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atos oficiais

Eu Sou a Ressurreição e a Vida !...

A comunidade da Casa Mãe parti-

lha alguns testemunhos que a nossa 

irmã Maria do Rosário Vicente. Estes 

testemunhos são um reflexo daquilo 

que vivemos em experiência frater-

na com a nossa querida Irmã.

A irmã Maria do Rosário Vicente era 

uma pessoa muito humilde e sim-

ples, estava sempre pronta a des-

culpar os outros. No trabalho que 

fazia vivia muito a pobreza. O que 

podia fazer não deixava para os ou-

tros, o que revelava quanto a irmã 

pensava pouco em si e muito nos 

outros. Tinha sempre receio de que 

se preocupassem com ela. Vivia 

uma espiritualidade muito comuni-

tária, real e concreta. Era uma pes-

soa muito silenciosa e um silêncio 

interior. Era muito boa, muito santa!

... uma pessoa 
muito humilde  
e simples... 

A irmã Maria do Rosário Vicente 

marcou a comunidade da Casa 

Mãe pelo amor que tinha à Congre-

gação e o manifestava, pelo sentido 

de fraternidade e pela certeza que 

nos incutia de que rezava por todas 

e cada uma, em particular. Rezava 

muito pelos nossos benfeitores e 

pelos benfeitores da Congregação.

... pelo amor 
que tinha à 
Congregação e 
o manifestava, 
pelo sentido de 
fraternidade...
No sábado dia 14 esteve na missa, 

na sala. Comungou muito bem e 

com consciência. Logo a seguir, 

quem estava com a irmã percebeu 

que alguma coisa estranha se pas-

sava e levaram-na para o quarto. 

Recuperou um pouco mas, no do-

mingo de manhã, dia 15 de Janeiro, 

partiu para a eternidade com a se-

renidade com que viveu.

Damos graças a Deus pela vida da 

nossa Irmã, uma vida preenchida 

pelo Bem.

Que Deus recompense a nossa irmã 

Maria do Rosário Vicente de tanto 

bem que fez enquanto esteve entre 

nós.

As Irmãs da Comunidade  
da Casa Mãe10 de Fevereiro de 2023

partilhas das
  comunidades
EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA!...

A comunidade da Casa Mãe partilha alguns testemu-

nhos que a nossa irmã Maria do Rosário Vicente. Estes 

testemunhos são um reflexo daquilo que vivemos em ex-

periência fraterna com a nossa querida Irmã.  

A irmã Maria do Rosário Vicente era uma pessoa muito 

humilde e simples, estava sempre pronta a desculpar 

os outros. No trabalho que fazia vivia muito a pobreza. 

O que podia fazer não deixava para os outros, o que re-

velava quanto a irmã pensava pouco em si e muito nos 

outros. Tinha sempre receio de que se preocupassem 

com ela. Vivia uma espiritualidade muito comunitária, 

real e concreta.  Era uma pessoa muito silenciosa e um 

silêncio interior. Era muito boa, muito santa!

... uma pessoa muito humilde 
e simples, estava sempre 
pronta a desculpar os outro.

A irmã Maria do Rosário Vicente marcou a comunidade 

da Casa Mãe pelo amor que tinha à Congregação e o 

manifestava, pelo sentido de fraternidade e pela certe-

za que nos incutia de que rezava por todas e cada uma, 

em particular. Rezava muito pelos nossos benfeitores e 

pelos benfeitores da Congregação.

... pelo amor que tinha 
à Congregação e o 
manifestava, pelo sentido  
de fraternidade...

No sábado dia 14 esteve na missa, na sala. Comungou 

muito bem e com consciência. Logo a seguir, quem es-

tava com a irmã percebeu que alguma coisa estranha 

se passava e levaram-na para o quarto. Recuperou um 

pouco mas, no domingo de manhã, dia 15 de Janeiro, 

partiu para a eternidade com a serenidade com que 

viveu. 

... partiu para a eternidade 
com a serenidade com que 
viveu... 

Damos graças a Deus pela vida da nossa Irmã, uma 

vida preenchida pelo Bem.

Que Deus recompense a nossa irmã Maria do Rosário 

Vicente de tanto bem que fez enquanto esteve entre 

nós.

As Irmãs da Comunidade da Casa Mãe

NOMEAÇÕES

• Superioras
A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora Geral da Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima, ouvido o parecer do Conselho Geral, nomeiou a Irmã Sandra 
da Silva Bartolomeu para exercer a missão de Superiora Local na Comunidade do San-

tuário de Fátima, Portugal.
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“Se não vos tornardes como crianças, 
não entrareis no reino dos céus.”

Os últimos anos da Ir. Mariana, vividos na nossa Comu-

nidade do Candeeiro, foram esta preparação próxima 

para a sua partida para o Pai. Ela que muitas vezes dizia 

“Porque é que eu ainda não morri?” e ainda “Quem me 

livrará deste corpo de morte?”, e dizia tudo isto em tom 

bem-humorado, uma das suas características que per-

maneceram até à sua ida para a Casa Mãe, em Santa-

rém, no dia 25 de Janeiro de 2023.

