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Editorial  
 
 

 

Rosa Cândida Gomes, FMA 
 
 Neste tempo pascal, marcado pela alegria da Vida, somos interpeladas pelo 

testemunho dos Apóstolos que, deixando-se tocar pela presença de Jesus Ressuscita-

do, rompem o medo e anunciam a Boa Nova com coragem e confiança. Para que a 

missão de pregar o Evangelho a todas as criaturas (cf. Mt 28, 19-20) fosse credível, 

Jesus confiou-lhes o segredo: viverem unidos, pois «por isto é que todos conhecerão 

que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.» (Jo 13, 35) 

 Também nós somos chamadas a ser sinal deste amor de Jesus que se manifes-

ta no amor aos irmãos. Sem ele a tarefa da nova evangelização não acontece, porque é 

na comunhão com Deus e uns com os outros que somos mensageiras da Boa Nova 

que convence.  

 Neste caminho acompanha-nos Maria, Ela que soube escutar o convite de 

Deus e respondeu com toda a generosidade do seu coração: “Eis-me aqui, faça-se se-

gundo a Tua vontade.” Contra todos os impossíveis acreditou, deixou-se guiar pelo 

Espírito de Deus, colocou-se ao Seu dispor, em atitude de humildade e de confiança, e 

pode exclamar: “o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome.” 

 O Senhor continua a fazer maravilhas, através de Maria, ainda hoje. Vemo-las 

no nosso Instituto, em cada Filha de Maria Auxiliadora, em cada jovem, na Família 

salesiana, nas comunidades educativas.  

 Celebrar os 150 anos da inauguração da Basílica de Maria Auxiliadora, é moti-

vo para darmos graças a Maria, “Mãe e Mestra, inspiradora do nosso Instituto” (Cf. 

C4); para agradecermos a Deus o dom da vocação de cada uma de nós, que continua a 

ser, como quis D. Bosco, monumento vivo de gratidão a Maria Auxiliadora.  

 Olhemos com confiança para Ela, peçamos a Sua proteção para o nosso Insti-

tuto, para a nossa Madre, para a nossa Província; peçamos-Lhe que interceda para 

que o Senhor continue a enviar vocações e o carisma salesiano em Portugal possa res-

ponder com audácia aos desafios da Igreja e dos jovens de hoje. 

 Vivamos intensamente o mês de maio, dedicado a Maria. Com o nosso povo 

celebremos a Senhora de Fátima unindo-nos ao tema do Santuário para este ano: 

“Dar graças pelo dom de Fátima”, acolhamos com docilidade a sua mensagem e per-

corramos juntas o caminho da santidade, que os Pastorinhos viveram com tanta in-

tensidade e o Papa Francisco nos chama a intensificar através da Exortação Apostóli-

ca: “Alegrai-vos e exultai.”   

 Como Família Salesiana unamo-nos para dar graças ao Senhor, através de Ma-

ria, pelo dom do carisma Salesiano no mundo e de um modo particular em Portugal. 

 A oração com Maria e o ser como Maria contagiará o mundo com um renovado fluxo 

de confiança, de respeito recíproco, de acolhimento, de reconhecimento da dignidade 

de cada um dos seus filhos. 

 Bom mês de Maria e bom mês salesiano. 

 

A palavra da Provincial 
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EUTANÁSIA 
 

 

In synthèse de presse bioéthique, 01 mars 2018  Fin de vie 

 Tratando-se da eutanásia, tocamos o coração daquilo que nós somos, 

isto é, a nossa relação com a morte e, portanto, com a vida. A morte é o que 

define a condição humana e o modo como nós a vemos, como nós a considera-

mos, é essencial e leva-nos ao modo como consideramos a vida. «Na nossa 

sociedade não damos nenhum valor à vida. […] A lei imiscui-se em domínios 

onde ela não tem nada a fazer e onde nada pode resolver. A partir do momen-

to em que se começou com as leis, sente-se claramente que se enveredou por 

uma engrenagem legislativa e regulamentar que nunca mais terminará a não 

ser o dia em que teremos, finalmente, autorizada a eutanásia. Mas autorizar a 

eutanásia é, quer queiramos, quer não, dar legalmente a autorização de matar. 

