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Uma fonte que inspira e renova
Celebração de 12 de Fevereiro de 2023

Ir às fontes é sempre um dom que inspira e renova. A ad-

miração pelo estilo de vida da Venerável Luiza Andaluz e 

o desejo de vivenciar o seu modo de entrega ao serviço 

de Deus e dos Irmãos levou a Família Andaluz do Entron-

camento à Casa Mãe, no dia 12 de Fevereiro de 2023. 

Poder celebrar o seu 146º aniversário na cripta, onde se 

encontra sepultada, foi uma graça que todos saboreá-

mos numa celebração orante. 

Para algumas pessoas foi a primeira vez que visitaram a 

Casa Mãe. O acolhimento das Irmãs, o ambiente festivo 

que se respirava e a visita à exposição “Luiza Andaluz” fo-

ram aspectos importantes na vivência daquele dia, para 

todos os membros da FA do Entroncamento, assim como 

para todas nós que nele participámos.

O acolhimento das Irmãs, 
o ambiente festivo que 
se respirava e a visita à 
exposição “Luiza Andaluz” 
foram aspectos importantes 
na vivência daquele dia...

Depois do tempo de oração e da visita à exposição fo-

mos para o refeitório das “visitas”, onde cantámos os pa-

rabéns a Luiza Andaluz, partimos o bolo de aniversário e 

recitámos um poema alusivo à efeméride.
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Por volta das 15 horas, o grupo, composto por 25 pessoas, 

cantou e rezou, em oração partilhada, naquele espaço 

tão denso de fé e de presença de Deus, que a todos 

interpelou e fortaleceu. Além da FAL participaram na ce-

lebração várias irmãs da Comunidade da Fundação e 

todas nós, da comunidade do Entroncamento.

... cantou e rezou, em 
oração partilhada, naquele 
espaço tão denso de fé e de 
presença de Deus, que a todos 
interpelou e fortaleceu.
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Como a Irmã Isabel Rodrigues faz anos nesse dia e é mui-

to estimada por todos os membros da FAL, do Entronca-

mento, também a parabenizámos fraterna e alegremen-

te, sendo, assim, uma festa alargada e muito agradável.

Vários membros da FAL se pronunciaram sobre a cele-

bração deste evento e deram o seu testemunho de grati-

dão. Deixamos aqui o da Ana Luísa, que nos disse:

No dia 12 de Fevereiro a Família Andaluz do Entron-
camento reuniu-se na Casa Mãe da Congregação 
das SNSF, em Santarém.Este encontro proporcionou 
um momento de oração muito enriquecedor, ins-
pirado na vivência Cristã da Venerável Madre Luiza 
Andaluz, e iluminado pelo seu amor, continuamente 
entregue numa vida de serviço ao próximo. 
Fortalecemos também os laços desta família alar-
gada, com o convívio proporcionado pela celebra-
ção do aniversário da irmã Isabel, que festeja o seu 
aniversário no mesmo dia da Madre Fundadora. 
Partimos de Santarém com a alma e o coração 
cheios do amor de Cristo que sempre encontramos 
espelhado na vida de Luiza Andaluz. 
Beijinhos 
Ana Luísa

As Irmãs da Comunidade do Entroncamento

 

... uma festa alargada  
e muito agradável.