... tinha momentos de lucidez 
e respondia-nos à letra e com 
bom humor...

Apesar de há muitos anos apresentar uma demência 

que foi evoluindo tinha momentos de lucidez e respon-

dia-nos à letra e com bom humor, como já referi, deixan-

do-nos admiradas e alertando-nos para não subestimar 

as suas capacidades e talentos.

... era muito agradecida, 
o seu coração grato 
manifestava-se sempre que 
lhe fazíamos alguma coisa 
por mínima que fosse...

A Irmã Mariana era muito agradecida, o seu coração 

grato manifestava-se sempre que lhe fazíamos alguma 

coisa por mínima que fosse. Tínhamos sempre um obri-

gado garantido com que ela nos mimava e com um 

lindo sorriso. Foi sempre muito acolhedora para com 

quem chegava, perguntando se queríamos comer al-

guma coisa, se já tínhamos quarto. Era muito perspicaz, 

dava sempre conta se faltava alguma Irmã à mesa ou 

ao recreio, embora se esquecesse imediatamente a se-

guir do nosso nome. Animava as refeições e os recreios 

se nos púnhamos a puxar por ela, cantava o fado do 

Frei Hermano da Câmara com muita expressão através 

de gestos, cantava muitas vezes a história do burro, só 

mudando alguns pormenores, era muito criativa, de-

clamava muito bem, tinha muito jeito para representar. 

Estava atenta a todas, um dia viu a Ir. Rosa Tomé co-

çando um braço, foi logo buscar o álcool gel e pôs-se a 

esfregar-lhe o braço, como nós lhe fazíamos a ela. Tinha 

muito o sentido do sagrado, fazia sempre o sinal da cruz 

ao levantar e à mesa, nunca comia nem bebia sem se 

persignar; por vezes entrava em oração profunda e nós 

só víamos o seu olhar e o balbuciar dos lábios. Tinha 

muito apreço pelas vocações, qualquer jovem que apa-

recia e mesmo as nossas Irmãs mais novas, perguntava 

se não queria vir para a Congregação. Quando algu-

mas Irmãs iam mudando de Comunidade, lembrava-se 

delas e perguntava onde estavam. De vez em quando 

perguntava pela sua irmã Narcisa e também pela Ir. Ro-

sária Reis e dizia que tinha saudades delas.

Tinha muito apreço pelas 
vocações, qualquer jovem que 
aparecia e mesmo as nossas 
Irmãs mais novas...
Gostava imenso das crianças, sobretudo das bebés e 

dizia que nós não as tínhamos porque tínhamos dado 

tudo ao Senhor. Sabia sempre as horas sem usar relógio, 

passava a tarde a perguntar se já estava o Senhor expos-

to e à noite ao recreio pegava no livro das Horas acertan-

do nas 9h30 e não deixava que passasse nem mais um 

minuto, aí mostrava um bocadinho o seu “gineto”.

Agradeçamos ao Senhor a sua vida longa e os dons que 

Deus lhe concedeu e que pôs a render para o Reino, ela 

que fez um caminho infância espiritual e de entrega nas 

mãos de Deus tal criança ao colo da mãe.

As Irmãs da Comunidade da Quinta do Candeeiro

ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1KoirT2S2L0jK3E_VpL6fA_qdFgZmQBLd/view?usp=share_link
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A nossa vivência do dia 12 de Fevereiro

Vivemos este dia num misto de Louvor e de Acção de 

Graças, como nos disse na homilia o Núncio Apostólico,  

D. Giovani Gaspari na grande celebração, com a pre-

sença de todos os Bispos angolanos na Paróquia de 

S. João Paulo II, em Talatona, Angola, para agradecer 

a Deus os 40 anos de Cardeal  do Senhor D. Alexandre 

do Nascimento.

Vivemos este dia  
num misto de Louvor  
e de Acção de Graças...

A propósito do dia 12, a Família Andaluz pediu à  

Ir. Olinda para os elucidar sobre a primeira missão de 

Luiza Andaluz, o que ela fez com muito gosto, no seu 

primeiro encontro com este grupo de jovens, adoles-

centes e crianças.

Estes nove dias, que se seguem ao dia 12 estão a ser 

vividos por nós, louvando e bendizendo o Senhor pelo 

Dom da vida e missão de Luiza Andaluz.

As Irmãs da comunidade de Luanda − Angola
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bélgica
Tarde da Palavra, uma catequese comunitária

No contexto da renovação da Catequese, que vem sen-

do implementada pela pastoral portuguesa de São Gil, 

desde 2018, os encontros comunitários têm um lugar im-

portante. Eles são ocasião de encontro e de formação 

entre diferentes gerações e os vários grupos da comuni-

dade. Estes encontros são abertos a todas as pessoas. 

