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COMUNICAÇÃO: “LUIZA ANDALUZ 
E A ESPIRITUALIDADE DE SANTA 
TERESA D’ ÁVILA”

Entrar na reunião Zoom

https://us06web.zoom.us/
j/84762424478?pwd=WXNCRVlhZGVDMF-
cvMEtWWlZFYkhCZz09

ID da reunião: 847 6242 4478           

Senha de acesso: 631988

https://us06web.zoom.us/j/84762424478?pwd=WXNCRVlhZGVDMFcvMEtWWlZFYkhCZz09
https://us06web.zoom.us/j/84762424478?pwd=WXNCRVlhZGVDMFcvMEtWWlZFYkhCZz09
https://us06web.zoom.us/j/84762424478?pwd=WXNCRVlhZGVDMFcvMEtWWlZFYkhCZz09
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atos oficiais
• Admissão ao ano de preparação Votos Perpétuos

 - A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral da Congregação das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima, admitiu ao ano de preparação de votos com início em fevereiro a Irmã Maria 
Rita de Ornelas Neves.

• Admissão ao Postulantes
A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, admitiu ao postulantado em Moçambique as aspirantes:

 - Helque Badjeta Malomar
Nasceu no dia 23 de junho 2002 em Bissau, Guiné-Bissau.

 - Rofina Paulo Prestamo
Nasceu no dia 27 de Maio de 1999 em Nampula, Moçambique.

 - Virgínia Eugénio Artur Imora
Nasceu no dia 13 de Novembro de 2002 em Maputo, Moçambique.

NOMEAÇÕES

• Equipas
Com o intuito de uma maior participação das Irmãs na vida e missão das comunidades, em Portugal, 

foram mantidas e renovadas as seguintes equipas: 

 - Equipa da Pastoral vocacional, constituída pelas Irmãs Lucília Gaspar; Naiuca Barai e Sandra 

Bartolomeu; 

 - Equipa Itinerante, constituída pelas Irmãs Inês Vasconcelos; Mª do Carmo Alves e Sandra Fernandes;

 - Equipa de formação para as Instituições, constituída pelas Irmãs Dina Batalha e Isabel do Rosá-

rio Martins;

 - Equipa para a dinamização de Irmãs idosas e doentes, constituída pelas Irmãs Janete Faria;  

Mª Fernanda Antunes e Lourdes Gaspar.

• Superioras
 - A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral da Congregação das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima, ouvido o parecer do Conselho Geral, nomeiou a Irmã Anabela Alexandre Bu-
languete para exercer a missão de Superiora Local na Comunidade em Cassongue, na Diocese 

do Sumbe, Angola.

 - A Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, ouvido o parecer do Conselho Geral, nomeiou a Irmã Eulália Vitória Machel para 

exercer a missão de Superiora Local na Comunidade residente no Bairro da Liberdade, Rua do 

Maputo, Fomento, Moçambique.
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bélgica
MEMÓRIAS DO ANO 2022 PARA GUARDAR E PARTILHAR

Iniciámos o ano com o nosso novo projeto comunitário. 

Nele identificámos os seguintes resultados para estes 3 

anos: 

> Atualização e explicitação do carisma na Bélgica1 

> Experiência de um diálogo fraterno construtivo e liber-

tador2 

> Inserção efetiva na cidade e na diocese3 

Foi uma experiência feliz de discernimento comunitá-

rio que nos ajuda a atualizar a presença e a missão da 

Congregação neste país, onde estamos há 44 anos. 

Para nos inserirmos mais precisamos de conhecer o 

país, a sua história, cultura, línguas. Para isso combiná-

mos fazer visitas, conhecer pessoas e locais diferentes, 

até porque a nossa missão se estende a outra parte da 

diocese, chamada «Brabant wallon».

Em junho fomos juntas descobrir a cidade de Malines, a 

sede principal da diocese, que só a partir de 1962 pas-

sou a denominar-se «Malines-Bruxelles»

No âmbito da nossa missão participámos em vários en-

contros, nomeadamente na Jornada Pastoral organiza-

da pela Universidade Católica de Lovaina-a-Nova.