 A prática ética é acompanhar e aliviar os pacientes em fim de vi-

da, explica Marie-Dominique Trébuchet, vice-presidente da Sociedade France-

sa de acompanhamento e cuidados paliativos (Sfap). 

 Em vinte anos, a Drª Claire Fourcade, responsável do polo de cuidados 

paliativos da policlínica Le Languedoc, em Narbonne (França) acompanhou 

cerca de 10 000 pacientes em fim de vida. Ela só foi confrontada por duas ve-

zes com pedidos de eutanásia, que foram ambas abandonadas. Ela afirma: 

«por mais incrível que pareça, a eutanásia é um pedido dos bien-portants. 

No terreno, os pacientes concernes não a pedem. «Os nossos pacientes são 

vulneráveis e precisam que os acompanhemos. Autorizar a eutanásia equiva-

leria a dizer a todos os que esperam, que a sua esperança não tem razão de 

ser». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genethique.org/fr/ils-repondent-la-tribune-des-156-deputes-leuthanasie-est-une-demande-de-bien-portants-69280.html#.wpr6ewqddiu 

 

TEMA 

http://www.genethique.org/fr/themes/fin-de-vie
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UM DIÁRIO DE BORDO 
DE UMA EXPERIÊNCIA CARISMÁTICA 
 

Diana Arrobas, Noviça FMA 

  

 Com os dois noviciados (Castelgandolfo e Via Appia) estivemos nos lu-

gares dos nossos fundadores. 

 

21.02.18—TURIM 

 Uma das primeiras coisas a fazer: cumprimentar os nossos santos e Ma-

ria Auxiliadora! 

 Tivemos a oportunidade de celebrar a Eucaristia na Capela Pinardi, on-

de tudo iniciou. Assim começámos nós a nossa peregrinação pelos lugares dos 

nossos fundadores. 

 É sempre uma grande alegria poder estar em Valdocco e recordar como 

D. Bosco estava no pátio com os miúdos, jovens … É grande pensar que D. 

Bosco esteve mesmo aqui, onde sonhou, onde entregou toda a sua 

vida. 

 

22.02.18—TURIM 

 Esta manhã tivemos um momento de reflexão guiada pelo 

padre Enrico, sdb, visitando algumas igrejas significativas para D. 

Bosco. O tema que nos guia estes dias em Turim é: Porque vem D. 

Bosco a Valdocco? 

 D. Bosco procura uma casa para os seus rapazes, o que o faz andar em 

frente é a memória de um sonho (aos 9 anos). 

 Valdocco é indicado a D. Bosco por meio de um sonho, no qual Nossa 

Senhora lhe diz o lugar onde construir a sua casa. D. Bosco vê escrito: HAEC 

EST DOMUS MEA; INDE GLORIA MEA. 

 No início D. Bosco não quer que o oratório seja em Valdocco, porque ali 

perto existia uma casa de má fama. Mas ele é desafiado a olhar longe, porque 

“onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rom 5, 20). Maria acompa-

nha D. Bosco também por meio dos sonhos. 

 Da parte de tarde tivemos a oportunidade de escutar al-

guns sonhos que o acompanharam na missão educativa. Por 

meio desses sonhos conseguimos perceber o que se passa na 

sua interioridade. Revela a sua preocupação pela juventude, pe-

la salvação das almas. 

 

 

Em Instituto... 
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23.02.18—CHIERI 

 Hoje, demos um salto a Chieri e assim percorremos os 10 anos que Jo-

ãozinho Bosco ali viveu. 

 O Salesiano que nos guiava falou-nos da importância da 

amizade para João naquele período da sua vida: 

 Luís Comollo: uma ajuda mútua para viver a santidade.  

 Jonas: aceitar a diferença da outra pessoa e ao mesmo tempo 

comtemplar o que ela tem de belo. 

 O local que mais me marcou e me fez pensar foi o Café 

Pianta,  aquele espaço tão pequenino onde João Bosco teve que 

dormir. 