Assim, o último encontro, no dia 28 de janeiro, foi sobre 

a Palavra de Deus. Cada grupo preparou um momento 

da história da grande família que formamos enquanto 

povo de Deus e assim se desenrolou uma bela tarde, 

com apresentações desde Abraão até à Igreja atual.

Jornada da vida consagrada na diocese de Bruxelas

No sábado, 4 de fevereiro, no Mosteiro de Saint Charbel 

– onde reside uma comunidade de padres maronitas, a 

cerca de 30 Km de Bruxelas – reuniram-se cerce de 60 

religiosos e religiosas de cerca de 30 institutos diferentes 

para celebrar o dia da vida consagrada. Do programa 

fez parte uma amanhã com encontro de oração parti-

lhada em pequeno grupo a partir da Palavra de Deus, a 

Eucaristia e o almoço. 

De tarde, houve uma partilha do carisma dos institutos 

presentes, em pequeno grupo, e depois a construção 

de um mural com os símbolos e um pensamento que 

caracterizava cada um dos institutos. Nós apresentámos 

o nosso distintivo e o pensamento da nossa fundado-

ra: «Traz-nos alegria pensar que somos, como servas de 

Nossa Senhora de Fátima, continuadoras da missão de 

Maria no sacerdócio de Cristo no mundo»

Nós apresentámos o nosso 
distintivo e o pensamento  
da nossa fundadora...
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bélgica bélgica
O aniversário da nossa fundadora  
foi partilhado com os leigos da Família Andaluz

No domingo, dia 12, acolhemos a Clotilde para um tem-

po de oração em preparação para o seu compromisso, 

que foi renovado nesse dia. 

... um tempo de oração 
em preparação para o seu 
compromisso...

Celebrámos as Vésperas na nossa capela, que se en-

cheu com os vários membros do grupo, e depois parti-

lhámos o lanche com todos para celebrar o aniversário 

da Luiza Andaluz e também da Nini, uma das senhoras 

do grupo, por antecipação.

Celebrámos as Vésperas na 
nossa capela, que se encheu 
com os vários membros do 
grupo...

As Irmãs da Comunidade de Bruxelas
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guine-bissau
Alegria de celebrarmos juntos  
o Dom da Vocação Consagrada 

A celebração do Dia do Consagrado este ano, na Gui-

né Bissau, foi diferente do costume (onde todos os con-

sagrados do país de juntam numa única paróquia). 

Este ano tivemos dois momentos: a I Jornada da Vida 

Consagrada que ocorreu em NDame a 20 e 21 de janei-

ro (contou com a participação da nossa Ir. Preciosa) e 

a celebração na eucaristia dominical no dia 5 de feve-

reiro. Ficou decidido que para esta celebração, cada 

Instituto participasse na sua paróquia. 

Na nossa paróquia d Ájuda os Institutos de Vida Consa-

grada juntaram-se na comunidade de S. Pedro. Éramos 

quatro Congregações religiosas e duas novas comunida-

des que são movimentos de leigos consagrados (com ele-

mentos masculinos e femininos) do Brasil. A missa come-

çou com procissão, todos os consagrados tínhamos vela 

nas mãos e fomos em procissão com o Padre no momen-

to da entrada, depois da homilia o padre chamou tosas 

as congregações para ir afrente a fim de partilharem um 

pouco do seu carisma e missão. Foi oferecida uma peque-

na estampa e alguns bolinhos à comunidade. 

Ordenações diaconais

Dia 11 do correste mês, duas Irmãs participaram na 

missa da ordenação diaconal dos três jovens guineen-

ses franciscanos, Freis Viriato, Braima e Victorino. Foi na 

paróquia de Santo António de Canchungo e presidida 

por D. José Câmnate, bispo emérito de Bissau. Foi um 

momento de alegria para a nossa Igreja de Guiné de 

vermos jovens que escutam a pelo do Senhor para o 

serviço do seu Reino.  

Os diáconos são os que estão com chapéus tradicio-

nais na cabeça.
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guine-bissau
Retiro e encontro da Família Andaluz

No mesmo dia 11 de fevereiro, os membros da Família 

Andaluz com compromissos reuniram-se para fazer re-

tiro, em ordem à sua “renovação” no próximo dia 4 de 

março. O tema aprofundado foi a espiritualidade de 

comunhão. Da parte da tarde, os outros membros sem 

compromissos juntaram-se e continuámos a nossa refle-

xão sobre o carisma da Família Andaluz.

O tema aprofundado  
foi a espiritualidade  
de comunhão...

Descoberta do caminho vocacional

Dia 17 de fevereiro tivemos mais um encontro vocacional onde participaram 

três jovens, Noémia, Patrícia e Arte. Tivemos como tema a virtude da caridade 

em Luiza Andaluz. Vimos a história vocacional de Luiza Andaluz, o seu percurso 

da escuta interior. Sublinhamos também que responder a voz do Senhor e en-

tregar-se a Ele é uma caridade, generosidade a Deus para servir o seu Reino.

... responder a voz do Senhor  
e entregar-se a Ele é uma caridade, 
generosidade a Deus...

