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Jesus te acarinhe  

contra o seu coração e te apresente  

a Maria e José.  

Sejam estas as tuas companhias  

para o ano de "2023".
Luiza Andaluz

PÁGINA 02 FESTAS DE NATAL EM BISSAU

PÁGINA 04
JÚBILO E GRATIDÃO 25 ANOS  
DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA

PÁGINA 05
LUIZA ANDALUZ  
CENTRO DE CONHECIMENTO

Jubileu dos 25 anos  
de presença em Angola  

p. 03
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No Jardim Escola Sorriso do Amanhã (JESA) estão a tra-

balhar em inter colaboração dois membros da Familia 

Andaluz (o Alfredo e o Albino) e a Irmã Preciosa. Esta co-

laboração foi assumida como a Missão Conjunta SNSF 

– FAL. A nossa Irmã está a dinamizar o Despertar para a 

Vida e a Iniciação à Vida com os alunos.

105 crianças, participaram 
com recitação de poesia, 
cantando canções natalícias 
e outras, assim como com um 
auto de Natal apropriado,FESTAS DE NATAL

No passado dia 16 de dezembro realizou-se a festa de 

Natal. Todas os alunos, num total de 105 crianças, partici-

param com recitação de poesia, cantando canções na-

talícias e outras, assim como com um auto de Natal apro-

priado, orientadas pelas educadoras, professores e diretor. 

Terminou com um lanche em comum que teve a colabo-

ração de todas as crianças. 

Na mesma manhã, também o Jardim S. Pedro Apóstolo 

celebrou o Natal infantil. A Irmã Janete, como colabora lá 

diretamente, esteve também envolvida na preparação e 

na celebração. Foi um momento lindo, ver a presença dos 

pais nesta pequena festa.

As Irmãs da Comunidade de Bissau

PEREGRINAÇÃO  
NACIONAL A CACHEU

Depois de um interregno de dois anos, por causa da pan-

demia, voltámos a ter a Peregrinação Nacional ao Santuá-

rio de Nossa Senhora da Natividade, em Cacheu,  no dia 3 

de dezembro. Participaram cerca de 7000 peregrinos das 

duas dioceses. A celebração foi presidida pelo Administra-

dor Diocesano de Bafatá, Pe. Lucio Brentagani.

Guiné-Bissau
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JUBILEU DOS 25 ANOS DE PRESENÇA  
EM ANGOLA

Depois de um ano de preparação, 

celebrámos no dia 04 de Dezembro, 

no Centro de Nossa Senhora de Fáti-

ma, Paróquia de Nossa Senhora da 

Paz, no Rocha Pinto, o Jubileu dos 

25 anos de presença Missionária da 

Congregação em Angola. Estive-

ram presentes todas as Irmãs a re-

sidir neste país assim como a nossa 

Madre Geral, Irmã Maria de Jesus 

Armez Silvério.

Presidiu à celebração Eucarística 

D. Fernando Francisco, Bispo auxi-

liar da Arquidiocese de Luanda. A 

celebração foi animada pelo coro 

de Santa Mónica. Na homilia, D. Fer-

nando falou da missão da Congre-

gação e concretamente em Angola. 

No final da celebração chegou o 

Senhor Núncio Apostólico, que no 

meio dos seus muitos afazeres, des-

se dia, não podia deixar de nos visi-

tar e entregar a resposta original ao 

nosso convite (tinha respondido por 

e-mail). Estava na hora do almoço 

mas ele não podia ficar. No entanto 

ainda aceitou o convite para visitar 

as instalações da Escola Luiza An-

daluz, para a qual a CEI contribuiu 

com a maior parte. Ainda tomou 

parte no partir do bolo aniversário e 

de seguida despediu-se.

D. Fernando tinha anunciado, na ho-

milia, que D. Filomeno, Arcebispo de 

Luanda e D. Estêvão, Bispo Auxiliar 

de Benguela iriam aparecer, o que 

aconteceu já em pleno almoço. Al-

moçaram connosco e D. Filomeno 

agradeceu a presença e serviço das 

Servas em Angola e concretamente 

na Arquidiocese de Luanda, na pas-

toral e na educação. 

