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No próximo dia 23 de setembro ocorrem os 100 anos da intuição da nossa Fundadora a fundar 
a Congregação. Neste dia iniciou uma série de vivências espirituais, no Carmelo da Imaculada, 
em Echavacoiz, que a fizeram mudar o rumo, aos 46 anos de idade. 

Pela sua importância escolhemos este dia para abrir o ano comemorativo do centenário da 
fundação da Congregação.

O dia 23 de setembro inicia pelas 10h − na Casa Geral − com um tempo de partilha e oração 
para todas as Irmãs da Congregação que culmina com a celebração da Eucaristia (às 12h) 
presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Brevemente daremos 
mais pormenores.

Da parte da tarde, pelas 15h, será a abertura – para um grupo de convidados – do segun-
do espaço de comunicação do Luiza Andaluz Centro de Conhecimento (LA CC), na Casa de  
S. Mamede, em Lisboa. Constará de visita guiada à casa, uma conferência sobre os 100 anos 
da Congregação (pelo Centro de Estudos de História Religiosa, da Universidade Católica Portu-
guesa) e outras surpresas.

No dia seguinte, dia 24, à tarde, é a abertura do espaço do Luiza Andaluz Centro de Conheci-
mento, na Casa de São Mamede, para o público em geral, no qual todas as Irmãs estão, natu-
ralmente, convidadas e para o qual podemos convidar outras pessoas.

No dia 27, será o dia, dedicado à visita aos espaços da Casa de S. Mamede para as nossas 
Irmãs mais idosas e doentes.

Abertura do Centenário da Fundação da Congregação 

Este é o logo que nos irá acompanhar nas celebrações do Centenário.

Todas as publicações (cartazes, panfletos, divulgação…) relacionadas com as celebrações do 
centenário, terão esta imagem.
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Senhor Cantarei Eternamente a vossa Bondade!

A Irmã Maria da Piedade 
Jesus Nasceu na paróquia de 
S. Sebastião das Pedreiras, 
Concelho de Porto de Mós, 
Diocese de Leiria, a 2 de 
Fevereiro de 1928.

Entrou na congregação  
1 de Outubro de 1950.

Professou a  
30 de Março de 1953.

A Irmã Maria da Piedade Jesus passou a fazer parte 

da comunidade da casa mãe da congregação no dia 

10 de Março e faleceu no dia 20 de Julho. Esteve entre 

nós 4 meses. Tempo de longa dor vivida no silêncio e 

cremos que com muito amor. A irmã Piedade aceitou a 

doença e o sofrimento com muita serenidade e paciên-

cia. Nunca se lhe ouvia um lamento nem má vontade 

com alguém. Gozava de grande sentido de gratidão, 

à mínima ajuda que se lhe dava. Agradecia e voltava 

a agradecer, uma expressão de gratidão era beijar a 

mão a quem lhe prestava algum serviço. A gratidão e 

o sorriso eram constantes.

O seu gosto espiritual era bem notório. Irradiava alegria 

poder rezar com a comunidade. Ainda na Véspera de 

partir rezou laudes com a comunidade. De noite, mui-

tas vezes se levantava e ia para a capela rezar. Vivia a 

sua situação de doença com grande profundidade e 

muito centrada em Deus. Era uma pessoa de grande 

espírito orante e contemplativo. 

Temos muitos sinais de grande riqueza fraterna e espiri-

tual da nossa querida Irmã Piedade. 

Agradeçamos a Deus a sua longa e dedicada vida e 

confiemo-la à misericórdia de Deus. 

Que Deus a tenha a contemplar a Sua face no “colo” 

de Nossa Senhora.

As Irmãs da Comunidade da Casa Mãe
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INTERGERACIONALIDADE EM FÉRIAS

Marcámos as nossas férias, um mês juntas em descanso 

e missão. Dentro deste tempo e ao jeito de missão mais 

interna, na Parede ou na Quinta das Tílias, ou quem 

sabe nalguma margem, lá fomos nós com aquelas nos-

sas “preciosidades”, quer pela idade já muito avança-

da quer pelo muito que já gastaram de si ao serviço da 

Congregação, na Igreja e mundo.

Findado o retiro demos início as férias intergeracionais. 