... os outros membros sem 
compromissos juntaram-se  
e continuámos a nossa 
reflexão sobre o carisma  
da Família Andaluz...
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guine-bissau
Formação de professores

No dia 17 de fevereiro, dia do Pro-

fessor guineense, a Ir. Eugénia deu 

uma manhã de formação aos pro-

fessores do Liceu João XXIII sobre 

práticas pedagógicas para promo-

ver a disciplina em sala de aula. 

Participaram 40 professores. 

... sobre práticas 
pedagógicas  
para promover  
a disciplina  
em sala de aula...

Mostra de Cultura em tempo de Carnaval

No dia 18 de fevereiro, a Ir. Janete acompanhou o grupo 

da Infância Missionária da Paróquia de Nossa Senho-

ra de Fátima na participação Do Carnaval organizada 

pela Vigararia de Bissau. Era um concurso, na qual par-

ticiparam cinco paróquias com as respetivas comunida-

des. No fim a paróquia de Fátima foi a vencedora do 

Carnaval vicarial. 

... não são desfiles de pessoas 
mascaradas, mas mostras da 
cultura local...

De notar que na cultura da Guiné Bissau, os desfiles de 

carnaval são marcados pela originalidade em relação 

a outros países: não são desfiles de pessoas mascara-

das, mas mostras da cultura local, nomeadamente do 

vestuário tradicional e das danças étnicas. As Irmãs da Comunidade de Bissau
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luxemburgo
Vivência do centenário da Congregação  
na Comunidade Cristã do Luxemburgo

Toda a Família Andaluz – Irmãs e Leigos desta comuni-

dade cristã se encontram em grande dinamismo espiri-

tual e comunitário para a vivência dinâmica deste ano 

centenário da Congregação. Como dar a conhecer a 

toda a comunidade cristã a riqueza espiritual de Luiza 

Andaluz e o seu carisma de Fundadora das Servas de 

... Irmãs e Leigos desta 

comunidade cristã se 

encontram em grande 

dinamismo espiritual 

e comunitário para a 

vivência dinâmica deste ano 

centenário da Congregação...

Construímos um grande cartaz com a foto de Luiza An-

daluz e a marca do centenário e nele inserimos alguns 

textos elucidativos e muito breves, em língua francesa; 

elaborámos um folheto, em língua francesa e portu-

guesa, com as principais informações sobre o perfil de 

Luiza Andaluz: a sua vida, ação e vocação religiosa, a 

sua paixão por Jesus e pelo serviço dos mais pobres e 

a fundação da Obra para este fim, a qual, depois de 

Nossa Senhora de Fátima? Como fazê-lo num mundo 

tão diversificado em termos de línguas e culturas? Fo-

ram estas a questões que nos interpelaram ao longo de 

algumas semanas e, não podendo acolher aqui a expo-

sição itinerante, na sua totalidade, como desejávamos, 

lançámo-nos noutro projeto.

aprovada canonicamente, é a congregação das SNSF; 

e respigámos algum material sobre Luiza Andaluz que 

tínhamos em arquivo em diversas línguas. Por fim, en-

tramos em contacto com os responsáveis de algumas 

igrejas da cidade e da diocese para obter o placet da 

exposição destes materiais e, desde o dia 12 deste mês, 

tudo começou a ser exposto em cada uma dessas igre-

jas. A iniciativa foi bem acolhida.
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luxemburgo
No mesmo dia 12 deste mês, realizámos um retiro es-

piritual para todos os leigos, no qual todas as irmãs 

participaram e animaram, com tempos de meditação, 

oração e partilha, com o sacramento da reconciliação 

pelo Pe. Sérgio e que terminou na habitual celebração 

eucarística dominical em português na igreja do Sa-

cré-Cœur. Foi um dia muito profundo espiritualmente 

e, como o grupo era grande e algumas pessoas ain-

da não se conheciam bem, teve também o mérito da 

convivência fraterna, evangelicamente recomendada. 

A Eucaristia teve também alguns momentos invocativos 

da vida de Luiza a apresentação do cartaz, na igreja 

do Sacré-Cœur e a distribuição dos referidos folhetos 

no final da celebração.

Como ponto significativo da celebração do dia 12 par-

tilhamos, ainda, o encontro da Família Andaluz com o 

“Tema celebrativo e orante com Luiza Andaluz”, de acor-

do com as orientações recebidas. O grupo, que era de 

quinze pessoas, viveu um momento de muita alegria e 

gratidão ao Senhor pela vida de Luiza. Todos saímos de 

coração feliz e grato, com os laços de família a cres-

cer. No final do encontro, programámos a Via-Sacra e 

o jantar de solidariedade a realizar ainda em fevereiro e 

março, respectivamente. 

... viveu um momento de 
muita alegria e gratidão ao 
Senhor pela vida de Luiza.

Fraternas saudações a cada irmã e a todos e votos de 

uma santa preparação e vivência do mistério pascal de 

Jesus. Ficamos unidas em oração. 

