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Que a nossa Fé nos torne fortes e zelosas  

no cumprimento da nobre missão  

que nos confiaste;  

que a nossa Esperança se anime e avigore  

e que a nossa Caridade  

seja cada vez mais ardente. 

Cf. Luiza Andaluz

PÁGINA 03 PROFISSÃO DA Mª DO CARMO  
DE ARAGÃO 

PÁGINA 04 VOLUNTARIADO

PÁGINA 06 LA CC

ABERTURA DO CENTENÁRIO 
DA FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
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Abertura do Centenário 
da Fundação da Congregação

No dia 23 de Setembro, demos início à celebração do centenário da nossa Congregação. Durante a manhã, com a 

participação de todas as comunidades, presencial e online, acolhemos a comunicação da nossa Superiora geral, Ir. 

Maria de Jesus Armez, que nos dizia que a nossa história, escrita pela vida de cada uma das servas, expressa-se duma 
forma especial nas comunidades, onde o carisma se manifesta na fraternidade a que a nossa vocação nos conduz e 
desafia. Desde o início, a comunidade, o pequeno grupo daquelas que se sentiram atraídas pela mesma luz, é expres-
são viva da força do dom que a todas anima.

Houve um momento de memória evocativa dos 100 de 

vida e missão e Eucaristia, presidida pelo Sr Cardeal Pa-

triarca, D. Manuel Clemente.

Durante a tarde, além da abertura do espaço LA CC, na 

Casa de S. Mamede, com a presença de vários convida-

dos, houve uma Conferência: 100 anos de história das 

SNSF, pelo Centro de Estudos História Religiosa (CEHR).
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PROFISSÃO DA MARIA DO CARMO  
DE ARAGÃO

A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima alegra-se pelo dom de um novo membro.

No dia 2 de Outubro a jovem Maria do Carmo de Aragão, natural da paróquia de Benfica, Lisboa, fez a sua primeira 

profissão religiosa nesta família religiosa.

Um momento simples e interpelador que desperta no coração um sentimento de profunda gratidão ao Senhor que 

continua a chamar.

Fotos: Filipe Amorim
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Apesar de ter sido uma missão que tem de ser vivida 

e não contada, aqui vai uma tentativa do que foi este 

último mês e meio: quatro voluntárias da Equipa d'Àfri-

ca chegam ao Bairro da Liberdade onde se encontram, 

pela primeira vez, com o que se veio a tornar casa daí 

para a frente: as Servas de Nossa Senhora de Fátima. Fa-

lar destas irmãs é falar de serviço e completa entrega à 

comunidade. Elas foram a nossa ponte para todo o tra-

balho que desenvolvemos ao longo deste mês e meio.

VOLUNTARIADO
O programa de voluntariado das Servas de Nossa Senhora de Fátima recebeu 4 jovens de Lisboa, da Associação Equipa 
d'África (EA) durante os meses de Agosto e Setembro, no CDJ Moçambique, em Maputo. A EA é um grupo de voluntariado-
-missionário, originária das Equipas de Jovens de Nossa Senhora, que desenvolve anualmente projectos missionários. Segue 
o seu testemunho.

Começando pelos pequeninos, as nossas estrelinhas 

com quem trabalhámos diariamente no apoio ao estu-

do, juntamente com a Mana Leonor, foram a nossa pri-

meira paragem nesta viagem: com o início das férias, as 

nossas 2 primeiras semanas no ATL foram passadas com 

muita animação e também muita arte! Entre esculturas, 

pinturas, concursos de talentos, filmes, reciclagem e apa-

nha do lixo tentámos trazer temas importantes de forma 

mais leve para que eles se divertissem enquanto apren-

diam, sempre com muita criatividade e imaginação!

Nas aulas de informática, inglês, português e música o 

nosso trabalho já passava por jovens mais velhos e pelas 

nossas manas postulantes e aspirantes. Com eles traba-

lhámos todos os essenciais e bases para se mexer num 

computador e os seus programas, explorámos as línguas 

incentivando sempre a comunicação oral (exposição de 

argumentos e ideias, debates de diferentes temas) e fa-

zendo revisões de algumas bases da gramática que eles 

sentiam mais necessidade e acabávamos a semana de 

volta às artes, com as aulas de música. Todas as segun-

das-feiras dávamos formações ao Centro de Recursos e 

pontualmente na Escola da Liberdade, sobre alguns te-

mas que nos foram pedidos como o abuso de drogas, 

sexualidade e vocação.
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Tivemos ainda a oportunidade de participar e conhecer 

muitos projetos do CDJ desde o Descobre, onde partici-

pámos em várias sessões com a Mana Nélvia e Mana 

Rosa, passando pelo Acredita onde pudemos partilhar 

experiências com as Nyeletis e conhecer as nossas que-

ridas Mentoras do Lidera.

Uma missão muito cheia que ainda teve espaço para 

uma visita ao Mateus 25, participações nos núcleos, vi-

sitas de chapa e machibombo a Maputo, Costa do Sol, 

Xipamanine, Namaacha e muita diversão e risadas com 

as nossas manas e irmãs!

Voltamos com o coração apertadinho mas bem cheio, 

nunca esquecendo que por mais longe que estejamos, 

rezamos juntas debaixo do mesmo céu.

Como um obrigado não chega para agradecer tudo o 

que fizeram por nós vai em Changana, Kanimambo.