O 1.º grupo que tinha tantas joias quanto as jovens dina-

mizadoras, deu início às suas férias no final da tarde do 

dia 26 de julho e culminou na tarde do dia 1 de agosto. 

Muito nos valeu, logo no primeiro dia o jantar provido 

pela Comunidade da Estrela da Manhã (amanheçamos 

sempre). Fomos recheadas pela presença diária na Eu-

caristia, pelas tardes e manhãs de praia e argila (todos 

os dias e especialmente no 3.º, 5.º e 6.º dia), tempos de 

descanso da tarde e boa soneca noturna, oração e pas-

seio no aquário Vasco da Gama (1.º dia), em Cascais 

(2.º dia) e, na Ericeira conhecemos a nova localização 

da comunidade da Ericeira (4.º dia). 

O 2.º grupo deu início às suas férias na manhã do dia 

2 de agosto dentro de uma celebração Eucarística na 

casa do Candeeiro, seguido de um lanche com as duas 

comunidades afiliadas a casa e terminou na tarde do 

dia 6. Para além de termos tido 8 irmãs em férias, tive-

mos também as duas noviças Carmo e Inês que se jun-

taram as Júniores mais novas. O tempo foi aberto com 

o concílio das Tílias (1.º dia), onde se deliberou o que 

de modo geral pretendiam viver as nossas Irmãs. Foi um 

tempo, de boas férias com um pouco de praia (2.º e 

4.º dia), tempos de repouso, de convívio e almoço na 

rua (5.º dia), de oração, e de passeio até Santarém à 

nossa Casa Mãe onde para além de visitar as nossas Ir-

mãs mais frágeis pudemos rezar junto à Cripta da Madre 

Fundadora e fazer a nossa Adoração de primeira quinta 

Feira e também demos um giro pelo antigo Colégio An-

daluz (3.º dia).
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INTERGERACIONALIDADE EM FÉRIAS
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INTERGERACIONALIDADE EM FÉRIAS
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INTERGERACIONALIDADE EM FÉRIAS

Com os dois grupos nos alegramos com a felicidade que inunda as nossas irmãs e a gratidão de vidas que se deram 

servindo, constituindo um testemunho vivo para nós, novas gerações.

Bem hajam a todas 

VER VÍDEO DOS TESTEMUNHOS

https://drive.google.com/file/d/1CRMHGpo1KqVTqLgaW_rJ1RjGR4V3QyQv/view?usp=sharing
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Antes de partir em Missão para Moçambique foi-me dito 

inúmeras vezes que iria aprender mais do que eu iria en-

sinar, receber mais do que iria dar... 

Eu percebi o que me queriam dizer com isto. Embora eu 

fosse para "dar" e não esperava receber nada em troca, 

sabia que iria regressar de coração cheio, e assim foi!

Apercebi-me logo da grande generosidade e hospita-

lidade deste povo, que está sempre alegre, e que me 

ajudou muito quando cheguei com o meu coração 

"apertadinho".

Vivia na simplicidade e, com isso, aprendi e fui muito fe-

liz! Foram vários os momentos de aprendizagem, parti-

lha, carinho e de felicidade! Tentei transmitir um pouco 

dos meus conhecimentos e aprendi, com o exemplo dos 

que não desistem e continuam a lutar por um futuro me-

lhor, a valorizar coisas que sempre dei como garantidas.

Na verdade, acabou por ser um mês muito marcante, 

cheio de desafios, exemplos de fé e simplicidade, que 

pouco a pouco foram mudando a minha vida! Talvez 

porque me desinstalaram... tive medo, tive dúvidas, tive 

saudades, chorei, ri (muito), mas são as experiências 

que nos formam e fazem crescer, são os momentos que 

nos aquecem o coração que guardamos para sempre.

VOLUNTARIADO | TESTEMUNHO E MISSÃO DA VOLUNTÁRIA SOFIA
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Senti na pele o que é ser diferente e ser olhada como 

diferente. Senti o que só se sente quando se está longe.

Vi o que é viver na pobreza, o que é estudar na pobreza, 

como é tratar doentes na pobreza e como é ter bebés 

na pobreza. Vi, acima de tudo, como é viver com tanta 

dignidade tendo tão pouco e aprendi que é possível ser 

alegre e feliz assim. 

