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Que Deus tome o vosso coração  

e nele faça a sua obra!  

Preparai-vos e vivei de Amor. 

Luiza Andaluz

PÁGINA 06
LUIZA ANDALUZ  
CENTRO DE CONHECIMENTO

PÁGINA 07
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Jovens a Caminho p. 02

https://www.servasnsfatima.org/
https://www.servasnsfatima.org/publicacoes/
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JOVENS A CAMINHO

Em Julho fomos convidadas a participar na III Jornada Nacional da Juventu-

de que se realizava em Benguela no mês de Novembro. 

Assim no dia 09, logo de manhã, partimos de Cassongue a caminho de Ben-

guela, as Irmãs Anabela e Maria Olinda e a Aspirante Ana Chacoma. Che-

gámos a Benguela às 12h30. Ficamos hospedadas na casa das Irmãs Repa-

radoras de Nossa Senhora de Fátima, que nos acolheram muito bem. Depois 

do almoço fomos conhecer o Parque de Campismo, onde iria decorrer a 

feira vocacional. Montámos a nossa tenda para marcar o espaço e voltámos 

para casa. No dia 10 voltámos ao Parque de Campismo para a exposição da 

feira vocacional cuja abertura foi às 10.30 horas. 

III JORNADA NACIONAL DA JUVENTUDE (JNJ) 

Na nossa tenda, além de alguns livros e postais da Con-

gregação, revistas e ressonâncias, tínhamos vários sa-

quinhos com terços feitos em crochet, em ponto cruz e 

pintados pelas Irmãs em Luanda e pela Irmã Maria Oli-

veira, em Cassongue. Participaram na feira à volta de 15 

congregações. A abertura oficial da Jornada foi às 17.00 

horas na Sé Catedral com a Eucaristia presidida pelo Se-

nhor Bispo da Diocese, D. António Jaca.

No dia 11 tivemos Missa no Campismo às 7.00 horas, pre-

sidida por D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arce-

bispo de Luanda. 

Pelas 9.30 horas começaram as Catequeses, no Centro 

D. Armando do Amaral, 1.º Bispo de Benguela, que se 

situa num outro ponto da cidade. Durante a manhã ti-

vemos Catequeses com os temas: A Juventude e a Fé 

ANGOLA
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Recebida, pelo Senhor Arcebispo do Huambo, D. Zeferino 

Zeca Martins, A Juventude e a Fé Celebrada, pelo Senhor 

Arcebispo de Malange e Administrador Apostólico da 

Diocese do Sumbe, D. Luzizila Kiala. Às 13.00 horas foi o 

almoço no Campismo e pelas 15.00 horas foi a visita a 

algumas igrejas do Lobito e de Benguela. 

No final da tarde foi a “Tarde Cultural”. Um momento mui-

to animado, com danças típicas de algumas das Dioce-

ses participantes. 

No sábado, dia 12 era o último dia. Teve mais um tema: A 

Juventude e a Fé testemunhada, pelo Senhor Arcebispo 

do Lubango, D. Gabriel Mbilingi. Pelas 17.00 horas foi a 

Missa de encerramento da III JORNADA NACIONAL DA 

JUVENTUDE, presidida por D. José Manuel Imbamba, Pre-

sidente da CEAST. 

De salientar que os dias mais activos foram os dias 10 e 11. 

O primeiro com a feira vocacional e apresentação das 

congregações e o segundo com as catequeses e a tar-

de cultural. A Feira vocacional realizou-se no Parque de 

Campismo no dia 10 e no dia 11 no Centro D. Armando 

do Amaral.

As Imãs da Comunidade de Cassongue

VER VÍDEO 01

VER VÍDEO 02

VER VÍDEO 03

https://drive.google.com/file/d/1XGJpcHnJKBOeq-XpegmoMWZ2lQG-ewdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9BFnqtm_Nk0GGl6YbnnZGCQ05qvPldf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fVmqdwgPvn8vjNCku7SUNyTqPcHG0uid/view?usp=sharing
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JOVENS A CAMINHO

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE EM AVEIRO

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE  
EM OEIRAS − PORTUGAL

O Dia Mundial da Juventude, 19 de novembro, foi vivido pela diocese de Aveiro em Murtosa onde estiveram cerca 

de 700 jovens reunidos, para celebrar a alegria de ser Cristão. Foi um dia de encontro entre os jovens (com mais de 

14 anos), com uma manhã entre palestras/actividades e a tarde marcada com novidades sobre a ida da diocese 

às JMJ em que foi lançado o desafio de calçarmos as botas e de nos pormos a caminho rumo à JMJ Lisboa 2023, e 

claro aos Dias nas Dioceses que também terão lugar em Aveiro! 