As irmãs da Comunidade do Luxemburgo

Foi um dia muito profundo 
espiritualmente e, como o 
grupo era grande e algumas 
pessoas ainda não se 
conheciam bem, teve também 
o mérito da convivência 
fraterna...



13 n.º 75 · 25 de fevereiro de 2023COMVIDA

portugalportugal
Notícias dia 12 de fevereiro 2023 − Amareleja

No dia 12 de Fevereiro a Comunidade, em colaboração 

com o grupo da Família Andaluz, celebrou o aniversá-

rio natalício da Madre Fundadora com a Eucaristia de 

Ação de Graças pela vida e Carisma que o Senhor con-

cedeu a Luiza Andaluz.

... com a Eucaristia de 
Ação de Graças pela vida 
e Carisma que o Senhor 
concedeu a Luiza Andaluz.

No fim da Celebração Eucarística foi declamado um 

poema da autoria da ir. Alice, distribuído aos participan-

tes na Celebração um pensamento da Madre Fundado-

ra bem como as Ressonâncias.

De tarde, reuniu o grupo da Família Andaluz, como é há-

bito no 2.º Domingo mês. Passámos um diaporama com 

pensamentos da Madre Fundadora, conversou-se sobre 

a sua vida, foi apresentado o tema do mês e a oração 

pelas vocações. Foi uma tarde bem preenchida, prin-

cipalmente, com ação de graças e lanche partilhado.

... com pensamentos  
da Madre Fundadora, 
conversou-se sobre  
a sua vida...

A Comunidade e o Grupo da  
Família Andaluz da Amareleja



14 n.º 75 · 25 de fevereiro de 2023COMVIDA

portugalportugal
Aniversário da Venerável Luiza Andaluz – Ericeira

Aniversário de Luiza Andaluz no Centro Social da Ericeira

Vivemos este dia em alegria gozando dos dons prepara-

dos pela comunidade, refeição, acolhimento, convívio…

A partir das 17h00 foi o momento forte de oração  

comunitária. Com a foto de Luiza Andaluz, num lugar 

para isso preparado, unimo-nos a toda a Congrega-

ção deixando-nos envolver pelo dom que recebemos 

de Deus na nossa consagração através da Nossa Ma-

dre Fundadora. 

Enriquecemo-nos com a reflexão e a partilha de cada uma 

deixando transparecer tantos dons e graças que Deus der-

ramou em toda a Congregação, na Igreja e no mundo. 

Enriquecemo-nos com a 
reflexão e a partilha de cada 
uma deixando transparecer 
tantos dons e graças... 

Com o cotação agradecido ao Senhor cantámos:

Um desejo ardente e fundo 

O nosso peito devora 

Sermos sempre a bem do mundo 

Servas de Nossa Senhora.

As Irmãs da Comunidade da Ericeira

> Clique na imagem para visualizar o vídeo

https://drive.google.com/file/d/1xXOY-m60MKOnPqInJS1KOTZVW5aeaTLG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PxRX4TfZvrsNAuqNlElIBmgo5bCDEz20/view?usp=share_link
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50 anos de Vida Consagrada

No passado dia 2 de Fevereiro, na Sé de Lisboa, celebramos 

os jubileus de Vida Consagrada dos Religiosos na Diocese.

Também nós, eu e o meu grupo – Maria de Oliveira, Lúcia 

do Rosário, Maria da Conceição V. Pereira e Maria de 

Lourdes Gaspar estivemos “presentes”, pois todas foram 

nomeadas. Recebi um rosário da JMJ que na mesma 

noite, tive a graça de rezar na sede da Jornada, e com 

transmissão on-line, pelo bom êxito da mesma. Rezei por 

todas e cada uma, pedindo ainda que a Irmã Preciosa 

Mendes, junto de Deus, interceda por cada uma de nós, 

e por toda a Congregação neste ano jubilar.

No Domingo, na Paróquia de S. Julião do Tojal, ao ter 

conhecimento deste jubileu, uma senhora entregou-me 

um envelope com o estipêndio para colocar no ofer-

tório, por ter apresentado esta intenção de acção de 

graças para essa celebração. Fiquei sensibilizada por 

gesto tão bonito e significativo.

Pequenos sinais que nos vão alertando para o valor dos 

pequenos gestos que preenchem a nossa vida.

Dou graças a Deus pelo Seu grande amor misericordio-

so e fiel por cada uma de nós.

Para cada uma das Irmãs a minha gratidão pela vossa 

oração e amizade

Ir Maria Luísa Maurício 

Fiquei sensibilizada por gesto 
tão bonito e significativo.

Comunicação da Irmã Dina

A grandeza da fé e a lúcida consciência de que a agressividade do cancro 

− resistente aos múltiplos tratamentos e às diversas operações - o levaria, 

com brevidade, à morte fez com que os últimos tempos de vida do meu 

irmão, fossem cuidadosamente preparados e intensamente vividos por ele.

... deixar à nossa congregação uma das 
suas mitras, um solidéu e um anel, pela 
relação que tinha connosco...

