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Para o futuro olhamos cheias de esperança;

a semente já está lançada à terra;

saibam, as que depois de nós vierem,

cultivá-la com o mesmo espírito de sacrifício,

com o mesmo entusiasmo e igual carinho.

Luiza Andaluz
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DIA DIOCESANO 
DOS CATEQUISTAS EM BISSAU

No dia 4 do mês de junho, a diocese de Bissau celebrou 

o dia de catequista. Todos os catequistas deslocaram-se 

à paróquia de Bôr, onde decorreu a celebração.  

Às 9h começou com a palestra dada pelo padre Fran-

cisco Fernandes, diocesano, que abordou o tema: “ca-

tequista instrumento de fraternidade”. Sublinhou muito 

que o catequista deve ser uma pessoa de convivência 

fraterna dentro da comunidade cristã, que cria comu-

nhão. É aquela pessoa que testemunha aos outros o 

bom de sermos de Deus; a coerência de vida do que 

fala e do que vive. Podemos ser bons catequistas, mas 

se o que dizemos não coincide com a nossa vida é vã a 

nossa palavra. O maior testemunho não são as palavras 

mas a vida. 

Pelas 11h foi a missa, celebrada pelo bispo de Bissau, 

D. José Lampra Cá. Da parte da tarde, foi o convívio en-

tre os participantes. 

Irmã Janete

FORMAÇÃO DE NOVIÇAS DA DIOCESE EM BISSAU

Na Guiné Bissau encontram-se somente 4 noviças de 

três institutos; todas as outras guineenses estão a fazer a 

formação em outros países. 

Desde que estamos na Guiné, a nossas Irmãs têm dado 

colaboração na formação inicial, nomeadamente ao 

nível da formação humana e outros. 

Apesar de não ser possível dar continuidade a essa 

missão como antes, já que nenhuma de nós tem for-

mação nessa área, a pedido da responsável pela Vida 

Consagrada, a Irmã Laura Aguilar, a Irmã Eugénia  

está a dar formação em “Introdução à Liturgia”,  um cur-

so de 15 horas, na semana de 20 a 24 de junho. 

Este encontro está a acontecer na casa da comunida-

de de Bissau.

Na foto, estão a Maíssa (das Pequenas Filhas de S. José); a 
Natividade e a Alexina (das Marianitas), estando a faltar a 
Jamila (das Franciscanas Missionárias do Coração Imacu-
lado de Maria).
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ACOLHER O ESPÍRITO SANTO 
No dia 18 de junho, um grupo de adolescentes da paróquia de S. Mamede da Ventosa e seus catequistas rumaram 

até ao convento do Varatojo, onde já os esperavam as irmãs Lourdes Lima e Ana Cristina.

Neste contexto inspirador cada um teve a oportunidade de rever a sua opção e dar conta das motivações que os 

impelem a colher o "presente" do Espírito que pode operar uma revolução na vida de cada um.

Irmãs Ana Cristina e Lourdes Lima
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CDJ ANGOLA
Formação Sopaminina

Com base no pensamento de Luiza Andaluz: “Passar fa-

zendo o bem à imitação do Mestre Divino, tornar felizes 

os que nos rodeiam que doce programa de vida” o CDJ 

Angola realizou uma formação específica para as me-

ninas que tinha como principal objetivo acompanhar, 

enriquecer e consolidar o desenvolvimento de cada 

participante enquanto jovem líder ao serviço da Comu-

nidade. 18 jovens concluíram com êxito a formação no 

passado dia 18 de Junho.

“Tivemos cinco sessões muito boas e aprendi muito 

com esta formação. Aprendi a olhar para mim e 

para as pessoas e perceber o que elas sentem e 

pensam” – Madalena

Formação sobre liderança

A formação sobre liderança decorreu no CDJ desde 

Outubro a Junho. Na última sessão os jovens desen-

volveram de forma dinâmica várias actividades como: 

As actividade do CDJ Angola este ano encerraram de 

forma oficial com a dissertação do tema: Educação 

como veículo de mudança. O mesmo foi orientado por 

dois professores das escolas secundárias do município e 

o testemunho de uma estudante. O tema ajudou os parti-

cipantes a refletirem na importância da educação como 

veículo de mudança para o ser humano e, por conse-

guinte, da sociedade. Perceber como funciona a lei de 

base do sistema de ensino em Angola e as dinâmicas 

de mudança de comportamento para o equilíbrio am-

biental foram os objetivos que os preletores trouxeram e 

bem conseguidos. Os participantes sentiram-se satisfeitos 

e interagiram muito, expressão da pertinência do tema.

reflexão de temas; cântico, teatro e até uma emissão 

radiofónica. Sentimos que estas sessões deram aos jo-

vens ferramentas para olharem para si como protago-

nistas do seu desenvolvimento e do desenvolvimento da 

sociedade.