Desde 2017 a missão da nossa comunidade em Bruxe-

las alargou-se. Deixou de ser apenas na pastoral portu-

guesa, em Saint-Gilles – no início e mais tarde por longo 

período de tempo foi também em Ixelles – para passar 

a ser também noutros âmbitos da pastoral diocesana, 

em língua francesa. Primeiro no serviço da catequese, 

atualmente na formação dos agentes de pastoral. Foi 

uma nova página que se abriu na nossa forma de pre-

sença e participação na missão da Igreja neste país.

A etapa diocesana do Sínodo em curso foi um estímu-

lo para nós. Procurámos envolver a comunidade portu-

guesa através de 3 encontros comunitários, conforme 

orientação da diocese, e também da participação da 

jornada de encerramento ao nível local, com uma ca-

minhada e uma celebração na basílica em junho e ou-

tra celebração em outubro.

1 Liga-se com a vivência da nossa própria identidade, na tensão entre 
a fidelidade a Deus e as exigências da encarnação num contexto cul-
tural diferente.

2 Implica trabalhar dinâmicas de relação intra e interpessoal. Terá tam-
bém como fruto a alegria, a serenidade e a paz.

3 Refere-se a uma mudança de perspetiva no modo de estarmos e nos 
compreendermos neste contexto, que deixa de estar focada na pasto-
ral portuguesa para se situar de forma mais ampla na realidade local, 
em fidelidade ao carisma e à missão da Igreja.
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bélgica

Desde 2010, a irmã Isabel colabora num grupo de ES-

DAC na Bélgica (exercícios espirituais de discernimento 

comunitário e apostólico). Em 2015 colaborou na orga-

nização de uma sessão que teve lugar no Rodízio. No 

Verão de 2022, participou na equipa de formação de 

um grupo de espanhóis e portugueses em Soutelo e 

acompanhou quatro dias de exercícios com uma con-

gregação religiosa em Lisboa.

A nossa comunidade fez a opção de investir na pasto-

ral juvenil da comunidade portuguesa, na sequência da 

renovação da catequese. O objetivo é encontrar formas 

de ajudar os jovens a crescer como pessoas e como cris-

tãos numa sociedade secularizada e prepará-los para se 

inserirem na Igreja local. Para isso, assumimos a remune-

ração de uma animadora jovem que nos ajuda nessa 

missão e nos permite a nós abrir outros caminhos de co-

laboração eclesial onde não estamos habitualmente.

A irmã Rosária tem a seu cuidado a visita a pessoas 

doentes ou em situação de luto. Habitualmente visita vá-

rias pessoas em suas casas e nos hospitais, segundo as 

situações,  uma vez por semana, sempre que   possível, 

a quem leva Jesus Eucaristia, quando é o caso. A maior 

parte são portugueses, mas também visita duas senho-

ras de língua francesa.

Uma das nossas opções é também abrir a casa a pes-

soas que possam precisar dela. Este ano foi o caso de 

várias pessoas conhecidas, entre outras: a Margarida 

Alvim que passou uns dias connosco em junho e o Pe-

dro Valinho que passa aqui temporadas em função da 

sua tese, que está a fazer na Universidade Católica de 

Louvaina-a-Nova. 

O Pedro Valinho veio também colaborar connosco na 

formação das pessoas acerca de Fátima. No domingo 

a seguir à procissão em Saint-Gilles, em maio, houve 

uma Missa intercomunitária, entre nós e a comunidade 

francófona, e depois da missa um momento de convívio 

precedido de uma conferência que o Pedro apresentou 

em francês.

Tornámo-nos presentes à Comunidade do Luxemburgo 

nomeadamente nos aniversários das irmãs e nos dias 

26-28/12 acolhemos as quatro irmãs em nossa casa 

para um tempo natalício em convívio fraterno. Foi um 

tempo muito rico em partilha de vida e muito formativo 

para todas.  Também visitámos os presépios na Catedral 

e  o Museu da cidade em Bruxelas.