Quando sentiu que se aproximava a partida para a casa do Pai, pediu-nos 

a nós, os três irmãos, que fossemos ter com ele ao hospital e dirigiu, a cada 

um, uma palavra individual e especial. A mim, pediu para transmitir às irmãs 

que rezava por cada uma e que se entregava pela nossa congregação. 

Disse-me também que lhe fazia todo o sentido deixar à nossa congregação 

uma das suas mitras, um solidéu e um anel, pela relação que tinha connos-

co, através dos laços de sangue que o ligavam a mim. Recebi estes objetos 

e já os entreguei à irmã Maria de Jesus.

Irmã Dina Henriques

Ao fim destes três meses após o faleci-

mento do meu irmão, quero agradecer 

às irmãs, em meu nome e da minha fa-

mília, a vossa oração e presença amiga 

manifestada de tantos modos.



16 n.º 75 · 25 de fevereiro de 2023COMVIDA

portugalportugal
Encontro de Catequistas

Aproxima-se a quaresma, e pareceu-nos oportuno lançar 

um convite a todas as catequistas da infância da paróquia 

para um encontro de formação. Assim, no passado dia 18 

pelas 15 horas, reuniram-se em nossa casa cerca de 15 

catequistas e o Pe. Fausto, prior da paróquia, que partilhou 

um pouco sobre a quaresma e a sua origem, apontando 

para a importância da vivência deste tempo.

Espontaneamente, surgiu um momento de partilha entre 

todos os presentes sobre a sua vivência espiritual, o que 

levou a sentir-se o desejo de promover outros encontros, 

mais frequentes, onde seja possível falar de Deus e da fé.

... o desejo de promover 
outros encontros, mais 
frequentes, onde seja possível 
falar de Deus e da fé...

Terminou-se esta tarde com um lanche partilhado, que 

proporcionou um convívio agradável e fraterno entre 

todos os presentes.

As Irmãs da Comunidade de Aveiro

É Carnaval!
É Carnaval, e na comunidade de 

Aveiro este tempo foi vivido com 

muita alegria e criatividade.

Mas não ficámos por aqui… Toda a 

gente sabe que o Carnaval são três 

dias e o terceiro dia foi novamente 

celebrado com aparato. Como é 

de manhã que se começa o dia, 

logo ao pequeno almoço fomos 

desafiadas a desinstalarmo-nos 

da nossa rotina habitual seja do 

lugar onde nos sentamos, quer 

do sítio onde estavam as coisas 

para nos servirmos, quer do tipo 

de ferramentas que tínhamos para 

comer…

Como era um dia diferente, a nossa 

bela Madre levou-nos a almoçar fora! 

E lá fomos nós, rumo ao…  jardim / 

estendal/ horta da nossa casa. Estava 

a mesa preparada, o churrasco a 

grelhar, e mais uma vez para comer 

tivemos que improvisar desde dos 

utensílios até à forma de sentar.

Com a chegada do almoço de 

Domingo fomos surpreendidas com 

uma mesa e um serviço dignos 

de um restaurante gourmet. Já 

para o jantar foi nos lançado um 

desafio de virmos vestidas a rigor, 

se não o jejum começava mais 

cedo… E entre a criatividade e a 

possibilidade dos nossos armários 

cada uma se apresentou com 

pompa e circunstância para um 

belíssimo jantar com baile de 

máscaras onde não faltou a música 

para um pézinho de dança.

Segue-se mais uma noite e mais 

um jantar diferente onde, como nos 

outros dias, mais importante do que 

as brincadeiras que se inventam, foi 

a possibilidade de estarmos juntas 

gratuitamente que fizeram deste 

Carnaval um importante ponto de 

partida para o tempo que se segue.

As Irmãs da Comunidade de Aveiro

VER VÍDEO 01

https://drive.google.com/file/d/1IBieDYNUfZzRzsh_-jGasJ0If9_9HYDG/view?usp=share_link
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CDJ Angola

A coordenação do CDJ este ano tem como objectivo 

dar a conhecer quem é Luiza Andaluz. Aproveitando o 

dia 12 de Fevereiro preparou várias actividades: teatro 

feito pelo grupo do CDJ e leitura de algumas frases que 

expressavam quem é realmente Luiza Andaluz para 

nós os jovens. Não esquecemos também a vivência 

do centenário da Congregação; poesia “Senhora do 

coração lindo”, declamado pelo irmão Benvindo, da 

igreja do sétimo dia, dirigido a madre Luiza Andaluz; 

historial da vida e obra de Luiza Andaluz, apresentado 

em powerpoint. O dia decorreu optimamente em 

que a mesma actividade teve a participação de 57 

pessoas nas quais tivemos crianças, jovens e adultos. 

Depois deste tempo de criatividade seguimos com 

canto dos parabéns o corte do bolo, sumo de manga 

CDJ Moçambique

O ATL e o Centro de Recursos em Maputo e o Centro 

de Recursos em Mavila abriram no dia 13 de fevereiro, 

para um novo ano letivo. Aqui, todos são convidados 

a estar, aprender, brincar, conhecer e crescer. 

