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atos oficiais
SUPERIORA GERAL

Nomeação da Superiora da Comunidade de Maputo, Moçambique

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral, nomeou a Irmã Eulália Victória Machel, Superiora 

da Comunidade de Maputo a 16 de novembro de 2022.

SUPERIORA REGIONAL

Nomeação da Superiora da Comunidade da Fundação Luiza Andaluz

A Irmã Maria do Carmo Alves, Superiora da Região da Imaculada Conceição, nomeou a Irmã Isabel 

Rodrigues da Silva, Superiora da Comunidade da Fundação Luiza Andaluz a 26 de outubro de 2022.

RETIRO DE ADVENTO

No início do tempo do Advento  
propomos um dia de reflexão e oração 

que prepara o Natal,  
orientado pela Ir. Inês Senra.

“Vinde,  
subamos à montanha do Senhor”  

(Is 2, 3)

1 de dezembro | 9h30 às 17h00
Casa Madre Luiza Andaluz

Inscrições

243 333 726 | 926 668 974

casamae@servasnsfatima.org

Largo do Milagre, 55  
2000-069 Santarém
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JOVENS A CAMINHO

Em Julho fomos convidadas a participar na III Jornada Nacional da Juventude que se 

realizava em Benguela no mês de Novembro. 

Assim no dia 09, logo de manhã, partimos de Cassongue a caminho de Benguela, as 

Irmãs Anabela e Maria Olinda e a Aspirante Ana Chacoma. Chegámos a Benguela 

às 12h30. Ficamos hospedadas na casa das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de 

Fátima, que nos acolheram muito bem. Depois do almoço fomos conhecer o Parque 

de Campismo, onde iria decorrer a feira vocacional. Montámos a nossa tenda para 

marcar o espaço e voltámos para casa. No dia 10 voltámos ao Parque de Campismo 

para a exposição da feira vocacional cuja abertura foi às 10.30 horas. 

III JORNADA NACIONAL DA JUVENTUDE (JNJ) EM ANGOLA

Na nossa tenda, além de alguns livros e postais da Con-

gregação, revistas e ressonâncias, tínhamos vários sa-

quinhos com terços feitos em crochet, em ponto cruz e 

pintados pelas Irmãs em Luanda e pela Irmã Maria Oli-

veira, em Cassongue. 

Participaram na feira à volta de 15 congregações.

A abertura oficial da Jornada foi às 17.00 horas na Sé 

Catedral com a Eucaristia presidida pelo Senhor Bispo 

da Diocese, D. António Jaca.

No dia 11 tivemos Missa no Campismo às 7.00 horas, pre-

sidida por D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arce-

bispo de Luanda. 

Pelas 9.30 horas começaram as Catequeses, no Centro D. Armando do Amaral, 1.º Bis-

po de Benguela, que se situa num outro ponto da cidade. Durante a manhã tivemos 

Catequeses com os temas: A Juventude e a Fé Recebida, pelo Senhor Arcebispo do 

Huambo, D. Zeferino Zeca Martins, A Juventude e a Fé Celebrada, pelo Senhor Arce-

bispo de Malange e Administrador Apostólico da Diocese do Sumbe, D. Luzizila Kiala. 

Às 13.00 horas foi o almoço no Campismo e pelas 15.00 horas foi a visita a algumas 

igrejas do Lobito e de Benguela. 
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JOVENS A CAMINHO

No final da tarde foi a “Tarde Cultural”. Um momento mui-

to animado, com danças típicas de algumas das Dioce-

ses participantes. 

No sábado, dia 12 era o último dia. Teve mais um tema: A 

Juventude e a Fé testemunhada, pelo Senhor Arcebispo 

do Lubango, D. Gabriel Mbilingi. Pelas 17.00 horas foi a 

Missa de encerramento da III JORNADA NACIONAL DA 

JUVENTUDE, presidida por D. José Manuel Imbamba, Pre-

sidente da CEAST. 