Estiveram presentes as vocaciona-

das e aspirantes internas (a viver 

na nossa casa em Cassongue) e 

outras que se vão manifestando, 

mais concretamente em Luanda e 

com as quais a Irmã Ana tem feito 

encontros periódicos.

As Irmãs das Comunidades de  
Angola



4

A
n

d
a

Lu
z 

 |
 n

.º
 2

6 
·J

a
n

e
iro

 d
e

 2
02

3

Hoje dia da Sagrada Família, a pa-

róquia de Nacaroa está reunida em 

celebração solene de acção de 

graças pelo dom dos 25 anos de 

Consagração Religiosa da Ir. Cristi-

na Martinho, 50 anos de presença 

em Moçambique e o Centenário da 

Congregação da Servas de Nossa 

Senhora de Fátima. Preside está ce-

lebração o Sr. Bispo D. Alberto, Bispo 

de Nacala. Unamo-nos a esta Assem-

bleia com júbilo e gratidão.

JÚBILO E GRATIDÃO 25 ANOS  
DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA

... a paróquia  
de Nacaroa  
está reunida  
em celebração solene 
de acção de graças  
pelo dom dos 25 anos 
de Consagração 
Religiosa da  
Ir. Cristina Martinho
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“NATAL NA ESCADARIA”  
E EXIBIÇÃO DO “INFINITO NO APARENTE MINÚSCULO”
Nos passados dias 11 e 18 

de dezembro, durante as tar-

des de domingo, viveu-se o 

“Natal na Escadaria”. Contá-

mos, com música ao vivo e a 

exibição do “Infinito no apa-

rente minúsculo”, com pintu-

ras da série Rembrandtiana 
de autoria de Sandra Barto-

lomeu, snsf. 

No dia 11, num ambiente festivo e alegre, escutamos o 

Coro de Fórum de Católicos Guineenses em Portugal.

Para as celebrações dos 5 anos da aprovação das Vir-

tudes Heroicas de Luiza Andaluz, dia 18 de dezembro, 

partilhámos um momento familiar e intimista com cin-

co amigos músicos, para o momento musical “5 anos, 5 

amigos, 5 músicos”.

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 Lisboa 2023 (JMJ), o Luiza Andaluz Cen-

tro 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. 

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

realização de curtas-metragens que demonstrem como encontram Deus 

no seu dia-a-dia, em contextos não habituais ao culto. 

Estão abertas as inscrições para a Mostra Internacional de Curtas-Metra-

gens “Deus fora de Portas” até 20 de janeiro. Para submeteres a tua inscri-

ção consulta o site: www.lacc.pt.

Um espaço contemporâneo e de vanguarda
onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade encontram 

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

Visite-nos de quinta a domingo, das 14h às 19h, ou a qualquer momento em lacc.pt

https://www.lacc.pt/
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EXPERIÊNCIA VIVIDA PELA EQUIPA  
DA COORDENAÇÃO CDJ ANGOLA! 

DIA 23 EM AVEIRO 

No dia 17 de Dezembro a equipa de coordenação rea-

lizou um convívio. Esta equipa tem-se encontrado habi-

tualmente para as reuniões de planificação das ativida-

des para os jovens, mas desta vez foi diferente, o plano 

era estarmos juntos.

De amanhã, encontramo-nos no espaço do CDJ para 

juntos caminharmos até ao local (aproximadamente 

4km de distância da vila de Cassongue).

Com muita alegria fomos caminhando até ao rio Mupa 

como forma também de convívio e de nos conhecermos 

melhor. Chegando ao local, tivemos um primeiro momen-

to de oração, orientado pela irmã Anabela. O tema da 

oração convidava-nos a tomar consciência de que no 

Natal celebramos esta grande alegria, de um Deus que 

nasce, um Deus que se oferece. O Natal é um tempo por 

excelência de acolhimento, onde Maria sobressai como 

figura ímpar, numa adesão total ao projeto de Deus. 

Na oração do Liga-te +, refletimos sobra a palavra de 

Deus, a palavra do Papa Francisco e a palavra de Lui-

za Andaluz. Tínhamos também uma questão: “Quem 

foram os “anjos” que Deus se serviu para nos falar?” 