Também vi uma Igreja cheia de vida, uma Igreja alegre, 

grandes exemplos de Fé e uma grande caminhada a 

ser feita.

Só me resta agradecer. Agradecer a todas as pessoas 

com quem me cruzei, por me ensinarem tanto, às SNSF 

pelo acolhimento e apoio e a todos os que rezaram 

por mim, para que pudesse aproveitar tudo, da melhor 

forma.

Sofia Reis,  
voluntária na comunidade de Mavila, Moçambique

VOLUNTARIADO | TESTEMUNHO E MISSÃO DA VOLUNTÁRIA SOFIA
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SEJAM MUITO UNIDAS

Sejam muito unidas, foi a palavra que a nossa querida 

Madre Fundadora segredou ao ouvido de cada uma de 

nós neste dia 20 de agosto de 2022 em que celebramos o 

49.º aniversário seu pleno encontro com o Senhor.

Foi um dia muito feliz para esta pequena e “nova” comu-

nidade da Ericeira, pela possibilidade de poder partilhar 

e enriquecer a sua oração com a presença e frescura do 

noviciado, (que se encontrava em férias na Ericeira).

Foi um dia de partilha fraterna que a todas enriqueceu.

Muito obrigada, Noviciado, pela presença e partilha!

À VENERÁVEL LUIZA ANDALUZ

Venerável Luiza Andaluz,
Partiste para o Pai, para a felicidade plena, a intimidade 
desejada e vivida ao longo da vida.
Encontraste a plenitude do teu ser em Deus.
Agora, acreditamos que vives toda a Promessa,
Toda a Aliança que com Deus selaste, em vida.

Venerável Luiza Andaluz,
Nós, as tuas servas e os leigos, FA
Continuamos a viver desse horizonte
Que nos abriste, desse teu carisma
Que viveste e nos legaste. 
Toda a nossa vida é uma continuidade da tua obra,
Da tua ação benfazeja a favor da humanidade.

Venerável Luiza Andaluz,
Em ti bebemos a Confiança na Providência,
A coragem e a tenacidade das tuas lutas que são agora 
as nossas.
Queremos ser continuidade do teu zelo apostólico,
Do teu amor à Igreja, da tua docilidade e confiança na 
hierarquia
Da tua certeza na presença do Mestre que te conduzia

Nas encruzilhadas e veredas da vida.

Venerável Luiza Andaluz,
Hoje vivemos em festa a tua partida para o Pai,

Celebramos contigo as núpcias de um amor que perdu-

ra no tempo.

Em cada cristão, em cada irmão e irmã,

Que ao conhecer-te ou ouvir falar de ti

Se aproximam de Deus com confiança e entrega

Nas mãos do Pai, que te recebeu em seus braços,

E que é para nós promessa de eternidade feliz que nos 

espera,

Entendemos a tua felicidade ao dizer:

“A presença de Deus em nós  

traz-nos sempre enlevadas no gozo daquela felicidade  

que antevemos desde já, e cujo complemento  

nos aguarda na eternidade.” 

Luiza Andaluz, 1944

Alice de Jesus snsf



49.º Aniversário 
da morte de Luiza Andaluz

12 n.º 69 · 25 de Agosto de 2022COMVIDA

Muito obrigada, Madre Fundadora, 

pelo teu exemplo de comunhão e 

de unidade fraterna que a todas in-

terpela!

Irs. Quitéria, Zulmira e Luísa, Comuni-
dade da Ericeira

MAVILA CELEBRANDO O 20 DE AGOSTO DE 2022

MAPUTO CELEBRANDO O 20 DE AGOSTO DE 2022

A vida de Luiza Andaluz continua a 

cativar muitos jovens dos nossos dias, 

como a estas 8 jovens que passaram 

o dia a enaltecer a vida da nossa 

Fundadora. Entre celebrações e  cân-

ticos  passamos o nosso dia. Luiza 

Andaluz está connosco na obras que 

cada uma de nós servas realiza hoje 

na Igreja e no Mundo.

Ir. Fátima

A sua lâmpada nunca se apagará. Assim celebramos o 20 de Agosto a comunidade do Maputo, grupo de Família 

Andaluz, formandas e voluntárias todos em louvor e gratidão a nossa querida Luiza Andaluz. Eucaristia, jantar e dan-

ça . Desejamos feliz dia 20.