De salientar que os dias mais activos foram os dias 10 e 

11. O primeiro com a feira vocacional e apresentação 

das congregações e o segundo com as catequeses e a 

tarde cultural. A Feira vocacional realizou-se no Parque 

de Campismo no dia 10 e no dia 11 no Centro D. Arman-

do do Amaral.

As Imãs da Comunidade de Cassongue

VER VÍDEO 01

VER VÍDEO 02

VER VÍDEO 03

https://drive.google.com/file/d/1XGJpcHnJKBOeq-XpegmoMWZ2lQG-ewdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9BFnqtm_Nk0GGl6YbnnZGCQ05qvPldf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fVmqdwgPvn8vjNCku7SUNyTqPcHG0uid/view?usp=sharing
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JOVENS A CAMINHO

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE EM AVEIRO − PORTUGAL

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE EM OEIRAS − PORTUGAL

O Dia Mundial da Juventude, 19 de novembro, foi vivido pela diocese de Aveiro em Murtosa onde estiveram cerca 

de 700 jovens reunidos, para celebrar a alegria de ser Cristão. Foi um dia de encontro entre os jovens (com mais de 

14 anos), com uma manhã entre palestras/actividades e a tarde marcada com novidades sobre a ida da diocese 

às JMJ em que foi lançado o desafio de calçarmos as botas e de nos pormos a caminho rumo à JMJ Lisboa 2023, e 

claro aos Dias nas Dioceses que também terão lugar em Aveiro! 

A Jornada Diocesana da Juventude – Lisboa, decorreu em Oeiras, nos dias 19 e 20 de Novembro. Participaram cerca 

de 4000 jovens já de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude que se realiza no próximo ano em Lisboa. Foram 

dois dias cheios de animação, festa, comunhão, oração.
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JOVENS A CAMINHO

Do programa fizeram parte vários workshops, a feira vocacional, o parque do perdão, a vigília de oração, o concerto dos 

HMB, a catequese com o Sr Patriarca, a eucaristia, e o abraço ao mundo JMJ. Os jovens juntaram-se na praia, em redor 

das bandeiras dos 195 países do mundo, num gesto simbólico de abraço à juventude que vai visitar Portugal em 2023.  

Várias irmãs das comunidades de Lisboa estiveram presentes na JDJ, integrando diferentes missões.

Ver mais fotografias AQUI

Ir. Rita Ornelas

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA VOCACIONAL JDJ

As Servas de Nossa Senhora de Fátima partici-

param na feira vocacional da Jornada Diocesa-

na da Juventude, Lisboa (JDJ). Com o intuito de 

fazer desta jornada, que ocorreu nos dias 19 e 

20 de Novembro, um “ensaio” do que vai acon-

tecer em 2023 na JMJ. A comissão organizadora 

fez um convite as Congregações para participa-

rem na feira vocacional. Convite, este, que acei-

tamos com muita alegria. 

Montámos a nossa barraquinha de uma manei-

ra simples, como é próprio das Servas, basean-

do-se no nosso núcleo e três traços carismáticos 

(União com Deus, Comunhão com o seu plano 

salvador: No Mundo, Em Comunhão de Igreja, 

Com e Como Maria), realçando a vivência do 

nosso centenário. Esta atividade foi uma opor-

tunidade de dar a conhecer jovens o nosso 

carisma, aquilo que nos anima e nos faz felizes; Procurando des-

ta forma colocar em prática o nosso horizonte: “Para que todas 

as pessoas saibam e possam experimentar o amor de Deus de 

modo a que concretizem a sua vocação”.

https://www.miniavailable.com/JDJ-2022-OEIRAS/
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guine-bissau
TOMADA DE POSSE 

No dia 30 de Outubro a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, recebeu com 

muita alegria o novo pároco, padre Abulai Sanha, do clero diocesano. Uma 

vez que  a paróquia da Ajuda ficou alguns meses sem pároco devido à mor-

te do antigo pároco, padre Cristiano. 