 

24.02.18—NIZZA 

 Deixámos Turim e partimos para Nizza. É a primeira vez que estou nes-

ta casa assim tão importante. 

 Uma experiência forte foi a de poder estar no quarto 

de Madre Mazzarello, onde ela viveu os últimos dois anos 

da sua vida. E depois nesta casa é onde D. Bosco viu Nossa 

Senhora a caminhar. Nesta casa estão os restos mortais da 

Ir. Elisa Roncallo e da Ir. Teresa Valsé Pantellini. 

 Um momento muito interessante foi a oportunidade 

de ouvir o testemunho da Ir. Franca que nos falou da Ir. 

Maria Romero, com quem ela viveu na Costa Rica. Tocou-

nos de perto porque estamos a preparar um musical sobre 

a vida da Ir. Romero. 

 

25.02.18 a 03.03.2018—MORNESE 

 Mornese! Agora preparamo-nos para passar uns belos dias em Morne-

se, onde tudo começou. 

 Hoje, ao chegar a Mornese, fomos acolhidas pela 

neve que esteve connosco até ao dia de regressar a Roma. 

Durante estes dias refletimos sobre: 

  a importância da amizade de Maín e Petronilla, 

uma amizade onde Deus está ao centro e onde se 

cresce vivendo a ajuda recíproca. É interessante que 

ambas partilham o mesmo sonho apostólico: entre-

gar a vida para a salvação das meninas.  

 

Em Instituto... 
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  Na minha opinião é importante construir amizades verdadeiras, como 

esta, que fazem caminhar… 

 o “papel” de Maria na vida de Madre Mazzarello fazendo uma forte referên-

cia às nossas constituições.  Refletimos sobre as várias vir-

tudes de Maria, aquelas que cada cristão é chamado a vi-

ver e que Madre Mazzarello conseguiu colocar em prática 

estando bem presentes na sua vida. Durante estes dias re-

fletimos sobre a grande importância da presença de Maria 

Imaculada na vida de Madre Mazzarello, a sua vida inspi-

ra-se no modelo de vida da mãe de Jesus. 

 Fomos a Valponasca. Quando chegámos, depois de 

uma boa caminhada, fomos desafiadas a limpar a casa. Uma 

experiência interessante pois não é todos os dias que temos a oportunidade de 

limpar a casa da nossa Cofundadora. Uma grande oportunidade! 

 No dia 3 de março preparámo-nos para regressar a Roma! Mas assim 

não aconteceu. A meio do caminho não conseguimos continuar em frente por-

que não parava de nevar, então regressámos a Mornese uma segunda vez, 

ahahah! Muito divertido! Como era tanta a neve, o autocarro não conseguiu 

subir a rampa até ao colégio e por isso, tivemos de ir a pé (fez-me lembrar a 

partida das primeiras missionárias que também o fizeram no meio da neve!)  

 Iupi! Mais um dia em Mornese: que alegria! 

 No dia 4 de manhã conseguimos regressar ao novicia-

do, embora ainda houvesse, mais ou menos, 20 cm de neve… 

Mas desta vez não nevava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Instituto... 
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FESTA DE S. JOÃO BOSCO            
                                                                
 

         Mª do Rosário Bernardino, FMA 
 

 A Casa Provincial realizou a festa tradicional de S. João Bos-

co, com a Eucaristia às  19h, presidida pelo  senhor padre David 

Bernardo, sacerdote Salesiano. 

 Foi uma Eucaristia solenizada com cantos alusivos ao dia, participada 

por toda a Comunidade, pelos Salesianos Cooperadores, pelas ADMA e por 

amigos. 

 No momento da ação de graças houve um momento significativo, foram 

chamados para junto do altar o casal de Salesianos Cooperadores, Sr. Fernan-

do e D. Beatriz, que celebravam os seus 40 anos de Promessa de Salesianos 

Cooperadores. Foi um momento onde se revelou muita alegria e, ao mesmo 

tempo, emoção e agradecimento por pertencerem a esta Família Salesiana. 