“Para mim a formação sobre liderança foi boa na 

medida em que me ajudou ou está a ajudar a ser 

mais líder. Está a enriquecer o meu desenvolvimen-

to ao serviço da comunidade” – Gabriel dos Santos

Educação como veículo de mudança

https://www.servasnsfatima.org/cdj/
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CDJ PORTUGAL
Testemunhos
Mini Capo de Férias

No dia 30 de junho começou o mini-campo de férias liga te 
+ plus, no centro pastoral Luiza Andaluz, na quinta das Tílias. 
Neste campo participaram 35 adolescentes entre os 12 e os 
16 anos e 11 animadores, entre os quais jovens e irmãs. 

Foram dias preenchidos com muitos risos e alegria, que se 
espalhavam pelo ar da quinta. Muito importantes foram 
também os diversos momentos de oração e catequeses 
que ajudaram todos a crescer e a adoração ao santíssi-
mo em que participámos.  

Neste campo de férias cada um aproximou-se de si pró-
prio, dos outros e de Deus. 

Desde caças ao tesouro, a concursos culinários, jogos de 
água, fogo de campo e muitas outras diversões fizemos de 
tudo, mas especialmente estivemos juntos.  A união entre o 
grupo foi crescendo e foi muito notória principalmente no 
final do campo. Que bom que foi.

Carolina Couto, animadora do campo de férias

Este mini campo de férias mostrou-nos várias coisas, mas 
a mais essencial foi que não é preciso ter medo ou vergo-
nha de amar a Deus, Jesus e Maria. 

Fizemos imensas atividades divertidas e durante as mes-
mas, era possível sentir a presença de Deus, Maria e Jesus. 
No jogo em que começámos a construir as equipas, fo-
mos revendo sinais de Deus e até durante o mini Master-
chef tivemos connosco a presença de Maria. 

Rezar o terço com desafios propostos foi importante para 
chegarmos mais perto de Maria e a adoração que fize-
mos fez-nos chegar perto de Jesus e de Deus. 

No fundo, este mini campo de férias ajudou-nos a encon-
trarmo-nos mais com Deus, Maria e Jesus através dos mo-
mentos de oração. 

Raquel, 15 anos, participante do mini campo de férias

ver vídeo

https://www.servasnsfatima.org/cdj/
https://drive.google.com/file/d/1OlQ6Ex7GSxrdDFFdxH-IDbAPNxh6Ya8L/view?usp=sharing
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Depois deste mini campo de férias só tenho uma palavra 
a dizer: OBRIGADO.

Obrigado pelo empenho de todas as Irmãs Servas de Nos-
sa Senhora de Fátima, a todos os hospedeiros de bordo 
(animadores) e a toda a gente que colaborou para que 
pudéssemos ter este mini campo de férias tão espetacular. 
Tivemos momentos de oração, muitos momentos de diver-
são e de convívio. Neste mini campo de férias consegui-
mos aproximar-nos mais de Jesus e refletir quem era Ele 
para nós.

Para além disso descobrimos novas amizades. Por isso: 
OBRIGADO.

Aconselho vivamente este mini campo de férias a toda a 
gente.

Afonso Ferreira, participante do mini campo de férias

https://www.servasnsfatima.org/cdj/
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SEMANA CULTURAL:  
TARDES JUNTO À CISTERNA

Desenho ao ar livre 

No dia 20 de junho, iniciámos a nossa Semana Cultural com a Sessão de Desenho ao ar livre com a Irmã Sandra Bartolomeu.

Momento Musical

Dia 21 de junho foi dia de Musica na Casa Madre Luiza Andaluz. Connosco tivemos a Rafaela, estudante do Conserva-

tório de Música de Santarém com o seu acordeão que nos animaram nesta tarde.

Construção de Azulejos de modo artesanal

No passado dia 22 de junho contámos com a presença do Instituto Politécnico de Tomar na Casa Madre Luiza Andaluz 

onde dinamizaram o Workshop de construção de Azulejos de modo artesanal.

https://lacc.pt/
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FAMÍLIA ANDALUZ LEIGOS – PORTUGAL
CELEBRAR MAIS UM ANO EM FAMÍLIA

Quinta das Tílias,

Manhã de Verão

Uma borboleta branca que passa, esvoaça

Entre flores, entre amigos, entre família.