Tamos Juntos,

Beatriz Fernandes, Joana Costa, Margarida Martins e 
Teresa Taveira
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ABERTURA DO LUIZA ANDALUZ CENTRO DE 
CONHECIMENTO NA CASA DE SÃO MAMEDE

Com o início das comemorações do Centenário da Fun-

dação da Congregação das Servas de Nossa Senhora 

de Fátima, o espaço de comunicação do Luiza Andaluz 

Centro de Conhecimento, na Casa de São Mamede, Lis-

boa, foi aberto ao público a 24 de setembro. 

A tarde deste dia foi repleta de atividades para toda a 

família, nomeadamente um workshop “Poesia Criativa: 

Escrever do Avesso” para crianças e adolescentes, uma 

VER VÍDEO

VER VÍDEO

atuação de dança contemporânea na escadaria da 

casa, um tempo de oração para jovens “Chama-te” e, 

para terminar, um concerto de música ao vivo por parte 

de Madalena Jalles e Leopoldo Gouveia. 

O espaço do LA CC na Casa de São Mamede é um lo-

cal de projetos e realizações, interligado com o conheci-

mento das obras fundadas e geridas por Luiza Andaluz, 

bem como da Congregação que fundou e continua o 

seu legado.

https://drive.google.com/file/d/1-EMcoVbWjRrPIXw2qcX7FlLsrjN6nU4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXH-2R6xqzsCvBm1pbmuGEOFV_eZ1bQu/view?usp=sharing


7

A
n

d
a

Lu
z 

 |
 n

.º
 2

3 
· O

u
tu

b
ro

 d
e

 2
02

2

VER VÍDEO VER VÍDEO

50.º ANIVERSÁRIO DA PARTIDA DA PRIMEIRA 
COMUNIDADE DAS SNSF PARA MOÇAMBIQUE

A 22 de outubro, às 14h, na Casa de S. Mamede, rea-

lizar-se-á uma conferência proferida pelo historiador 

João Miguel Almeida, membro da equipa do Centro 

de Estudos de História Religiosa da Universidade Ca-

tólica Portuguesa, responsável pela elaboração e 

redação da história crítica da Congregação. A con-

ferência «A ação missionária das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima com o povo moçambicano» decorre 

no âmbito do 50.º aniversário da partida da primeira 

Comunidade das Servas de Nossa Senhora de Fátima 

para Moçambique.

Neste evento poderemos descobrir mais sobre o pri-

meiro capítulo da expansão internacional das SNSF,  

uma decisão que marcou o caminho traçado pela 

Congregação e que se iniciou na Casa de S. Mamede, 

Lisboa.

Esta conferência é aberta ao público.

saber mais

https://drive.google.com/file/d/1xdS1EnpteYViZwG36lECBHwwGtmuat9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTMC0rEcv5jwdnmD4FaWjjzcMS6NjeNP/view?usp=sharing
https://lacc.pt/event/50o-aniversario-da-partida-da-primeira-comunidade-das-snsf-para-mocambique/
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Saiba mais...
Na despedida das Irmãs
para as Missões 
Moçambique - Nampula (1972)

(…) Há muito que fazer no mundo, muito, 

muito, muito e a maior parte das vezes o que 

ultimamente se faz é perder tempo e an-

dar em guerra uns com os outros, ainda 

por cima. Bem, temos que pedir muito a 

Nosso Senhor que ajude estas alminhas 

que vão agora para fora, como missioná-

rias,(…) E pedimos a Deus que as ajude, 

que as ampare, que as faça caminhar 

recto pelo caminho que o Senhor deseja 

(…). Agradecemos ao Senhor, as graças 

que tem derramado sobre a Congrega-

ção, fazendo-a crescer e espalhar-se e 

brilhar aos olhos do mundo,  no sentido 

de progredirmos no bem das almas e da 

família religiosa a que pertencemos.

Luiza Andaluz

REZAR NA CIDADE

Rezar na Cidade, bem no 

centro de Lisboa, no Largo 

de Camões, no dia 12 de 

outubro pelas 18h30.

Vem rezar com todo o 

movimento da cidade. 

Inscrições aqui: https://

forms.gle/9cSLVksoRHW-

guh8E8

LANÇAMENTO DO LIVRO  
“CORRESPONDÊNCIA PARA 
A SUA IRMÃ EUGÉNIA”
No próximo dia 29 de outubro, às 

16h, na Casa Madre Luiza Anda-

luz, Santarém, será o lançamen-

to do livro “Correspondência 

para a sua irmã Eugénia”, obra 

que reúne cartas de Luiza Anda-

luz escritas à sua irmã Eugénia 

Santa Marta, carmelita descalça 

do Carmelo da Imaculada em 

Echavacoiz, Pamplona, entre os 

anos de 1932 e 1954.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO:  
“LUIZA.THEREZA - UM CHAMAMENTO”
Enquadrada nos 100 anos da in-

tuição de Luiza Andaluz a fundar 

a Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima, a ex-

posição “Luiza.Thereza − um cha-

mamento” torna patente o con-

texto do chamamento de Luiza 

Andaluz, no Carmelo de Echava-

coiz, Pamplona, e a sua relação 

com S. Teresa de Jesus (Ávila).

A inauguração da exposição 

“Luiza.Thereza − um chamamen-

to” será a 29 de outubro, às 17h30, 

na Casa Madre Luiza Andaluz, 

após o lançamento do livro  “Cor-

respondência para a sua irmã 

Eugénia”.

A leitura da correspondência 

de Luiza com a sua irmã – muito 

próxima e confidente – permite 

um maior conhecimento da 

sua vida e da sua espiritualida-

de, bem como da história da 

obra que fundou. Esse conhe-

cimento pode ser completado 

por outros escritos de Luiza An-

daluz publicados na coleção 

de que este volume faz parte.

saber mais

saber mais
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