ENCONTRO VOCACIONAL

Retomámos as atividades da pasto-

ral vocacional depois das férias do 

ano pastoral.

No dia 30 de Outubro tivemos um 

encontro vocacional, estiveram 4 jo-

vens: Artimiza, Arti, Naemia e Murida; 

Acompanhadas pelas Irmãs Janete 

e Preciosa. Como estamos no ano 

do centenário da Congregação es-

colhemos como tema, a trabalhar 

neste ano pastoral, as virtudes de 

Luiza Andaluz e de Nossa Senhora.

Neste dia trabalhámos a primeira 

virtude (Fé) também a história da 

Congregação. Foi um momento em 

que sentimos que as jovens ficaram 

entusiasmadas com a vida da Ma-

dre Fundadora.

JARDIM DE S. PEDRO

Com a nossa inserção na comunidade de S. Pedro, que pertence à paróquia d'Ajuda, a Ir. Janete tem estado a 

colaborar no Jardim paroquial de S. Pedro, que não tem ninguém devidamente formado na área de educação de 

infância. 
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Neste sentido, a Irmã tem ajudado a fazer as planificações das atividades com as crianças; tem dado algumas 

noções de gestão escolar; dinamiza atividades de trabalhos manuais com as crianças e ainda o “Despertar para a 

Vida”. Vai a esse Jardim duas manhãs: às quintas-feiras e sextas-feiras; às quinta-feiras trabalha com as crianças nos 

trabalhos manuais; às sexta-feiras dinamiza o “Despertar” e ajuda na elaboração das planificações das atividades 

para toda a semana.

É uma participação desafiante que dá bastante alegria pois sente que se está a fazer o bem a quem precisa, prin-

cipalmente com as responsáveis do Jardim. Ao mesmo tempo, ganha experiência profissional e aprofunda o que 

aprendeu na Universidade.

MISSÃO CONJUNTA COM A FAMÍLIA ANDALUZ

A nossa comunidade e a Família Andaluz Leigos (FAL) da Guiné Bissau, esta a participar no projeto da  Missão  

Conjunta.

A irmã Preciosa recebeu e assumiu a missão de colaborar com as aulas de "Despertar para a Vida" (crianças entre 

3 e 5 anos) e "Iniciação à Vida" (crianças de 1.º e 2.º anos), na escola Sorriso do Amanhã, situada num bairro pre-

dominantemente muçulmano, iniciada pelo Alfredo (FAL), que assume a sua direção. Na mesma missão, colabora 

também o Albino (FAL) que contribui ajudando na orientação da gestão da mesma escola. O conteúdo é construido 

pela nossa Irmã Eugenia, uma missão pedida pela diocese à Congregação, para todas as escolas católicas.
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luxemburgo
A VIDA NA COMUNIDADE CRISTÃ DE LUXEMBURGO

1.º Episódio

O mês de outubro e os inícios de novembro estão a ser 

marcados por uma série continuada de eventos de or-

dem pastoral e intercultural. No mês de Outubro, mês de 

despedida de Nossa Senhora aos videntes de Fátima e 

mês da Congregação, lá íamos às 2ª feiras à noite (20h) 

para a igreja do Sacré-Cœur recitar o rosário com a Fa-

mília Andaluz, junto da linda imagem de Nossa Senho-

ra. Na tarde do dia 16, participámos na procissão desta 

mesma Senhora com todo o povo que se quis juntar, 

pelas ruas da cidade saindo do Colégio das Irmãs da 

Doutrina Cristã até à igreja do Sacré-Cœur, onde cele-

brámos a Eucaristia em língua portuguesa, depois do 

andor da Senhora ser colocado no presbitério, junto do 

altar-mor. 