Ir. Cristina Mutampua
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COMEMORAÇAO DO DIA 20 DE AGOSTO NO ATL (MAPUTO)

No dia 19 de Agosto do corrente 

mês, realizou-se antecipadamente o 

dia de Luiza Andaluz no ATL, tendo 

em conta que o dia 20 calhava no 

sábado. 

Estiveram presentes 61 crianças, 

entre elas 51 que frequentam o ELA 

(Espaço Luiza Andaluz) e 10 que se 

associaram às atividades de férias. 

Esta comemoração iniciou as 8h e 

terminou as 12h. 

Contámos ainda com a presença de 

4 voluntárias que estão a fazer mis-

são no ELA, do grupo de voluntaria-

do missionário de Lisboa, Equipa de 

África, na dinamização e realização 

das atividades. 

CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA MORTE DE LUIZA ANDALUZ (BRASIL)

Que Deus e Nossa Senhora abençoem a boa vontade, disposição da Isabel, 

das  meninas da Lúcia, da Lúcia, da Vaneide, Tiana, Helen, da Irmã Precio-

sa,do meu irmão Hélio sua esposa Mary, dos leitores Tarcísio e Mônica, dos 

cantores, dos padres Samuel e  Marcos, do seminarista Júnior, do Adilson, 

dos ministros da comunhão e a de toda a comunidade de São João Bosco 

nesta celebração em memória dos 49 anos de ressurreição de Luiza Andaluz!

Sirlene, membro da Família Andaluz de Belo Horizonte−Brasil
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Foi um dia repleto de surpresas para as nossas crianças, 

com o jogo da Glória, em que os desafios eram sobre a 

vida e obra de Luiza Andaluz, uma caça ao tesouro sobre 

a missão de Luiza Andaluz, uma exposição denominada 

ANIMARTE e muita música e animação. 

O lanche foi confecionado pelas crianças no dia ante-

rior, com ajuda das nossas voluntárias. Fizeram receitas 

deliciosas, bolachinhas (areias), bolo de chocolate e 

mármore. Por fim, o corte do bolo, e um coro fantástico 

que nem podem imaginar! 

Leonor Bengala,  
dinamizadora do ATL do Espaço Luiza Andaluz, Maputo

CELEBRAÇÃO DO DIA 20 DE AGOSTO EM LUANDA
Na celebração do 49.º aniversário da partida da nossa 

madre, Luiza Andaluz, para a casa do Pai, fizemos incluir 

os compromissos e renovação de alguns membros da  

Família Andaluz, no Centro de Nossa Senhora de Fátima, 

no dia 21, domingo, por ser mais favorável para todos.

O dia foi antecedido com a preparação, com o seminá-

rio no dia 19 à tarde e no dia 20, a Eucaristia celebrada 

na Paróquia de Nossa Senhora da Paz, seguida de ma-

nhã de reflexão e confissões. No domingo, na celebração Eucarística das 9,30h, onde 

tendo lugar reservado para toda a Família Andaluz, se 

sentia que estavam todos alegres e com ar de bom aco-

lhimento ao grande dom de Deus. A missa presidida pelo 

Sr. Pe. Aristides Neiva, que no momento próprio aben-

çoou os estatutos e as dezenas a serem entregues aos 

que fizeram os compromissos. 



49.º Aniversário 
da morte de Luiza Andaluz

15 n.º 69 · 25 de Agosto de 2022COMVIDA

A seguir fez uma oração de bênção a todas as crianças 

Família Andaluz, que foram apresentadas à comunidade.

Depois da missa fomos para a escola Luiza Andaluz, con-

viver e saborear o almoço partilhado. Foi uma tarde vivi-

da na alegria e na fraternidade, com danças, cânticos e 

poemas a Luiza Andaluz.

Aqui vai o poema:

 
Quem é ela?
Que nasceu num “berço de ouro”
menina rica, educada, enfim!  
Era a 3ª filha dos Viscondes de Santarém,
que com gestos ensinou que a humildade  
vale mais que o ouro.
E com alegria, ao chamamento de Deus responde:  
Eis a serva do Senhor, faça-se
em mim segundo a Vossa Palavra.