A Jornada Diocesana da Juventude – Lisboa, decorreu em Oeiras, nos dias 19 e 20 de Novembro. Participaram cerca 

de 4000 jovens já de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude que se realiza no próximo ano em Lisboa. Foram 

dois dias cheios de animação, festa, comunhão, oração.

PORTUGAL



5

A
n

d
a

Lu
z 

 |
 n

.º
 2

5 
· D

e
ze

m
b

ro
 d

e
 2

02
2

Do programa fizeram parte vários workshops, a feira vocacional, o parque do perdão, a vigília de oração, o concerto dos 

HMB, a catequese com o Sr Patriarca, a eucaristia, e o abraço ao mundo JMJ. Os jovens juntaram-se na praia, em redor 

das bandeiras dos 195 países do mundo, num gesto simbólico de abraço à juventude que vai visitar Portugal em 2023.  

Várias irmãs das comunidades de Lisboa estiveram presentes na JDJ, integrando diferentes missões.

Ver mais fotografias AQUI

Ir. Rita Ornelas

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA VOCACIONAL JDJ

As Servas de Nossa Senhora de Fátima participaram na 

feira vocacional da Jornada Diocesana da Juventude, 

Lisboa (JDJ). 

Com o intuito de fazer desta jornada, que ocorreu nos 

dias 19 e 20 de Novembro, um “ensaio” do que vai acon-

tecer em 2023 na JMJ. 

A comissão organizadora fez um convite as Congrega-

ções para participarem na feira vocacional. Convite 

este, que aceitamos com muita alegria. 

Montámos a nossa barraquinha de uma maneira sim-

ples, como é próprio das Servas, baseando-se no nos-

so núcleo e três traços carismáticos (União com Deus, 

Comunhão com o seu plano salvador: No Mundo, Em 

Comunhão de Igreja, Com e Como Maria), realçando a 

vivência do nosso centenário. 

Esta atividade foi uma oportunidade de dar a conhe-

cer jovens o nosso carisma, aquilo que nos anima e nos 

faz felizes; Procurando desta forma colocar em prática 

o nosso horizonte: “Para que todas as pessoas saibam e 

possam experimentar o amor de Deus de modo a que 

concretizem a sua vocação”.

https://www.miniavailable.com/JDJ-2022-OEIRAS/
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LANÇAMENTO DA MOSTRA INTERNACIONAL  
DE CURTAS-METRAGENS “DEUS FORA DE PORTAS”

Por ocasião do Dia Mundial do Cinema e da realização, 

em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 

Lisboa 2023, o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento 

(LA CC) lançou no passado dia 5 de novembro a Mostra 

Internacional de Curtas-Metragens “Deus fora de Portas”, 

na sede da JMJ Lisboa. 

Este evento de lançamento da Mostra, contou com a exi-

bição da curta-metragem de 2005 realizada por Regina 

Pessoa − “História Trágica com Final Feliz”, com comentário 

de Catarina Burnay e apresentação dos membros do júri. 

Com esta iniciativa, desafiamos os jovens – dos 14 aos 30 

anos – para a realização de curtas-metragens que de-

monstrem como encontram Deus no seu dia-a-dia, em 

contextos não habituais ao culto. O período de submissão 

das curtas-metragens é até dia 20 de janeiro de 2023 com 

divulgação dos selecionados no dia 17 de abril. 

Para saber mais acerca da Mostra Internacional de Cur-

tas-Metragens “Deus fora de Portas” consulte o regulamen-

to no site: www.lacc.pt.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE  
“DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ” EM AVEIRO

No passado dia 19 novem-

bro, foi inaugurada da Expo-

sição Itinerante sobre a vida, 

vocação e obra da venerável 

Madre Luiza Andaluz na Igre-

ja de Nossa Senhora da Gló-

ria em Aveiro. 

Este momento contou com 

vários membros da Congre-

gação das Servas de Nossa 

Senhora de Fátima e poderá 

visitar até janeiro de 2023.
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NOVEMBRO, FIM DO ANO LECTIVO EM MOÇAMBIQUE

Programa de Férias 

Novembro é o mês do fim do ano letivo em Moçambi-

que, e por isso, mês de exames nacionais e de férias 

letivas. No dia 7 de Novembro iniciou-se o programa 

de férias para as crianças do ATL (1.ª à 7.ª classes) e a 

preparação dos exames (6.ª à 12.ª classes). 