Assim começa o o dia em que encerramos mais uma 

ano de Família Andaluz. Queremos celebrá-lo por todas, 

continuar a crescer, dar Graças a Deus pelo caminho fei-

to e pedir-Lhe que nos ajude a avançar.

Sorrisos de quem chega,

Sorrisos de quem recebe

Braços abertos, em jeito de abraço

Além do encontro, também é dia de reencontros.

As coisas mais belas da vida... Que reflexão! O sorriso e a 

bondade, a alegria e a Fé, o amor, a esperança, o diálo-

go e a paz interior. De onde vêem? Que nos fazem sentir? 

E o que sentimos na sua ausência? Como é que as da-

mos... A Deus? Aos outros? A nós próprios? Como é que 

as vemos e encontramos na nossa vida? E como é que 

as recebemos?

Pôr os dons de cada uma a render, assim é a receita, as-

sim o pedimos em oração, assim queremos responder.

Uma mesa posta na rua

Sombra de uma Tília, uma flor, um pássaro a cantar.

Aromas de grande carinho, a que juntamos

A maresia que da Ericeira levamos.

A missa vem pela tarde e, que bela surpresa, poder dar 

testemunho e recordar o encontro de cada uma com 

Luiza Andaluz e este caminho que vimos fazendo juntas. 

Uma forma tão bonita de encerrar o ano, mas também 

de receber o sopro para o próximo.

https://www.facebook.com/luiza.andaluz.cc/photos/a.110319387720001/406055568146380
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Saiba mais...
Foi em junho desse ano – 1923….

A 21 de março de 1923 foi assinada 
a escritura da compra do edifício 
onde desde logo se instalou a União 
Gráfica, Sociedade Anónima de 
Responsabilidade Limitada.
Bendizemos o Senhor por nos ter 
escolhido a nós, Servas de Nossa 
Senhora de Fátima, para, desde a 
sua fundação, servirmos esta Obra 
como servas modestas, mas dedica-
das. Foi em junho desse ano – 1923 
– quando apenas se elaboravam 
projetos e se recrutavam boas von-
tades, que demos entrada nesta 
missão. 
Depois de ter deixado o pessoal na 
União Gráfica voltei novamente para 
Santarém, onde tinha bastante que 
fazer até pôr tudo em ordem para a 
abertura do nosso Colégio. 

(ANDALUZ, L., 2020. História da Congre-
gação das Servas de Nossa Senhora de 
Fátima § 268-273)

"Ler com Luiza" é uma atividade para crianças que decorrerá todas as quin-

tas-feiras do mês de julho, pelas 15h00, na biblioteca da Casa Madre Luiza 

Andaluz.

Após uma visita à Casa Madre as crianças assistirão à leitura animada do 

livro infantil "Anda Com o Coração na Luz", com Júlio Magro, que nos mostra 

a vida e obra de Luiza.

Para terminar a atividade são colocados à prova os conhecimentos adquiri-

dos na leitura do livro com um pequeno peddy-papper pelo jardim da Casa 

Madre Luiza Andaluz.

Esclarecimento de dúvidas ou marcação de grupos - geral@lacc.pt

Quero ser voluntário JMJ

A equipa SNSF para a JMJ vai abrir ins-
crições no mês de junho para jovens e 
adultos que desejam ser voluntários du-
rante a Pré-jornada e Jornada Lisboa 23 
nas atividades promovidas pela Congre-
gação. 

As atividades previstas por esta equi-
pa só serão possíveis graças à dis-
ponibilidade e ao espírito de serviço 
dos jovens e adultos que se quise-
rem juntar. 

A ideia é angariar possíveis volun-
tários, junto da Congregação (Fa-
mília Andaluz, das estruturas (LA 
CC e CDJ) jovens e adultos locais, 
familiares, entre outros. 

Esta equipa irá promover uma 
caminhada formativa com mo-
mentos de aprofundamento da 
identidade carismática da Con-
gregação, momentos lúdicos, mo-
mentos de oração, e momentos de 
capacitação para as atividades. 

O primeiro encontro será no dia 10 
de Setembro, no Espaço Pastoral 
Luiza Andaluz (Quinta das Tílias). 

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://www.facebook.com/luiza.andaluz.cc/photos/a.110319387720001/406055568146380
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8LiQn-n-9Aeb8Uu4kKkOkqV3UNxFBsh4V6Hx0A5hyERBGg/viewform
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