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A pobre violeta, escondida 

entre as folhas, mal deixa entrever 

a corola perfumada.

Vai preparando dia a dia no teu 

coração belas violetas de humildade,

nele bem escondidas, a fim de serem 

só encontradas pelo bom Jesus.

Luiza Andaluz

PÁGINA 02
O 146.º ANIVERSÁRIO  
DE LUIZA ANDALUZ

PÁGINA 04
JUBILEU DA  
IRMÃ ANA VIEIRA

PÁGINA 05
VIVÊNCIA DO CENTENÁRIO DA 
CONGREGAÇÃO NA COMUNIDADE 
CRISTÃ DO LUXEMBURGO

TESTEMUNHOS SOBRE  
O RETIRO DE SILÊNCIO 

https://www.servasnsfatima.org/publicacoes/
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O 146.º ANIVERSÁRIO DE LUIZA ANDALUZ

No domingo, dia 12, acolhemos a Clotilde para um tempo 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 encheu com os vários mem-

bros do grupo, e depois partilhámos o lanche com todos para celebrar o ani-

versário 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

Em Bruxelas, Bélgica
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O 146.º ANIVERSÁRIO DE LUIZA ANDALUZ

Na Amareleja, Portugal

No Centro Social da Ericeira, Portugal

No dia 12 de Fevereiro a Comunida-

de, em colaboração com o grupo 

da Família Andaluz, celebrou o ani-

versário natalício da Madre Funda-

dora com a Eucaristia de Ação de 

Graças pela vida e Carisma que o 

Senhor concedeu 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 participantes na Celebração um pensamento da Ma-

dre Fundadora bem como as Ressonâncias.

De tarde, reuniu o grupo da Família Andaluz, como é hábito no 2.º Domin-

go 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, principalmente, 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

> Clique na imagem para visualizar o vídeo

Celebrámos o 146.º aniversário do nascimento de Luiza Andaluz. 

Tivemos uma semana cheia de momentos de celebração e alegria com  teatro, música... e até um vídeo que partilha-

mos convosco!

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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100 ANOS DE VIDA!
Parabéns à nossa Irmã Ana de Jesus Vieira que no dia 4 de Março fez os seus 100 anos

A Irmã Ana nasceu a 4 de mar-

ço de 1923, em Soutaria, paró-

quia do Olival, Concelho de Vila 

Nova de Ourém, Diocese de Lei-

ria. Foram seus pais José Vieira 

de Sousa e Maria de Jesus Viei-

ra de Sousa. Foi batizada 22 de 

Abril de 1923, na Paróquia do 

Olival da mesma Diocese de 

Leiria. Entrou na Congregação 

a 29 de Setembro de 1944 e fez 

a sua profissão religiosa a 2 de 

Abril de 1947, em Moscavide – 

Diocese de Lisboa.

O nosso louvor a gratidão a Deus pela vida da Irmã Ana e pela graça de a 

termos na nesta comunidade da Casa Mãe da Congregação. 

Foi um dia de gratidão e festa pela sua vida tão longa e intensa. A Eucaristia 

presidida pelo nosso Bispo D. José Traquina, foi um momento alto da festa que 

se prolongou no cantar de parabéns e num lanche fraterno para todos os 

participantes que encheram a capela da casa Mãe.

As Irmãs da Comunidade da casa Mãe

Foi um 
momento alto 
da festa que 
se prolongou 
no cantar de 
parabéns e 
num lanche 
fraterno...
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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 

Nossa Senhora de Fátima? Como fazê-lo num mundo 

tão diversificado em termos de línguas e culturas? Foram 

estas a questões que nos interpelaram ao longo de algu-

mas semanas e, não podendo acolher aqui a exposição 

itinerante, na sua totalidade, como desejávamos, lançá-

mo-nos noutro projeto.

... 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 

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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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.

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...

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 crescer. 

No final do encontro, programámos a Via-Sacra e o jan-

tar de solidariedade a realizar ainda em fevereiro e mar-

ço, 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

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 (março) 

às 20h30 de Portugal.
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LEVANTA-TE E SEGUE COM E COMO MARIA
No dia 25 de Fevereiro de 2023, tivemos a III Assembleia Ge-
ral da Associação de Fiéis Família Andaluz − Leigos (FAL), 

com o tema “Levanta-te e segue com e como Maria”; a 

assembleia foi online e presencial, vivido em oração, escu-

ta de vida e missão da Associação através dos relatórios; 

partilha de experiências e de fé; animação fraterna e for-

mação sobre o carisma.

Foi eleita a Coordenação Geral que ficou assim constituída:

Coordenador:  
Luís Filipe Gomes (FAL Portugal − Torres Vedras)

Secretária:  
Leonor Alves (FAL Portugal − Candeeiro)

Tesoureira:  
Iracema da Graça Ferreira (FAL Moçambique − Maputo) 

... a assembleia foi online e 
presencial, vivido em oração, 
escuta de vida e missão...

Apesar de nos últimos anos termos passado por uma 

pandemia, o que enfraqueceu alguns grupos da FAL, há 

que realçar que nos relatórios apresentados notou-se um 

grande dinamismo entre os membros e um desejo pro-

fundo em cada grupo de passar fazendo o bem à imita-

ção do Mestre Divino, tornando felizes os que nos rodeiam, 

como Luiza Andaluz nos legou. Que o Senhor continue 

a animar-nos como membro da Família Andaluz a viver 

com autenticidade o nosso baptismo.