 No fim da Eucaristia, todos os participantes receberam uma gerbera 

vermelha e um postal de Maria Auxiliadora que tinha a oração da bênção da 

casa. Aquela oferta foi em sinal de alegria e gratidão a S. João Bosco. Em se-

guida dirigimo-nos para a sala de convívio onde tínhamos um bolo de aniver-

sário a D. Bosco, houve convívio com alegria, serenidade e paz. 

 Foi, sem dúvida, um momento alto para fazermos memória ao nosso 

querido Fundador S. João Bosco.    

 

FESTA DA GRATIDÃO NA ASSUNÇÃO 
 

Lídia Paiva, professora 

 

 Foi no anfiteatro do Externato Nossa Senhora do Rosário que 

no dia 22 de março às 18 horas iniciámos a Festa da Gratidão da 

nossa escola. 

 Esta Festa é sem dúvida um momento alto na nossa escola. É apenas 

nas escolas salesianas que há uma festa com o título  - " Gratidão". 

 É uma cadeia de agradecimentos vindos do coração. 

 No palco as nossas crianças representaram a peça de teatro 

"Transforma o Mundo pelo perdão ", uma adaptação da Parábola " O filho pró-

digo”, para os dias de hoje. Muitas danças, músicas… e os pequenos atores fi-

zeram uma bonita festa dedicada a toda a Comunidade Educativa. 

 O primeiro momento de gratidão foi no dia 19 com a celebração eucarís-

tica realizada no salão da nossa escola e presidida pelo pároco, padre Nuno 

Coelho. Aqui agradecemos a Deus o dom da Vida! 

  

Em comunidade... 
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 As nossas crianças estavam felizes, por isso nós felizes estávamos e ain-

da mais felizes ficámos, porque nos sentimos todos envolvidos e unidos para 

dar “agradecer” e louvar o Senhor por tantas maravilhas que realiza em nós e 

através de nós, nas nossas crianças. 

 Foi um momento de muita alegria vivido por parte de toda a comunida-

de educativa. É de salientar o grande número de pais, encarregados de Educa-

ção e outros familiares presentes na Eucaristia.  

 Mais uma festa passou com muito trabalho, alegria e empenho de to-

dos. Obrigada! 

 

GRATIDÃO PROVINCIAL COM PERFUME DE ROSA! 
 

 Alzira Sousa, FMA 
 

 Celebramos de forma inédita a festa da gratidão provincial cujo tema 

inspirador foi «Um coração novo e agradecido»! Ao longo de todo o dia experi-

mentamos a alegria, a fraternidade, a simplicidade, a criatividade e a diversi-

dade em dizer isso mesmo - desejamos ser umas para as outras, coração novo 

e agradecido! Este desejo ficou gravado no coração, no olhar, nas melodias, 

nas lindas palavras e gestos que partilhamos no dia 22 na Casa São José, em 

Alcabideche. Sentimo-nos em casa, partilhamos lindos momentos com as nos-

sas Irmãs desta Comunidade e precisamente no dia mundial de oração pelas 

vocações, estivemos reunidas em nome do bom e belo Pastor, que nos chama, 

cada dia, a segui-Lo como FMA. A Ele agradecemos o dom da vida e do serviço 

da Ir. Rosa Cândida e invocamos as graças que mais necessita na sua missão. 

 

 

Em comunidade... 
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GRATIDÃO PROVINCIAL COM CHEIRO! 
  

 E também queremos salientar a presença rica de proximidade e simpa-

tia do Provincial dos Salesianos, padre Aníbal Mendonça, e do diretor dos Sa-

lesianos de Manique, padre Manuel Mendes, que connosco partilharam a mesa 

da Palavra e da Eucaristia e a mesa da fraternidade.  

 À tarde deleitamo-nos, encantamo-nos e divertimo-nos à séria com a 

partilha de dons que cada Comunidade tão bem preparou. Cada uma com o 

dom especial e essencial - a gratidão!  