As Irmãs da Comunidade de Bruxelas
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guine-bissaubélgica
FAMÍLIA ANDALUZ DE BISSAU

No dia 7 de janeiro tivemos mais 

uma reunião da Família Andaluz. 

Mas desta vez com uma novidade, 

alguns jovens estão a manifestar 

quererem pertencer a este Movi-

mento e vieram fazer uma experiên-

cia. Vamos lá ver se a nossa Família 

cresce com “sangue novo”… 

FORMAÇÃO PARA ALUNOS DA VIGARARIA CACHEU SUL

No dia 14 de janeiro a Ir. Eugénia esteve em Canchungo 

a orientar um encontro para alunos das escolas católi-

cas da Vigararia de Cacheu Sul. Por serem muitos, esta-

vam convocados dois alunos por turma, totalizando 80 

alunos no encontro, fora os professores acompanhan-

tes. O tema foi “Escolas católicas, promotoras de comu-

nhão, participação e missão”.

Já que Canchungo fica um pouco longe de Bissau, a 

Ir. Preciosa acompanhou a Ir. Eugénia e as duas passa-

ram o fim-de-semana na missão de Calequisse, com as 

Irmãs Espiritanas, que habitualmente se hospedam em 

nossa casa quando precisam de vir à cidade. Foi um 

fim-de-semana bem passado, que deu para conhecer 

um pouco mais de perto a exigência da missão no inte-

rior deste país. 

As Irmãs da Comunidade de Bissau

... alguns jovens estão a manifestar quererem pertencer a este 
Movimento e vieram fazer uma experiência.

... para conhecer um pouco mais de perto a exigência  
da missão no interior deste país.
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portugalportugal
CÂNTICOS AO MENINO

A Comunidade do Candeeiro viveu este Natal com ale-

gria e esperança. Iniciou este tempo propício a uma 

vivência fraterna mais forte, com uma caminhada de 

advento centrada nas virtudes de Maria que quisemos 

imitar e colocar em evidência nestas quatro semanas: si-

lêncio e escuta; Disponibilidade; Humildade e Caridade. 

"Cada Irmã  
se sentiu envolvida  
nesta caminhada e a vivenciou 
segundo as suas possibilidades 
e capacidades..."

Apesar da azáfama desta quadra natalícia, sentimo-

-nos felizes preparando a casa pela elaboração dos 

presépios e ornamentação de alguns espaços comuns 

a todas, pela confecção das refeições e de algumas 

iguarias próprias deste época, pelo serviço generoso e 

gratuito de cada uma de nós.

"... sentimo-nos felizes 
preparando a casa pela 
elaboração dos presépios 
e ornamentação de alguns 
espaços comuns a todas..."

No dia de Natal, à tarde, recebemos com alegria a visi-

ta da Comunidade da Casa Geral que nos presenteou 

com cânticos ao Menino e um animado convívio à volta 

do presépio, na sala da Comunidade. Em seguida lan-

chámos e rezámos vésperas em conjunto.

Saudações fraternas a todas as Irmãs, em especial as 

que se encontram mais distantes fisicamente.

As Irmãs da comunidade do Candeeiro

"... Silêncio e Escuta; 
Disponibilidade;  
Humildade e Caridade."

Cada Irmã se sentiu envolvida nesta caminhada e a vi-

venciou segundo as suas possibilidades e capacidades, 

procurando aquela disponibilidade interior que é neces-

sária para acolher um propósito comunitário sem des-

curar a sua realidade e o seu próprio itinerário espiritual. 

A coroa de Advento que elaboramos na capela refletia 

essa realidade de um caminho a fazer por cada uma e 

pela comunidade no seu conjunto, sempre com Maria 

no horizonte, sabendo que é ela que nos leva a Jesus.
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FORMACAO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES

Está a decorrer, desde o dia 16 de Janiero, uma formação inicial de formadores, em Maputo, para as raparigas que 

terminaram o Programa Descobre. Estão a participar 14 raparigas de Mavila e 12 de Maputo e, a equipa formadora é 

composta pelo Simão Leitão, a irmã Rosária Monteiro e 3 dinamizadores de Moçambique. 