... todos são convidados  
a estar, aprender, brincar, 
conhecer e crescer...
No ATL dividimos as atividades diárias em 3 momen-

tos, um primeiro momento para apoio ao estudo, de 

seguida um tempo de “rezar com Luiza” e por fim, uma 

atividade lúdico-pedagógica. 

Já no Centro de Recursos, os jovens podem vir para cá 

estudar e utilizar a nossa biblioteca para os trabalhos 

escolares, usufruir dos computadores para pesquisas 

online ou para fazerem os trabalhos da escola. Desde 

o início do ano muitos jovens tem frequentado os cen-

tros de recursos. 

Este será, certamente, um ano e muitas aprendiza-

gens e alegrias para todos. 

VER VÍDEO 01

VER VÍDEO 02

natural e limonada, preparada pelas nossas irmãs. 

Encerramos o dia com o habitual hino do CDJ.

O representante da comunicação: Venâncio Abílio

https://drive.google.com/file/d/1FXOKFsgNP6dfsi7HoW9GYsXgHyxRgd8S/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gBiEv1skFdMcOfI1XgyZ22sy_VBtNb1R/view?usp=share_link
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CDJ Portugal 

Testemunho 1

Fomos desafiados a subir ao mon-

te, e que subida foi! Ao longo des-

tes dias fomos caminhando sempre 

junto do Senhor, e num profundo si-

lêncio que nos ajudou a aproximar 

mais dele, e a escutar as suas mais 

belas palavras. Aquilo que ele tem 

a dizer a cada um de nós. Foram 

dias muito bonitos, que sem dúvida 

alguma me ajudaram a aprofundar 

o meu tempo de oração. Agora de-

pois desta subida, volto a casa de 

coração cheio, e pronta a continuar 

este caminho, pois foi também no 

seu quotidiano que Maria foi cha-

mada pelo Senhor, a partir apressa-

damente.  Muito obrigada!

Foram dias muito 
bonitos, que sem 
dúvida alguma 
me ajudaram a 
aprofundar o meu 
tempo de oração.

Testemunho 2

Durante todo o retiro fui convidada a 

subir a montanha, para ir ao encon-

tro do Senhor. O que mais achei de-

safiante não foi o silêncio em si, mas 

o nível de persistência e confiança 

que esta caminhada exige. Encon-

trei muitos obstáculos e algumas 

respostas, mas sobretudo encontrei 

dificuldades e dilemas. Isto porque 

fui desafiada a ir mais longe, a dei-

xar Jesus inquietar-me. E quando fi-

nalmente me deixei mover perante 

as Suas palavras, tive medo e mui-

tas dúvidas do meu percurso nesta 

grande montanha. O mais bonito, 

é que apesar de tudo no fim do re-

tiro, um dos meus pedidos a Deus, 

foi que me inquietasse novamente. E 

sim, é um pedido assustador, mas fa-

ço-o porque neste momento tenho 

a plena consciência que Ele estará 

comigo para me iluminar e esten-

der a mão por maior que o abismo 

seja. Nada disto seria possível sem 

o apoio das irmãs, em especial da 

irmã Fernanda e por isso deixo-lhe 

um enorme agradecimento.

... fui desafiada 
a ir mais longe, 
a deixar Jesus 
inquietar-me.

... encontrei o 
essencial: estar 
com Deus sem 
distrações...

Testemunho 3

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 

João e subiu a um alto monte para 

orar - assim nos conta S. Lucas no seu 

Evangelho. Neste fim de semana, Je-

sus também me tomou consigo. Deixei 

para trás os meus afazeres e preocupa-

ções do dia-a-dia para subir ao monte, 

fazer silêncio e orar. No cimo do monte, 

encontrei o essencial: estar com Deus 

sem distrações. É bom estarmos aqui! 

É bom estar diante de Deus e agrade-

cer; e na condição humana de peca-

dor foi bom pedir ajuda. Neste retiro 

senti a presença amiga d’Aquele que 

está sempre comigo, em todos os mo-

mentos. Deus sabe o que faz e por isso 

agradeço-O por me ter proporcionado 

este encontro de profunda intimidade.
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Testemunho 4

Esta experiência de subir ao monte 

em silêncio, mas em escuta ativa 

do que Nosso Senhor tem para me 

dizer foi uma experiência um tanto 

quanto exigente. Isto porque o silên-

cio tem uma beleza muito própria 

associada à dificuldade dele mes-

mo que, na realidade, o torna ainda 

mais belo. Foram dias com respos-

tas mas também, e na sua maioria, 

com muitas perguntas. Daquelas 

que não sei mesmo responder e que 

na realidade nunca sequer tinha 

pensado. Desci do monte com mais 

questionamentos do que subi mas 

com a convicção que ouvi Deus e 

deixei que me falasse do que Ele 

queria e não do que eu desejava. 