 

Terminada a oração pessoal, tivemos uma partilha em 

grupo e a seguir tivemos uma surpresa, recebemos como 

presente um menino Jesus e bolinhos. Seguiu-se um um 

almoço de confraternização, que foi tão agradável! 

 

Durante a tarde regressámos a casa para um encontro 

com a irmã Maria de Jesus, Superiora Geral da Congre-

gação. Foi um tempo de partilha, onde apresentamos 

os nossos desejos e expectativas sobre o o futuro do CDJ 

Angola − Cassongue.

CDJ Angola − Cassongue

A proposta intradestinos continua a 

circular por várias zonas do país. No 

ano pastoral anterior fomos à Guar-

da, a Coimbra, a Santarém, a Mafra, 

à Benedita e a Leiria. 

Este ano, já levamos a proposta à 

Alvorninha e agora, no passado dia 

17 de Dezembro fomos até à Sé de 

Aveiro. Mais uma vez, percorremos 

no imaginário uma viagem de com-

boio na companhia de Maria, de 

Luiza Andaluz e com os olhos postos 

na semana da JMJ Lisboa 2023. 

Esta proposta pretende aprofundar 

a relação com Maria, dar a conhe-

cer a vida de Luiza Andaluz e ao 

mesmo tempo consciencializar para 

o grande encontro com o Papa e o 

jovens do mundo inteiro!

dinamização
juvenil
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Saiba mais...
Irmã, que, com Luiza Andaluz 
constituiu, há 100 anos,  
a Primeira Comunidade

Louise Marie Gröetz

Nasceu no dia 29 de Junho de 1893 
em Beja, Paróquia de S. Salvador, foi 
baptizada no dia 18 de Junho de 1899 
na paróquia de Nª Sª dos Navegante, 
Cascais – Lisboa.

Entrou na Congregação no dia 15 de 
Outubro de 1923. Fez a Primeira Profis-
são no dia 11/10/1939.  Profissão Perpé-
tua 02/10/1941. 

A Ir. Louise Marie Gröetz, começou a 
trabalhar com a Luiza Andaluz no co-
meço da Obra, como procuradora e 
professora de francês, no Pensionato 
de Nª Sª dos Inocentes em Santarém, 
exerceu a missão de superiora local 
na União Gráfica, Colégio Andaluz e 
Noviciado.

Sucedeu Luiza Andaluz no Governo da 
Congregação, como Superiora Geral, 
de 10/01/1953 a 08/09/1958, a sua Fun-
dadora.

Faleceu no dia 07/07/1964, rodeada 
de Irmãs cantando os cânticos que 
ela tinha sugerido.

"RELÍQUIAS?  
O PROJETO RELIQUIARUM" MUSEU 
DE SÃO ROQUE

Visite a exposição "Relíquias? 

O projeto reliquiarum" de par-

ceria entre o Luiza Andaluz 

Centro de Conhecimento e o 

Museu de São Roque até dia 

29 de janeiro. Aqui poderá 

ver um conjunto de objetos 

variados de cariz utilitário, de 

devoção e de memória, per-

tencentes a Luiza Andaluz. 

LUIZA ANDALUZ E A ESPIRITUALIDADE  
DE SANTA TEREZA D'ÁVILA 
Enquadrado na Exposição Luiza.

Tereza − um chamamento, que 

torna patente os 100 anos da in-

tuição de Luiza Andaluz a fundar 

a Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima e a sua 

relação com Santa Teresa de Je-

sus teremos a comunicação do 

Padre Joaquim Teixeira, da Or-

dem dos Carmelitas Descalços, 

“Luiza Andaluz e a Espiritualida-

de de Santa Tereza d'Ávila”,  no 

dia 26 de janeiro pelas 16h, na 

Casa Madre Luiza Andaluz. 

DESCOBRIR 
LUIZA ANDALUZ
No próximo dia 7 de janeiro, con-

vidamos a assistir à conferência 

"Descobrir Luiza Andaluz", na Sé de 

Aveiro pelas 16h00.

Visite também a exposição itine-

rante "Descobrir Luiza Andaluz" na 

Igreja de Nossa Senhora da Gló-

ria em Aveiro até 11 de janeiro de 

2023.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/