2.º Episódio

Uma procissão idêntica foi realizada em Steinfort − a 

oeste do Luxemburgo, onde, à noite, as comunidades 

cristãs se juntaram, para homenagear a Mãe, celebrar a 

Eucaristia e exibir danças com trajes regionais próprios 

do povo português. 

No dia 10/10 um evento eclesial nos deslocou até à ca-

tedral. Desta vez foi a celebração da Eucaristia, presidi-

da por D. Leo Wagenero, bispo auxiliar da diocese, em 

ação de graças pelo fato do país ser salvo da 2.ª guerra 

mundial, por intercessão de N.ª Sra. dos Aflitos, padroeira 

da diocese. Foi uma celebração intercultural, que decor-

reu em diversas línguas: luxemburguês, alemão, francês 

e latim. A 6/11, por ocasião da festa de S. Jean-Baptis-

te Scalabrini, recentemente canonizado, fundador dos 

padres, irmãs e leigos que se dedicam aos migrantes, 

a congregação Scalabrinianos, presente na nossa dio-

cese, organizou uma magna celebração para todos os 

católicos do país. 
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Esta teve início na igreja do Sacré-Cœur com a recitação do rosário medita-

do com extractos da vida de Scalabrini, na qual estava presente o bispo au-

xiliar, D. Leo Wagenero, e de seguida deslocamo-nos a pé atrás das bandei-

ras e estandartes das nações ali presentes, rezando e cantando até à porta 

da catedral, onde nos esperava o cardeal Jean-Claude. A igreja encheu-se e 

decorreu com a participação de todos os presentes, com realce para o coro 

litúrgico de Esch-sûr-Alzette, formado por cantores de língua portuguesa, que 

executaram os cânticos em diversas línguas. Após a homilia, o Cardeal Je-

na-Claude benzeu a imagem do bispo Scalabrini e, no final da celebração, 

convidou-nos a recitar a oração a ele dirigida. No dia 7/11 ocorreu a pere-

grinação da zona pastoral a que pertencemos até Echternach, a leste, para 

celebrar a festa do padroeiro secundário da diocese, S. Willibrord, beneditino 

irlandês que cristianizou este país, numa grande basílica, antiga pertença 

dos monges beneditinos. A Eucaristia foi concelebrada por vários padres, em 

luxemburguês, sendo os cânticos em francês e a “homilia” foi efectuada por 

uma senhora, em luxemburguês e, no final, em francês. 

3.º Episódio 

No dia 12/11 pela tardinha, deslocamo-nos a Esch-sûr-

-Alzette a sul, na fronteira com a França, para o magusto, 

organizado pelos casais do Encontro Matrimonial (EM), 

que decorreu nas instalações dos padres Scalabrinia-

nos. A sala estava repleta de famílias, que à volta de me-

sas postas e bem decoradas com motivos da época, 

rezaram, cantaram, conversaram e saborearam o tradi-

cional caldo verde, seguido de castanhas e vinho; tam-

bém não faltaram as habituais surpresas e os teatros de 

animação. 

No dia mundial do Pobre e, sabendo que neste cidade 

há mais de 11 mil pessoas que vivem abaixo do limiar 

da pobreza, de acordo com um estudo recente, passan-

do alguns as suas noites na rua, sobretudo em bairros 

da cidade, a comunidade cristã fez a sua generosa par-

tilha em cada missa deste domingo, a qual ficou expos-

ta na escadaria que conduz ao presbitério. Hoje apenas 

noticiamos as atividades que mais se evidenciaram nes-

te período, pois em cada dia a nossa comunidade se 

empenha na pastoral profética, litúrgica e social, como 

já é de vós conhecida, numa interação perfeita com os 

serviços diocesanos, o que muito nos ajuda a viver o 

nosso carisma diocesano e sacerdotal.  

As irmãs da comunidade de Luxemburgo
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moçambique
JUBILEU DA NOSSA PRESENÇA EM MOÇAMBIQUE

Este é momento único para nós que nos beneficiamos do 

fruto das nossas primeiras missionárias a rasgarem os ma-

res, até Moçambique como diz o hino da Família Andaluz.