... deixei que me 
falasse do que Ele 
queria e não do 
que eu desejava...

Isto tudo foi possível no silêncio, na 

presença consciente do Senhor 

e com o encaminhamento das 

irmãs, que sem dúvida me fazem 

querer regressar a uma experiên-

cia destas na companhia delas.

... foi possível 
no silêncio, na 
presença consciente 
do Senhor...

Terço com Luiza

Este é o 2.º ano que o CDJ organi-

za, neste dia, 12 de Fevereiro, um 

momento de oração online. 

E porque o terço? 

Diz-nos Luiza: “na minha devoção 

pelo Santo Rosário lá ia rezá-lo jun-

to ao altar de S. Domingos”. Mas 

rezava também nas suas viagens 

de comboio, conta-nos, uma vez 

encontrou o Padre Cruz no com-

boio e tirou o terço do bolso e 

juntos, rezaram-no. Estes são ape-

nas pequenos apontamentos da 

simplicidade e profundidade de 

Luiza. O seu exemplo inspira-nos, 

também a rezar com fé, esta ora-

ção. No terço, fomos contemplan-

do cinco marcos importantes do 

ano de 1923, ano da fundação 

da Congregação, mas também, 

acontecimentos que inspiram a 

missão nos dias de hoje, 100 anos 

depois, missão essa que cada um 

de nós é participante.
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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

Comunicação:  
Luiza Andaluz e a Espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila 

Dia 26 de janeiro na Casa Madre Luiza Andaluz em 

Santarém, tivemos a comunicação: “Luiza Andaluz e a 

Espiritualidade de Santa Teresa d’ Ávila”, integrada na 

exposição “Luiza.Tereza - um chamamento”.

... falou da ligação espiritual 
de Luiza com Santa Teresa de 
Jesus...

Neste evento contámos com a presença do Padre Joa-

quim Teixeira, da Ordem dos Carmelitas Descalços que 

nos falou da ligação espiritual de Luiza com Santa Tere-

sa de Jesus, criando paralelismos entre o carisma espiri-

tual de cada uma destas figuras de relevo para a Igreja 

Católica, bem como os impulsos que Luiza recebe desta 

Santa para a fundação da Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima. 

Lançamento do Livro: “Per Crucem Ad Lucem, reflexões sobre  
a Via-Sacra na perspetiva do mundo da prisão”

No passado dia 9 de fevereiro, na Casa de São Mame-

de em Lisboa, a editora Paulus em parceria com o Luiza 

Andaluz Centro de Conhecimento, promoveu o livro “Per 

Crucem Ad Lucem, reflexões sobre a Via-Sacra na pers-

petiva do mundo da prisão”.

Da autoria de Padre António Perretta, missionário em 

Moçambique desde 2013, o livro inclui os textos de re-

flexão e análise inspirados por um conjunto de pinturas 

que representam as passagens da Via-Sacra, pintadas 

por um recluso, no contexto da Pastoral Penitenciária de 

Moçambique.

O lançamento desta obra contou com a apresentação 

de Padre Carlos Cabecinhas e presença especial de Dr. 

José Souto de Moura.

https://www.lacc.pt/
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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

08
MAR

18
MAR

26
FEV

Exposição Luiza.Tereza - um chamamento

Enquadrada no centenário da intuição de Luiza Andaluz a fundar a Congre-
gação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, poderá visitar a exposição 
“Luiza.Tereza - um chamamento”, que torna patente a ligação espiritual entre 

Luiza Andaluz e Santa Teresa de Jesus, até dia 26 de fevereiro.

A partir desta data estará disponível em www.lacc.pt

Exposição Itinerante “Descobrir Luiza Andaluz”

No próximo dia 8 de março, abertura da exposição itinerante “Descobrir Luiza 
Andaluz” no Fundão.

Conversas JMJ: “Maria levantou-se apressadamente”

A caminho das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023, trazemos 
um ciclo de conversas com o tema "Maria levantou-se apressadamente". Nes-
ta primeira sessão em março, intitulada "Maria", analisa-se o papel da mulher, 
especialmente nos grupos jovens, e os sucessos, desafios e dificuldades expe-

rienciadas por elas na sociedade atual.

Fique atento às novidades em: www.lacc.pt

EM
MARÇO

Lançamento do livro “Comunicações e Discursos”

Integrado nas Festas de São José do Município de Santarém, dia 18 de mar-
ço, às 18h00 na Casa Madre Luiza Andaluz, Santarém, o Luiza Andaluz Centro 
de Conhecimento, promove o lançamento do sexto livro “Comunicações e 
Discursos” que finaliza o conjunto de publicações dos escritos de Luiza Anda-
luz, editadas pela Lucerna.

Neste livro agrupam-se as diversas comunicações de Luiza Andaluz à Con-
gregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima e os discursos proferidos 
para as instituições, atribuições de prémios e textos publicados em diferentes 
órgãos de comunicação.Fique atento às novidades em: www.lacc.pt.

AGENDA

https://www.lacc.pt/