 Que o Senhor continue a surpreender-nos e a renovar-nos na sua bon-

dade infinita e possamos descobri-lO nos gestos pequeninos e simples, como 

tudo o que vivemos neste dia e que o nosso coração acolheu! E continue a cres-

cer em nós o desejo de ser “coração novo e agradecido!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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VIA-SACRA NA ESCOLA 
 

Lídia Paiva, professora do ENSA 

 

 Um outro momento alto vivido na nossa escola, foi a Via-

Sacra. 

  Na sexta feira, último dia de aulas, terminámos o momento quaresmal 

da melhor forma vivendo e refletindo na Paixão de Cristo. 

 No salão da nossa escola os alunos participaram com muita solenidade 

neste momento de oração. Divididos em dois grupos, acompanhados de suas 

professoras e da Irmã responsável da Pastoral, que orientou este momento, em 

colaboração com as professoras, tivemos oportunidade de parar e rezar, refletir 

e meditar na Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. 

 Em cada Estação da Via Sacra, rezámos e cantámos, lembrando o Amor 

de Deus por cada um de nós. As crianças levavam a Cruz e as velas e assim per-

correram o caminho da Via Sacra, parando diante de cada Estação, que estava 

identificada ao longo do caminho. 

 Foi sem dúvida um momento muito bonito, as crianças conseguiram vi-

vê-lo de forma tranquila, e com muita profundidade dentro das suas capacida-

des. 

 Sentimo-nos mais felizes após este encontro! 

Com os jovens... 
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DIA DA ÁRVORE E DA FLORESTA 
 

Ana Pinheiro, professora 

 No passado dia 21 de março, os alunos do 1.º ciclo, do pré-

escolar e da Associação Técnico-Profissional D. Carlos I do Concelho 

de Vendas Novas plantaram 1.400 sobreiros, por ocasião da come-

moração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta. A iniciativa resultou 

de uma parceria entre o Regimento da Artilharia nº 5 e o Município, que com-

participaram a compra das árvores por igual. 

 No total foram envolvidas 700 crianças e jovens, que estiveram em con-

tacto com a natureza e com o sobreiro, Árvore Nacional de Portugal e espécie 

protegida desde 2001, a única que recompõe a casca depois de esta ser extraída. 

 O Regimento de Artilharia n.º 5 proporcionou ainda uma experiência 

mais completa, permitindo que a pequenada visualizasse um pequeno filme so-

bre reciclagem. Os Bombeiros Voluntários também levaram uma das suas viatu-

ras e explicaram alguns procedimentos. Foi a diversão total! Da parte do Mu-

nicípio, todos receberam um marcador de livros. O objetivo foi cumprido: 

sensibilizar as crianças para o respeito e cuidado das árvores e o desenvolvi-

mento de atitudes amigas do ambiente.  

 Proteger as árvores é proteger a vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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DIA DE S. JOSÉ, DIA DO PAI 
“UM PAI TEM A SABEDORIA DE UM MESTRE E A SINCERIDADE DE UM AMIGO” 
 

 Foi num ambiente de alegria, companheirismo e amor que, na 

tarde de dia 19 de março, pais e filhos comemoraram o Dia do Pai no 

colégio Laura Vicunha.  

 A atividade decorreu no pavilhão gimnodesportivo do colégio, onde pais 

e filhos corresponderam aos desafios propostos pelo circuito de estações. Entre 

caminhar lado a lado, simular o movimento de uma lagarta, rastejar, andar de 

gatas, passar entre arcos, acrobacias, rebentar balões e registar o dia com um 

momento fotográfico, viveram-se momentos de alegria e animação.  

Foi sem dúvida um final de tarde bem passado, onde se valorizou a relação es-

cola-família, fortalecendo laços entre pais e filhos.  

Com os jovens... 
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ENCONTRO COM DB E MM 
ESPECIAL QUARESMA 
 

Mafalda Monteiro, FMA 

 

 Todos os meses um grupinho de adolescentes das casas salesi-

anas da zona de cascais reúnem-se para refletir sobre diversos te-

mas que as podem ajudar no seu crescimento humano e cristão. 

 Quando chega a altura das férias da escola realizamos um Especial, ou 

seja, um encontro de alguns dias e que tem sempre um tema já planificado pela 

equipa que organiza, tanto o dos rapazes como o das raparigas. 