Quem é ela?
Que com audácia dedicou-se ao serviço do Senhor.
Sem medo, porque ao seu lado tinha o Bom Pastor.

Quem é ela?
Que com persistência lutou
Até que o seu objectivo alcançou.
A Congregação das Servas  
de Nossa Senhora de Fátima fundou.
E a Maria sua devoção entregou.

Quem é ela?
Que era igual e ao mesmo tempo diferente.
Que guiada pelo Espírito Santo fez escolha inteligente.
A todos ao seu redor ajudou
E não pensou duas vezes,  
ao mendigo seus sapatos entregou.

Tornar felizes os que nos rodeiam
até mesmo os que nos odeiam,
que doce programa de vida.
Deste modo ensinou que as nossas palavras  
devem ser vividas.

Quem é ela?
Que sempre andou com o coração na luz
seguindo o exemplo de Jesus.
Também é a padroeira da Família Andaluz.
Seu nome é Luiza Andaluz.

Benilde Pedro,  
Coordenadora local, Luanda



49.º Aniversário 
da morte de Luiza Andaluz

16 n.º 69 · 25 de Agosto de 2022COMVIDA

RECITAL DE AGOSTO

Este ano realizou-se a 3ª edição do “Recital de Agosto” na Catedral de Santarém com os músicos Nuno Margarido 

Lopes e Mariana Castello-Branco, que nos mostraram um percurso musical pelo canto lírico desde o sacro à ópera, 

canção, musical e zarzuela. Tal como nas edições anteriores, a música que ecoa pelo espaço resplandecente da 

Catedral proporciona um momento de alegria e beleza pelo qual ficamos a aguardar todos os anos. E o próximo 

“Recital de Agosto” será uma edição a não perder, pois marcará o 50.º aniversário da morte de Luiza Andaluz 
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UM DIA ILUMINADO

Vindos de diferentes partes de Portugal e da Guiné-Bis-

sau - jovens do CDJ, alguns pais e mães de família, mem-

bros da Família Andaluz, juntamento com um grupo de 

irmãs - reunimo-nos no dia 20  de agosto na Casa Mãe, 

em Santarém, para vivermos juntos a alegria da fraterni-

dade de uma família unida pelos laços do Espírito. 

Jovens e crianças, famílias e adultos, todos pudemos 

desfrutar de bons momentos, conduzidos e animados 

pelas irmãs, Rita, Dina, Perpétua e Nilza que nos introdu-

ziram no espírito do dia: viver o melhor possível o dom da 

vida de Luiza, que continua presente nas nossas vidas e 

nas vidas de quantos continuam a comungar deste es-

pírito andaluz. 

Pelas 10h30 todos foram acolhidos no átrio da casa, 

onde tivemos uma pequena apresentação pessoal. E 

deu-se início à visita conduzida pela irmã Nilza. Terminá-

mos esta visita guiada, da parte da manhã, na cripta, 

com um momento de oração e partilha, em grupo. A re-

zámos juntos em ação de graças pela vida da nossa Ma-

dre, pelos dons de cada um, pedindo ao Senhor a graça 

de um coração aberto e generoso ao Seu chamamento, 

a exemplo de Luiza.
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Seguiu-se o almoço, partilhado por todos, que se tornou 

numa oportunidade de conhecimento mútuo e de mui-

ta alegria partilhada entre todos, juntamente com os ali-

mentos. 

Da parte da tarde, tivemos oportunidade de conhecer 

a Fundação Luiza Andaluz, local da primeira missão de 

Luiza. Regressámos à casa Mãe para a celebração da Eu-

caristia, onde participámos juntamente com muitas irmãs 

e amigos da Congregação. Ainda houve tempo para um 

lanche generosamente oferecido pela Casa Mãe e para 

rezarmos o terço do rosário – um terço com Luiza.

Terminámos a jornada na Sé de Santarém, com  um mo-

mento de beleza artística − o recital − que a todos agra-

dou imenso. 

Luiza Andaluz, mulher de Deus, para Deus e para os outros 

esteve muito presente e muito viva durante todo o dia. 

Damos graças a Ele pelo dom da fé e da entrega de Lui-

za, e pela graças deste dia vivido em Família.