Terminamos o programa de férias com um piquenique no 

espaço (jardim) das Irmãs. Cada criança trouxe o que 

tinha para partilhar e a mana Leonor fez um bolo. O pi-

quenique coincidiu com o aniversário da mana Virgínia 

(aspirante), cantamos os parabéns, dançamos, e por fim 

fomos ver os animais das Irmãs.

Preparação de Exames

Durante o período da tarde, o ATL e o CR fizeram a prepa-

ração para os exames, para as crianças e jovens da 6.ª, 

7.ª, 10.ª e 12.ª classes. 

Quase cerca de 90 crianças e jovens preparam-se para 

os exames, com o apoio das dinamizadoras, mentoras 

e aspirantes. A equipa do CDJ preparou fichas de apoio 

com exercícios relacionados com a matriz e com exames 

do ano anterior. 

O programa de férias tinha como tema “Férias a Brincar” 

e durante 2 semanas, no período da manhã, as crian-

ças divertiram-se com atividades plásticas, quizz sobre o 

ano no ATL, jogos tradicionais, cinema, torneio desporti-

vo, músicas, danças e visita à fortaleza de Maputo. 

VISITA DE ESTUDO À FORTALEZA 

No dia 17 de Novembro 22 crianças do ATL foram visitar a 

fortaleza de Maputo, acompanhadas pela mana Leonor e 

por 2 aspirantes, a mana Rufina e a mana Virgínia. Os me-

ninos estavam muito alegres e entusiasmados com este 

passeio à cidade Capital. Iniciou-se o passeio com uma 

oração, feita pela mana Rufina e seguimos a viagem, com 

muitos cânticos e dinâmicas até chegar à fortaleza. Fizeram 

uma visita guiada pela estagiária Isabel que foi muito aten-

ciosa e paciente. O passeio terminou com lanche.
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Saiba mais...
Receita de Um Bolo Rei

RETIRO  
DO ADVENTO
ABERTO A TODOS

Neste tempo do Advento 
propomos via online um dia  
de reflexão e oração que  
prepara o Natal, orientado  
pela Família Andaluz  
de Moçambique.

Inicia-se dia 17 de dezembro 
às 16h de Moçambique.

Brasil (Brasília) − 11h00  
Bélgica, Luxemburgo  
e Angola − 15h00  
Guiné e Portugal − 14h00

> Inscrições: familiaandaluz@servasnsfatima.org

4, 11 
E 18 
DEZ

Exposição de Presépios

Inauguração da Exposição de 
Presépios dia 8 de dezembro 
pelas 16h, na Casa Madre  
Luiza Andaluz, Santarém.

Natal na Escadaria 

Para preparar o Natal junte-se a nós nos dias 4, 
11 e 18 de dezembro, às 16h30 na Casa de São 
Mamede, com música ao vivo.

Neste Advento, sentes que Deus 

te CHAMA a mais?

Com Maria, vem trilhar a escu-
ta, o levantar e o "sim" ao seu 
imenso Amor.

Local: Casa Luiza Andaluz − Rua 

do Anjo de Portugal, 22, Cova 

da Iria 2495-415 Fátima

Inscrições aqui 

CHAMA-TE?
16 A 18 DE DEZEMBRO

Ingredientes:

250 gr. de farinha de trigo
15 gr. de fermento de padeiro
75 gr. de manteiga
1 cálice de vinho do Porto 
1 cálice de aguardente
Raspas de 1 laranja ou 1 limão
75 gr. de açúcar
2 ovos inteiros
Sal q.b.

Preparação:

Das 250 gr. de farinha, tiram-se 50gr 
para fazer o fermento. (Amorna-se um 
pouco de leite ou água e amassa-se 
a farinha, depois deixa-se levedar).
Amassa-se bem a farinha com a 
margarina não derretida. Em segui-
da, põe-se o fermento já levedado, 
amassando bem, pouco (sempre) em 
seguida os ovos, o açúcar, o vinho, a 
aguardente e a raspa.
Deixa-se levedar com ou sem fruta, 
mas no caso de se pôr só depois de 
amassado.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://forms.gle/NJUrsQbfxv13H3L87

