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Todos devemos valorizar a nossa vida

utilizando os dons que Deus nos deu,

no Seu serviço e no do próximo.

Luiza Andaluz
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Conferência “Descobrir 
Luiza Andaluz” − Aveiro  
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CONFERÊNCIA  
“DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ” − AVEIRO

No passado dia 7 de janeiro, a propósito da Conferência 

“Descobrir Luiza Andaluz”, realizada em Aveiro, foram apre-

sentados diferentes tópicos sobre a vida e obra desta figu-

ra feminina eclesial. 

Ao explorar o carisma sacerdotal das SNSF foi possível refletir 

sobre o que pode significar a inserção de uma comunida-

de religiosa numa paróquia ou mesmo numa diocese. Des-

te modo, o Padre Fausto Oliveira apresentou-nos de forma 

bastante elucidativa alguns indicadores da sua relevância. 

Através das suas memórias 
e dos seus escritos torna-se 
possível, hoje, perceber todo 
o percurso até à fundação de 
uma congregação religiosa.

... um chamamento a viver 
uma particular união com 
Deus e comunhão com o Seu 
plano salvador,...

Por fim, através do testemunho da Lídia Fernandes e do 

Luís Antas foi-nos dado a conhecer a espiritualidade de 

Luiza vivida no seio da Família Andaluz. A sua missão as-

senta na confiança, conhecimento e vivência dos valores 

e exigências da vida cristã à semelhança de Luiza.

Catarina Rosa

Em primeiro lugar, através da exposição de Rita Mendon-

ça Leite, foi possível acompanhar a sua história, destacan-

do o seu modo de vida focado no crescimento interior 

conjugado com o empenho na vida religiosa. Isto levou 

Luiza a destacar-se na sociedade daquela altura, com 

todas as dificuldades que esta representava. Através das 

suas memórias e dos seus escritos torna-se possível, hoje, 

perceber todo o percurso até à fundação de uma con-

gregação religiosa. 

Mais do que possa aqui definir por palavras, parto dire-

tamente do que a Irmã Sandra Bartolomeu, snsf refere a 

propósito do seu carisma, revelando-se pelo modo como 

habita e move: um chamamento a viver uma particular 

união com Deus e comunhão com o Seu plano salvador, 

que se faz compromisso colaborante no mundo, como 

igreja, com e como Maria.
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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.

... encontrar formas de ajudar 
os jovens a crescer como 
pessoas e como cristãos numa 
sociedade secularizada...

A irmã Rosária tem a seu cuidado a visita a pessoas 

doentes ou em situação de luto. Habitualmente visita 

várias 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 tam-

bém abrir a casa a pessoas que possam precisar dela. 

ALGUMAS NOTAS SOBRE  
A MISSÃO EM BRUXELAS

... visita várias pessoas em 
suas casas e nos hospitais, 
segundo as situações, uma 
vez por semana, sempre que 
possível...

As Irmãs da Comunidade Bruxelas − Bélgica
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Um espaço contemporâneo e de vanguarda
onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade encontram 

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

Visite-nos de quinta a domingo, das 14h às 19h, ou a qualquer momento em lacc.pt

ALARGAMENTO DO PRAZO DE SUBMISSÃO: 
MOSTRA INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS 
“DEUS FORA DE PORTAS”

Alargamento do prazo de submissão de Curtas-Metragens 

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 Mostra Internacional de Cur-
tas-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 demons-

trem 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

agenda

18
MAR

EXPOSIÇÃO LUIZA.TEREZA − UM CHAMAMENTO

Enquadrada no centenário da intuição de Luiza Andaluz a fundar a Congregação das 
Servas de Nossa Senhora de Fátima, poderá visitar a exposição “Luiza.Tereza − um cha-
mamento”, 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 lançamento 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 Congregação das Servas de 
Nossa Senhora de Fátima e os discursos proferidos para as instituições, atribuições de prémios e tex-
tos publicados em diferentes órgãos de comunicação.

Fique atento às novidades em: www.lacc.pt

https://www.lacc.pt/
http://www.lacc.pt
http://www.lacc.pt
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dinamização
juvenil

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL  
DE FORMADORES

Decorreu, a 16 de Janeiro, uma formação inicial de formadores, em Maputo, para as raparigas que terminaram o 

Programa Descobre. Estiveram 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.

Estiveram  
a participar  
14 raparigas  
de Mavila 
e 12 de Maputo...

Nessa semana, as manas estão em processo de avaliação (autoscopia). A formação está a ser produtiva e muito 

divertida, as manas estão a gostar bastante e aprendem muito.

CDJ de Moçambique

A formação  
foi produtiva  
e muito divertida,...
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Saiba mais...
Irmã que, com Luiza Andaluz 
constituiu, há 100 anos,  
a Primeira Comunidade

Maria  
de Jesus  
dos Santos 
Rodrigues

Nasceu a 12/4/1885, em Torres Novas, 
paróquia de S. Tiago, foi baptizada a 
22/04/1885, na sua paróquia de origem.

Entrou na Congregação a 15/10/1923, 
fez a primeira profissão religiosa em 
11/10/1939 e os Votos Perpétuos em 
02/04/1942.

Fez parte do grupo com que se iniciou 
a vida comunitária em 15/10/1923. Mu-
lher de grande inteligência e cultura 
manifestou-se exímia na acção educa-
tiva no Pensionato de Nossa Senhora 
dos Inocentes. 

Existem diversas publicações da auto-
ria: 1936, Serões do Colégio Andaluz; 
1945, Adolescência – sua mentalida-
de própria, conferência às Jicistas em 
1943; 1951, Arrazoados; Diversos Poe-
mas, de cariz religioso e não religioso, 
cânticos da Congregação e outros. 
Vários discursos, peças de teatro para 
diversas circunstâncias e com objecti-
vos pedagógicos, etc..

Pertenceu ao primeiro Conselho Geral, 
como Secretária Geral, de 1936 a 1953. 
Superiora Local em várias Comunida-
des foi sempre fiel e muito dedicada 
colaboradora da Serva de Deus desde 
a primeira hora.

Faleceu com 73 anos, em 10/11/1958, 
na Casa Geral.

COMO MARIA,
SUBIR APRESSADAMENTE
RETIRO DE SILÊNCIO

17 a 19 de Fevereiro
Santarém

*jovens dos 15 aos 35 anos                                

INSCRIÇÕES AQUI

146.º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DE 

LUIZA ANDALUZ
12 DE FEVEREIRO
CASA MADRE LUIZA ANDALUZ − SANTARÉM
16h30 − Adoração ao Santíssimo Sacramento
17h30 − Oração de Vésperas

CASA DE S. MAMEDE − LISBOA
18h30 − Concerto pelo coro da  
              Procuradoria Geral da República  
              (Momento festivo)

TERÇO COM LUIZA − VIA ZOOM
21h00 (PT) − ID: 839 5955 7689

A CADA DIA 20 
30 MINUTOS COM LUIZA

Que neste ano jubilar o Amor 

nos conduza, e nos deixemos 

conduzir, como Luiza.

Próximo dia 20 (fevereiro) 
às 20h30 de Portugal.

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://forms.gle/vL8vMQ2ZThUu2RKDA
https://forms.gle/vL8vMQ2ZThUu2RKDA
https://forms.gle/vL8vMQ2ZThUu2RKDA
https://us04web.zoom.us/join