Agradecemos o acolhimento feito pelas nossas irmã da 

casa.

Ir. Perpétua
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FÉRIAS MISSIONÁRIAS NOS GAMBOS – LUBANGO – ANGOLA

No dia 10 depois da Eucaristia matinal a caravana cons-

tituída pelas irmãs Ana Maria, Maria Olinda, Rosária 

Monteiro; Ana Chacoma (Aspirante) e Padre Úrsula Mo-

rais, Pároco de S. José Cassongue; partiu em direção ao 

Lubango. A este grupo se iam juntar as Vocacionadas 

Paulina, do Namibe e Inocência, dos Gambos. Entre os 

altos e baixos das estradas chegamos aos Chiange, nos 

Gambos às 22h30. Ficámos a fazer equipa com os semi-

naristas naturais daquela zona, em número de 10.

Experiência de missão nos Gambos, província da Huila, 

Arquidiocese do Lubango, Angola.

No dia 8 viajamos de Luanda, as irmãs Ana Maria, Rosária e 

Teresa para Cassongue, onde fizemos a primeira estação. 

Por se tratar de uma viagem de mais de 1300 Km e como 

as estradas não são todas boas, decidimos ficar o dia 9 em 

Cassongue, onde aproveitamos tratar da logística.

Na manhã do dia seguinte e o dia começou cedo, pois 

a comunidade cristã reúne-se habitualmente as 5h00 

para a oração do Rosário seguida da Eucaristia com 

Laudes as 5h30. Apesar de ser lusco-fusco a Igreja esta-

va cheia. Tratando-se de uma comunidade indígena, 

que vive essencialmente da pastorícia, pois a agricul-

tura naquela zona é difícil devido à seca rígida que se 

verifica, as pessoas começam o dia muito cedo. 

As atividades seguiram com um passeio pela aldeia a fim 

de conhecermos alguns locais. A vila é pequena, mas 

graças a Deus e a voz dos que dão a vida e não se calam 

em defesa dos pobres, referimo-nos ao Padre Pio, grande 

missionário daquela região há mais de 12 anos, já se en-

contram alguns meios (estrada asfaltada, central elétrica 

com recurso a painéis solares que dão energia 24 sob 

24, escolas, Centro médico e outras estruturas). Espantou-

-nos encontrar uma vila bem organizada e bonita.



 angola

20 n.º 69 · 25 de Agosto de 2022COMVIDA

Depois do reconhecimento dos espaços fomos à aldeia 

do Kinge para visitar a família da Inocência, que tem 

feito a caminhada como Vocacionada connosco des-

de 2021. Como num verdadeiro Ondjango (reunião fa-

miliar) ouvimos a família e partilhamos a vida das irmãs 

Servas. Foi bom certificarmos que o gado nesta região 

desenvolve-se muito bem, graças à falta de chuva.

Durante as tardes dos dois dias que ficámos na Paro-

quia de Nossa Senhora de Fátima tivemos encontro com 

os jovens e os adultos que se fizeram presentes com o 

tema: Chamados à vida e a uma vocação específica.

No meio do descampado encontramos uma pequena 

aldeia com a Igreja antiga toda em ruínas. Lá nos es-

peravam o Padre Pio e os jovens e crianças em grande 

número daquela zona e arredores.

No dia 13 de manhã seguimos para a missão de S. 

António no Tchihepepe, que fica a 40 Km do Chiange, 

mas sob a responsabilidade do mesmo pároco, Pe. Pio 

e seu Vigário, Pe. Cahita. 

Fizemos também aqui o reconhecimento do espaço, 

ouvimos contar a história daquele povo. Na voz do Pa-

dre Pio, que fala com grande paixão, porque também 

se entrega à missão e seguiu-se um encontro com as 

crianças, adolescentes e jovens. Foi uma experiência 

muito rica, com temas e testemunhos. Vimos o encanto 

dos jovens quando ouviram um membro da Equipa, a 

Inocência, falar na língua de lá, Nhaneca. 
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No dia 15 muito cedo partimos do Lubango de regresso 

a casa agradecidos ao Senhor pela experiência que 

nos permitiu viver. Ainda foi possível celebrar com as 

Irmãs, em Cassongue, a Solenidade da Assunção de 

Nossa Senhora. Bendito seja Deus por tudo.

