque o Senhor a 

guarda e a guia” (Luiza Andaluz).

Irmã Ana Cristina Pereira

CENTENÁRIO 1.ª REUNIÃO EM TORRES NOVAS  
PARA FUNDAR A CONGREGAÇÃO
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50 ANOS DA PARTIDA DAS IRMÃS  
ASSUNÇÃO, BEATRIZ, CATARINA E GABRIELA 
PARA MOÇAMBIQUE

Celebrámos no passado sábado, dia 22 de outubro, na Casa de São Mamede, Lisboa, os 50 anos da partida das 

irmãs da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima para Moçambique.

Iniciámos a tarde com uma conferência sobre “A ação missionária das Servas de Nossa Senhora de Fátima com o 

povo moçambicano" com João Miguel Almeida, onde ouvimos alguns testemunhos das quatro irmãs enviadas nesta 

missão: Irmã Catarina Cândido, Irmã Assunção Pestana, Irmã Gabriela Fragoso e Irmã Beatriz Marques.
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CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DA PRESENÇA 
DA CONGREGAÇÃO EM MOÇAMBIQUE

O CDJ em Maputo festejou a presença da Congregação 

em Moçambique no sábado, dia 22 de Outubro.

A festa contou com a presença das crianças do ATL, dos 

jovens dos diferentes projetos, dos colaboradores, de al-

guns pais e encarregados de educação, da Superiora 

Geral Ir. Jesus e da comunidade de irmãs.

Um dia com muita animação, músicas feitas pelas crian-

ças do ATL, declamação de poema do Programa Des-

cobre e Acredita, teatro realizado pelos colaboradores 

sobre todas a missão das irmãs, no dia-a-dia em Mapu-

to e a forma como vão interpelando todos aqueles por 

quem passam.

Um dia de festa, repleto de memórias, “que doce progra-

ma de vida”.

“Sou o reflexo da superação dos meus medos

Não importa o tamanho das dificuldades

Devemos sempre seguir em frente descobrindo

Os novos horizontes!

Passar fazendo o bem como Luiza Andaluz Passou.”

Poema escrito pelas participantes do Programa Descobre

No dia 22 de outubro no Espaço Luiza Andaluz (ELA)
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No dia 23 de outubro, celebração Eucarística  
na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Liberdade

ver  
celebração 
eucarística

https://fb.watch/gman8oGc_A/
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Neste último fim-de-semana de outubro, dias 29 e 30 de outubro de 2022, teve lugar um encontro CHAMA-TE, ao longo 

do qual o convite era o de escutar e aprofundar a nossa IDENTIDADE à luz de Deus.

Santarém, cidade berço de Luiza Andaluz, serviu de paisagem a esta escuta. Percorremos o mapa da nossa própria 

história e palmilhámos a geografia da história de Luiza Andaluz.
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LANÇAMENTO DO LIVRO  
"CARTAS PARA A SUA IRMÃ EUGÉNIA"

A 29 de novembro, na Casa Madre Luiza Andaluz, em San-

tarém, decorreu o lançamento do livro “Cartaz para a sua 

Irmã Eugénia”, o quinto de um conjunto de seis publica-

ções com textos de Luiza Andaluz, editados pela Lucerna.

Integrada e relacionada com o lançamento deste livro, e 

enquadrada nas comemorações dos 100 anos da intui-

ção de Luiza Andaluz a fundar a Congregação das Servas 

de Nossa Senhora de Fátima, inaugurámos também  a ex-

posição de “Luiza.Tereza – um chamamento”. Esta exposi-

ção torna patente o contexto do chamamento de Luiza 

Andaluz, no Carmelo de Echavacoiz, Pamplona, e a sua 

relação com S. Teresa de Jesus (Ávila).

Exposição visitável até dia 26 de fevereiro de 2023 duran-

te o horário da abertura da Casa Madre Luiza Andaluz e 

da Casa de São Mamede.

Pode adquirir o livro no site da Lucerna    aqui

https://lucernaonline.pt/livro/correspondencia-para-a-sua-irma-eugenia/
https://lucernaonline.pt/livro/correspondencia-para-a-sua-irma-eugenia/
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REZAR NA CIDADE

O ano letivo arrancou com uma proposta de oração na cidade de Lisboa, uma viagem de contemplar a presença de 

Jesus no meio da beleza da cidade, com toda a movimentação típica do centro de Lisboa, através do Evangelho do 

encontro de Jesus com Zaqueu.

O Rezar na Cidade terminou com uma visita à Casa de São Mamede e com um momento de oração no quarto de 

Luiza Andaluz.
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Saiba mais...
Clique nas imagens para ver o vídeo 
do testemunho das primeiras Irmãs 
que passaram por Moçambique.

EXPOSIÇÃO:  
“LUIZA.TEREZA – UM CHAMAMENTO”

Esta exposição torna patente o 

contexto do chamamento de 

Luiza Andaluz, no Carmelo de 

Echavacoiz, Pamplona, e a sua 

relação com S. Teresa de Jesus 

(Ávila).

Visitável até dia 26 de feverei-

ro de 2023 durante o horário  

da abertura da Casa Madre Lui-

za Andaluz e na Casa de São 

Mamede.

LANÇAMENTO DA MOSTRA INTERNACIONAL 
DE CURTAS-METRAGENS "DEUS FORA DE PORTAS"

No dia 5 de novembro, às 21h30, na 

sede da JMJ Lisboa 2023, o Luiza 

Andaluz Centro de Conhecimento 

lança a Mostra Internacional de Cur-

tas-Metragens “Deus Fora de Portas”, 

por ocasião do Dia Mundial do Cine-

ma e da realização, em Portugal, da 

Jornada Mundial da Juventude.

Com esta iniciativa pretende-se criar 

uma dinâmica alinhada com a JMJ, 

que se realiza de 1 a 6 de agosto de 

2023, onde serão apresentadas as cur-

tas-metragens selecionadas pelo júri.

VOLUNTÁRIOS SNSF PARA A JMJ
No próximo da 13 de Novembro, acontece-

rá o 2.º encontro formativo para os voluntá-

rios SNSF para a JMJ Lisboa 23. Esta equipa 

de quase 30 voluntários vai ficar responsá-

vel pelas diferentes atividades da Congre-

gação durante a JMJ, quer na Cidade da 

Alegria, quer no Festival da Juventude.

A formação não fica por aqui e a equi-

pa SNSF para a JMJ propõe um caminho 

frutífero, de encontros mensais para des-

coberta do carisma SNSF, momentos de 

oração e preparação das atividades.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://lacc.pt/event/exposicao-luiza-tereza-um-chamamento-%c2%b7-lisboa/
https://drive.google.com/file/d/1MrB_tBr8FxGlF_1bXZVQIARdIPaCU3xd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztnukRbP--uqy4VayZITxJy8X7-GGeEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_552Ug_Z4uLEXIKutUGLYjYQQKsmCYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McAeToqiFhbAkR2TceAcyZJZ2fXX43-T/view?usp=sharing
https://lacc.pt/event/deus-fora-de-portas-concurso-internacional-de-curtas-metragens/