Uma pequena partilha de como foi vivida a festa que nos 

congregou no dia 23 de Outubro, de longe e de perto para 

darmos graças pelo Carisma que nos anima nesta terra.

Celebrou a Eucaristia o D. Germano Grachane, bispo 

emérito da diocese de Nacala, o pároco padre Phelex R. 

Ondongo e Vários padres que concelebram, tornando a 

festa muito mais bonita. 

A experiência nos diz que aprende-se fazendo, assim 

fomos ao longo deste tempo de missão, não tendo ou-

tra forma de agradecer a Deus por tantos dons,  envol-

vemo-nos com todos aqueles que cruzaram connosco 

qualquer que seja a missão, preparamos tempos de ora-

ção na Paróquia da Liberdade, onde nos encontramos,  

às quintas-feiras depois da missa das 18h Adoração ao 

Santíssimo Sacramento dimensão contemplativa que 

caracterizou as primeiras Irmãs até aos nossos dias, pre-

parada por cada uma das Irmãs, com pensamentos 

de Luiza Andaluz nossa Fundadora. Este foi o momento 

de fazermos passar o nosso estilo de ser estar na Igreja 

para quem ainda não conhecia o carisma das Servas. 
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Outubro mês do Rosário e com marcos significativos 

para nós rezamos o terço na Paróquia meia hora antes 

da Missa tanto de semana como dominical.

Fomos agraciadas com a presença das nossas Irmãs 

vindas de Portugal, a Irmã Gabriela que representou o 

primeiro grupo a ser enviado, a irmã participou nas Ce-

lebrações da Diocese onde tinham sida destinada Nam-

pula e Mecuburi, acredito que para nós foi um mimo, 35 

anos depois vermos a Irmã Gabriela nesta terra que a 

fez sair sem vontade própria, passando por Mavila e Ma-

puto realidade de missão que não conhecia.

A nossa Irmã Maria de Jesus se fez presente a represen-

tar todas Irmãs testemunhou junto dos presentes que a 

nossa missão se faz sentir com as pessoas com quem 

partilhamos a missão, frisando o contributo da Família 

Andaluz que partilha do Carisma das Servas de Nossa 

senhora de Fátima.

Os testemunhos que nos chegam é que a Congrega-

ção se faz presente em todos os lugares sobretudo nos 

diversos Ministérios da Igreja ministerial, a formação cris-

tã, humana e social.

A nossa colaboração com os Bispos e padres onde esta-

mos inseridos foi notado como positivo na expressão do 

D. Germano Grachane e o padre Fhelex. 

Não nos esquecemos que somo humanos, perfeito só 

Deus razão pela qual desejamos o nosso obrigadão, por 

tudo que Deus fez em nós e que Ele nos encha das suas 

Graças porque muito não conseguimos fazer saibam as 

que vierem depois de nós.

Agradecemos a Deus por tantos dons recebidos, sabe-

mos que só a Deus pertence a honra e o poder, mas 

também estamos gratas ao nosso Conselho Geral pela 

força que nos deu em saber aproveitar o tempo para 

aos que ainda não conheciam o carisma que Luiza An-

daluz nos deixou. Que lã do céu Nossa Fundadora ela 

que sempre nos acompanhou interceda por.

Aqui vai a letra e o áudio do hino 

HINO 

1. Luiza Andaluz, deixou Santarém 

Atravessando is mares, para servir Moçambique

Coro: Obrigada, obrigada, obrigada Luiza Andaluz.

2. Nos momentos difíceis da guerra /mandou os seus 

membros ao norte do País/ para servir Moçambique 

(ref).