Ir. Rosária Monteiro

Depois do almoço seguimos para o Lubango, sede da 

província, onde ficámos na casa do Noviciado das ir-

mãs do Amor de Deus, pois no domingo pretendíamos 

continuar as nossas atividades na província vizinha, o 

Namibe, a fim de estarmos também com as famílias da 

Adriana e da Paulina, duas vocacionadas que passa-

rão a viver connosco este ano. 

Como do Lubango ao Tômbwa, província do Namibe são 

300 Km e nós queríamos participar da Eucaristia ás 10h00, 

tivemos de começar o dia as 5h00 da manhã. Atravessa-

mos a Serra da Leba, encanto da natureza, ainda escuro, 

mas deu para ver uma estrada rasgada numa cordilheira 

montanhosa, parece que as estradas estão sobrepostas 

umas sobre as outras. Prosseguindo viagem tivemos de 

atravessar o deserto do Namibe, outro encanto das terras 

angolanas. No meio do deserto apareceriam oásis, plan-

tações verdes, com o sistema de irrigação gota a gota: 

“afinal é possível plantar no deserto”. Para coroar o en-

canto da natureza vimos com os nossos olhos a famosa 

Wewiltchia mirabilis, espécie única no mundo. Atravessa-

mos o Porto de Moçâmedes, cidade capital do Namibe 

e seguimos para o Tômbwa, onde chegamos às 9h30. 

Fomos recebidos e ainda apresentados na Eucaristia dos 

adultos e a seguir participámos da Eucaristia com os jo-

vens onde apresentámos a experiência feita ao longo da 

semana, bem como a Congregação. Ainda no Tômbwa 

podemos visitar a família da Paulina, uma jovem que pre-

tende iniciar este ano a sua caminhada como Vocacio-

nada interna. Estivemos também com a Adriana mas a 

família não estava… De seguida voltámos ao Lubango 

onde pernoitámos.
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guine-bissau
COLABORAÇÃO NA PARÓQUIA DA AJUDA

AS MARAVILHAS DE DEUS

Como de costume, todos anos a nossa Paróquia da 

Ajuda tem nos pedido colaboração para a formação 

de catequistas. Tal aconteceu no dia 25 de Julho tendo 

como tema a espiritualidade do catequista; estiveram 

presente 58 catequistas das comunidades da paróquia. 

No do dia 30 de Julho a comunidade na Guiné-Bissau 

recebeu, com alegria, mais uma serva, Ir. Preciosa Cruz. 

Foi um tempo de dar e receber, de partilha de vida 

como cristã. Foi também um desafio mas onde Deus 

está nada falta.
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guine-bissau
FORMAÇÃO INICIAÇÃO À VIDA NO 1.º CICLO

Na semana de 25 a 29 de Julho 

decorreu a formação para pro-

fessores de Iniciação à Vida, 1.º 

ciclo. Foi uma abordagem singela 

dos 4 anos, a pedido das próprias 

escolas. 

Desta forma, neste momento prati-

camente todas as escolas da Dio-

cese de Bissau já têm professores 

formados.

Ir. Eugénia Figueiredo
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moçambique
FÉRIAS APOSTÓLICAS EM MAVILA

Estão a decorrer as Férias Apostólicas com as vocacionadas e aspirantes, com o lema: Vós sois a luz do mundo". Estas 

férias são uma oportunidade de encontro com Deus, de convívio, de conhecimento mútuo e um tempo de reflexão, 

assim como uma caminhada em grupo.

Ir. Fátima Rafael
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ABERTURA DO LUIZA ANDALUZ CENTRO DE CONHECIMENTO  
NA CASA DE SÃO MAMEDE

Com o início das comemorações do 

Centenário da Fundação da Con-

gregação das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima, anunciamos que 

o espaço de comunicação do Luiza 

Andaluz Centro de Conhecimento, 

na Casa de São Mamede, em Lis-

boa, será aberto ao público a 24 de 

setembro. 

A tarde deste dia apresentará ativi-

dades para toda a família e espera-

mos também poder contar com a 

sua presença. 

Mais informações em breve, em 

www.lacc.pt

http://www.lacc.pt