Irmã Advinda Inriva

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 (março) 

às 20h30 de Portugal.
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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 San-

tarém, tivemos a comunicação: “Luiza Andaluz e a Espiri-

tualidade de Santa Teresa d’ Ávila”, integrada na exposi-

ção “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 Mo-

çambique desde 2013, o livro inclui os textos de reflexão e 

análise inspirados por um conjunto de pinturas que repre-

sentam as passagens da Via-Sacra, pintadas por um reclu-

so, 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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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 

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 es-

colares, usufruir dos computadores para pesquisas online 

ou para fazerem os trabalhos da escola. Desde o início 

do ano muitos jovens tem frequentado os centros de re-

cursos. 

Este será, certamente, um ano e muitas aprendizagens e 

alegrias para todos. 

VER VÍDEO 01

VER VÍDEO 02

o corte do bolo, sumo de manga 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 

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.

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-



11

A
n

d
a

Lu
z 

 |
 n

.º
 2

8 
· M

a
rç

o
 d

e
 2

02
3

dinamização
juvenil

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 silêncio tem 

uma beleza muito própria associada 

à dificuldade dele mesmo que, na 

realidade, o torna ainda mais belo. 

Foram dias com respostas mas tam-

bém, 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 questionamen-

tos do que subi mas com a convic-

ção 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 experiência 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 organiza, 

neste dia, 12 de Fevereiro, um mo-

mento 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 jun-

tos, rezaram-no. Estes são apenas 

pequenos apontamentos da simpli-

cidade e profundidade de Luiza. O 

seu exemplo inspira-nos, também a 

rezar com fé, esta oração. No terço, 

fomos contemplando cinco marcos 

importantes do ano de 1923, ano da 

fundação da Congregação, mas 

também, acontecimentos que inspi-

ram a missão nos dias de hoje, 100 

anos depois, missão essa que cada 

um de nós é participante.
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Saiba mais...
Irmã que, com Luiza Andaluz 
constituiu, há 100 anos,  
a Primeira Comunidade

Eglantina 
Navarro 
Soeiro

Nasceu em 24/1/1893, no lugar de Al-
deia, paróquia de S. Bartolomeu, Vila Vi-
çosa, foi baptizada no dia 13 de Feverei-
ro de 1893, na sua paróquia de origem.

Deu entrada na Congregação em 
3/9/1923, pertenceu à primeira comu-
nidade e professou em 11/10/1939 e 
fez votos perpétuos 02/04/1945. Cola-
borou e conviveu de perto com a Ma-
dre Fundadora.

Exerceu a sua missão no Pensionato 
de Nª Sª dos Inocentes até 29/01/1924; 
na União Gráfica, Chefe de Redacção, 
até 11/09/1931; no Patronato das Cal-
das da Rainha, onde foi Directora, até 
12/05/1932; no Hospital de Leiria, como 
Superiora, de 29/9/31 a 27/12/1932; 
na Comunidade de S. Mamede; Asilo 
Creche em Santarém; no Centro de 
Assistência Social da Golegã, como 
Regente, 19/05/41 a 19/06/1947; no 
Centro Social da Ericeira como Auxiliar 
e Costura, até 09/11/1961; Pensionato 
de Benfica como Roupeira e Costura, 
até 1964; No Seminário de Vila Viçosa, 
como costureira até 09/06/1986, data 
em que integrou a Comunidade do 
Candeeiro, onde faleceu em 9/6/1986. 

A Ir. Eglantina soube sempre aliar uma 
vida de Profunda oração, a uma acti-
vidade intensa, onde quer que a obe-
diência a chamava a dedicar-se.

CAMPANHA JMJ
Colabore no esforço que 10 jovens 

integradas nos Centros de Dinamiza-
ção Juvenil (CDJ) do Polo de Maputo 
estão a fazer para participarem nas 
Jornadas Mundiais de Juventude.

O seu donativo vai contribuir para 
que alguma destas jovens façam 
uma experiencia que fica para a 
vida. É um bem concreto que se 

pode multiplicar por tantos outros 
que se cruzem com elas.

Agradecemos a contribuição e a 
divulgação

Conversas JMJ: 
“Maria levantou-se 
apressadamente”

Lançamento do livro  
“Comunicações e Discursos”

A caminho das Jornadas 
Mundiais da Juventude 
de Lisboa 2023, trazemos 
um ciclo de conversas 
com o tema "Maria levan-
tou-se apressadamente". 
Nesta primeira sessão em 
março, intitulada "Maria", 
analisa-se o papel da 
mulher, especialmente nos 
grupos jovens, e os suces-
sos, desafios e dificulda-
des experienciadas por 
elas na sociedade atual.

Neste livro agrupam-se as 
diversas comunicações de 
Luiza Andaluz à Congregação 
das Servas de Nossa Senhora 
de Fátima e os discursos pro-
feridos para as instituições, 
atribuições de prémios e tex-
tos publicados em diferentes 
órgãos de comunicação. 

Dia 18 de março, às 18h00 na 
Casa Madre Luiza Andaluz, 
Santarém.

MAIS INFORMAÇÕES

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://us04web.zoom.us/join
https://lacc.pt/lancamento-do-livro-comunicacoes-e-discursos/