Durante a formação são feitas dinâmicas, simulações de sessões do Programa Acredita, e várias outras actividades 

individuais assim como em grupo.

Esta semana, as manas estão em processo de avaliação (autoscopia) e na próxima quinta-feira termina a forma-

ção.A formação está a ser produtiva e muito divertida, as manas estão a gostar bastante e aprendem muito.

CDJ de Moçambique

COMO MARIA,
SUBIR APRESSADAMENTE

RETIRO DE SILÊNCIO

17 a 19 de Fevereiro
Santarém

*jovens dos 15 aos 35 anos                                 INSCRIÇÕES AQUI

https://forms.gle/vL8vMQ2ZThUu2RKDA
https://forms.gle/vL8vMQ2ZThUu2RKDA
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ALARGAMENTO DO PRAZO DE SUBMISSÃO: MOSTRA 
INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS “DEUS FORA DE PORTAS”

COMUNICAÇÃO:  
LUIZA ANDALUZ E A ESPIRITUALIDADE DE SANTA TERESA D'ÁVILA 

No dia 26 de janeiro pelas 16h00 na Casa Madre Luiza 
Andaluz em Santarém, teremos a comunicação “Luiza 
Andaluz e a Espiritualidade de Santa Teresa d’ Ávila”, 
pelo Padre Joaquim Teixeira, da Ordem dos Carmelitas 

Descalços. 

No âmbito das celebrações do centenário da fundação 

da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fáti-

ma e integrado na Exposição “Luiza.Tereza - um chama-

mento”, aprofundaremos o conhecimento acerca da 

ligação espiritual entre estas duas figuras femininas de 

relevo para a Igreja Católica, bem como a inspiração 

que Luiza recebe de Santa Teresa de Jesus.

O evento é aberto ao público geral e será transmitido 

em direto na Casa de São Mamede.

Alargamento do prazo de submissão de Curtas-Metra-

gens até dia 20 de fevereiro.

Por ocasião do Dia Mundial do Cinema, e da realização, 

em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 

2023 (JMJ), o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento 

(LA CC) lançou no passado dia 5 de novembro a Mos-
tra 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. 

Para submeteres a tua inscrição consulta o site: www.

lacc.pt.

https://us06web.zoom.us/j/84762424478?pwd=WXNCRVlhZGVDMFcvMEtWWlZFYkhCZz09
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AGENDA

20
JAN

18
MAR

29
JAN

Exposição "Relíquias? O projeto reliquiarum"

Visita guiada de encerramento da  Exposição "Relíquias? O projeto reliquia-
rum", do Museu de São Roque, dia 29 de janeiro, a partir das 14h. Nesta pode-
rá descobrir alguns dos objetos pessoais de Luiza Andaluz que marcaram a 

sua vida e integram a investigação deste projeto.

Exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz”

Inauguração da exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz” na ExpoEc-
clesia Guarda no passado dia 20 de janeiro às 16 horas. O evento de aber-
tura da exposição contou com a presença do Bispo da Guarda, D. Manuel 
Felício, vários sacerdotes da diocese da Guarda e membros do executivo da 
Câmara Municipal.

Poderá visitar e descobrir Luiza até ao final de fevereiro de 2023.

Exposição Luiza.Tereza − um chamamento

Enquadrada no centenário da intuição de Luiza Andaluz a fundar a Congre-
gação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, poderá visitar a exposição 
“Luiza.Tereza − um chamamento”, que torna patente a ligação espiritual entre 

Luiza Andaluz e Santa Teresa de Jesus, até dia 26 de fevereiro.

ATÉ
26 FEV

Lançamento do livro “Comunicações e Discursos”

Dia 18 de março, o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, promove o lança-
mento do sexto livro “Comunicações e Discursos” que finaliza o conjunto de 
publicações editadas pela Lucerna dos escritos de Luiza Andaluz.

Neste livro agrupam-se as diversas comunicações de Luiza Andaluz à Con-
gregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima e os discursos proferidos 
para as instituições, atribuições de prémios e textos publicados em diferentes 
órgãos de comunicação.

Fique atento às novidades em: www.lacc.pt.