3. Ao cessar da guerra os membros foram ao sul do País/ 

para o combate espiritual. (ref)

4. O primeiro grupo regressou a sua terra/ deixando fru-

tos em Moçambique/ para continuar a sua missão.(ref)

5. A Família Andaluz em Moçambique/ pede que  Luiza 

continue a orar por nós. (ref)

As Irmãs da Comunidade de Liberdade

Clique aqui  
para ouvir o Hino

https://drive.google.com/file/d/1lJ7ZNHjvhnd7NFMuTcyZotXg_EySMdPe/view?usp=sharing
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"O TEMPO DESLIZA VELOZ"

"O tempo desliza veloz" e foi num instante que já se passou mais de um mês enquanto Serva de Nossa Senhora de 

Fátima. Depois da ansiedade da mudança, do entusiasmo da chegada e da murchidão do transplante, vai chegan-

do a serenidade de quem vai tomando consciência que a adaptação leva tempo e traz consigo a insegurança de 

um lugar e de uma realidade desconhecida.

Este tem sido um mês de ir entrando numa nova comunidade, numa nova cidade, mas também de me inserir em 

alguns "velhos mundos" apesar de num novo lugar e com um novo rosto. Regressar à vivência numa paróquia e ao 

trabalho com um grupo de jovens (que está a arrancar agora), desejoso de caminhar mas ao mesmo tempo silen-

cioso... Ir em peregrinação a Fátima, organizada pela ir Deolinda,  integrar o COP (Comité Organizador Paroquial das 

JMJ) às portas de um concurso de sopas (que foi realizado no dia 12), e "revolucionar"  o Mosteiro Invisível Vocacional 

da diocese dando um novo look (visual) ao Boletim trimestral (que podem ver aqui), e colaborando na construção 

de um encontro e vigília com jovens (começando com os jovens na paróquia de Vera Cruz). 

Estes têm sido alguns desafios, que acompanhados da procura de trabalho, têm feito parte deste mês, que no meio 

de muitas emoções tem sido de tentar ir desvendando o que o Senhor me pede nestas terras de mar e ria.

Para ver o Boletim "Mosteiro invisível Vocacional" clique AQUI

Ir. Maria do Carmo Aragão

https://drive.google.com/file/d/18AKsA6RKA_BWvMJ6NWOjVeOIzC59LuC8/view
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NOVEMBRO, FIM DO ANO LECTIVO EM MOÇAMBIQUE

Programa de Férias 

Novembro é o mês do fim do ano letivo em Moçambi-

que, e por isso, mês de exames nacionais e de férias 

letivas. No dia 7 de Novembro iniciou-se o programa 

de férias para as crianças do ATL (1.ª à 7.ª classes) e a 

preparação dos exames (6.ª à 12.ª classes). 

Terminamos o programa de férias com um piquenique 

no espaço (jardim) das Irmãs. Cada criança trouxe o 

que tinha para partilhar e a mana Leonor fez um bolo. 

O piquenique coincidiu com o aniversário da mana 

Virgínia (aspirante), cantamos os parabéns, dança-

mos, e por fim fomos ver os animais das Irmãs.

Preparação de Exames

Durante o período da tarde, o ATL e o CR fizeram a pre-

paração para os exames, para as crianças e jovens 

da 6.ª, 7.ª, 10.ª e 12.ª classes. 

Quase cerca de 90 crianças e jovens preparam-se 

para os exames, com o apoio das dinamizadoras, 

mentoras e aspirantes. A equipa do CDJ preparou fi-

chas de apoio com exercícios relacionados com a 

matriz e com exames do ano anterior. 

O programa de férias tinha como tema “Férias a Brincar” 

e durante 2 semanas, no período da manhã, as crian-

ças divertiram-se com atividades plásticas, quizz sobre o 

ano no ATL, jogos tradicionais, cinema, torneio desporti-

vo, músicas, danças e visita à fortaleza de Maputo. 

VISITA DE ESTUDO À FORTALEZA 

No dia 17 de Novembro 22 crianças do ATL foram visitar 

a fortaleza de Maputo, acompanhadas pela mana Leo-

nor e por 2 aspirantes, a mana Rufina e a mana Virgínia. 

Os meninos estavam muito alegres e entusiasmados 

com este passeio à cidade Capital. Iniciou-se o passeio 

com uma oração, feita pela mana Rufina e seguimos a 

viagem, com muitos cânticos e dinâmicas até chegar 

à fortaleza. Fizeram uma visita guiada pela estagiária 

Isabel que foi muito atenciosa e paciente. O passeio ter-

minou com lanche.
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Iluminar@Casa

Começou mais uma edição do Iluminar@Casa, uma proposta de oração diária, via 

whatsapp, como preparação para o Advento com a luz da candeia. 

Estão quase 90 jovens inscritos, de diferentes países e continentes. 

#2 Encontro voluntários SNSF para a JMJ

Durante este mês a equipa de voluntários SNSF para a JMJ Lisboa 23 teve o 2.º en-

contro online, com o tema “Virtudes heroicas de Luiza Andaluz”. Este grupo está a 

fazer uma caminhada de preparação para ser voluntário nas diferentes atividades 

e propostas das SNSF durante a Jornada Mundial da Juventude. 



17 n.º 72 · 25 de Novembro de 2022COMVIDA

LANÇAMENTO DA 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 (JMJ) 

Lisboa 2023, o Luiza Andaluz Centro 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. 

Este evento de lançamento da Mostra, contou com a exi-

bição da curta-metragem de 2005 realizada por Regina 

Pessoa − “História Trágica com Final Feliz”, com comentário 

de Catarina Burnay e apresentação dos membros do júri. 

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

anos – para a realização de curtas-metragens que de-

monstrem como encontram Deus no seu dia-a-dia, em 

contextos não habituais ao culto. O período de submis-

são das curtas-metragens é até dia 20 de janeiro de 2023 

com divulgação dos selecionados no dia 17 de abril. 

Para saber mais acerca da Mostra Internacional de Cur-

tas-Metragens “Deus fora de Portas” consulte o regula-

mento no site: www.lacc.pt.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE  
“DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ” EM AVEIRO – 19 NOV.

No passado dia 19 novem-

bro, foi inaugurada da Ex-

posição Itinerante sobre a 

vida, vocação e obra da 

venerável Madre Luiza An-

daluz na Igreja de Nossa Se-

nhora da Glória em Aveiro. 

Este momento contou com 

vários membros da Con-

gregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima 

e poderá visitar até janeiro 

de 2023.



18 n.º 72 · 25 de Novembro de 2022COMVIDA

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS – CASA MADRE LUIZA ANDALUZ

A exposição de presépios, tradicionalmente realizada pela Fundação Luiza Andaluz, evoca uma antiga tradição das 

monjas Capuchas. Este ano, excecionalmente, será realizada no espaço do Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, na 

Casa Madre Luiza Andaluz. 

A inauguração terá lugar no dia 8 de dezembro pelas 16h e poderá visitar até dia 8 de janeiro, de quinta-feira a domin-

go das 14h às 19h.

AGENDA

08
DEZ

ATÉ
JAN

INSCRIÇÕES 
ABERTAS

04, 11 e 18 
DEZEMBRO

Exposição de Presépios

Inauguração da Exposição de Presépios dia 8 de dezembro pelas 16h, na 
Casa Madre Luiza Andaluz, Santarém.

Mostra Internacional de Curtas-Metragens “Deus fora de Portas” 

Estão abertas as inscrições para a Mostra Internacional de Curtas-
-Metragens “Deus fora de Portas”. Para submeteres a tua inscrição 
consultar www.lacc.pt.

Exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz” 

Visite a exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz” na Igreja de Nossa  
Senhora da Glória em Aveiro até janeiro de 2023.

Natal na Escadaria 

Para preparar o Natal junte-se a nós nos dias 4, 11 e 18 de dezem-
bro, às 16h30 na Casa de São Mamede, com música ao vivo.