 Neste tempo de Quaresma que já passou, o grupo de raparigas das casas 

salesianas de Manique, Estoril e Bairro do Rosário, estiveram nesta última casa 

e o tema escolhido foi a Eucaristia.  

 Isso aconteceu nos dias 27 e 28 de março e viveu-se este tempo refletin-

do sobre a importância que damos à celebração da Eucaristia e o modo como 

podemos valorizá-la na vivência de cada domingo. 

 No final do encontro a avaliação que se fez foi positiva, pois percebe-se 

que elas vão fazendo caminho interior e que são jovens à procura de Deus. É 

bonito concluir que os objetivos destes encontros vão sendo reali-

zados na medida em que elas se colocam ‘em jogo’ e querem ser 

ajudadas a encontrar o seu caminho vocacional neste mundo tão 

disperso e vazio de Deus. 

 Houve reflexão, escuta, partilha,  dinâmicas e jogos, filme e, 

tudo isto, no contexto de uma comunidade religiosa onde a oração 

e o serviço eram comunitários.  

 

 

 

Com os jovens... 
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“FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER” 
ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DE CANÁ 
 

Ariana Lopes, mãe e psicóloga 

 

No passado dia 21 de janeiro de 2018, no centro de Arcozelo, 

os salesianos cooperadores promoveram um encontro para todas as 

famílias da Comunidade Educativa sobre a vivência cristã na Famí-

lia, a partir das Famílias de Caná, com o tema “Eu e a minha família servire-

mos o Senhor (Js 24,15)”, orientado pela Família Power. Inspirado nas Bodas 

de Caná, o mesmo iniciou-se ao som da melodia “Fazei. Fazei tudo. Tudo o que 

Ele vos disser! Fazei. Escutai. Saboreai o vinho bom que Jesus…Jesus trans-

forma em ti”.  

Aberto o encontro num espírito de alegria, tão característico da nossa 

espiritualidade, deu-se início à apresentação de um testemunho de fé e de vida, 

dando espaço para todas as idades e fazendo uso de todos os sentidos.  

Os ouvidos. Essenciais para nos permitirem abarcar a informação ca-

paz de (trans) formar a nossa experiência. Permitiram-nos ouvir o testemunho 

da Teresa e do Näil sobre o seu percurso de vida, sobre a forma como foram 

inspirando e sendo inspirados neste testemunho de vida cristã e sobre a possi-

bilidade de viver mais e melhor a dimensão da família hoje. Comprovar a bele-

za da voz da Clara que usou tão bem a guitarra e a voz para expressar a sua re-

lação com Deus. Ouvir a voz das crianças que de uma forma tão espontânea 

partilhavam entre eles e com os seus pais aquilo que aquele tempo e aquele es-

paço lhes transmitiam.  

Os olhos. Forma privilegiada das crianças recolherem a informação do 

encontro. De entre os momentos de partilha, foi fundamental a intervenção de 

cada um dos filhos do casal. Todos participaram no encontro. As crianças deli-

ciaram-se especialmente com o ilusionismo pre-

parado pelo Francisco, que introduzia uma das 

dimensões por eles apresentada na vivência da 

família cristã. As fotografias da família e dos seus 

espaços foram também um veículo, para nos 

adultos, altamente inspirador da forma como po-

demos, na nossa realidade e de uma forma adap-

tada, expressar os momentos fortes da liturgia. 

 

 

 
http://rr.sapo.pt/noticia/83673/dar_30_minutos_por_dia_a_deus_sera_assim_tanto  
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As mãos. Meio usado pelas crianças para captar a sua atenção e inte-

grar aquilo que escutavam e viam à sua volta. A participação das crianças tra-

duziu-se também num espaço onde se pudessem expressar ao longo do encon-

tro. O mesmo existia, na parte da frente da sala, através das almoçadas e dos 

puzzles lá colocados e na parte de trás da sala, os brinquedos. Houve os que 

preferissem o espaço de convívio da frente ou a manipulação dos objetos da 

parte de trás; entre a procura intermitente do colo dos pais. O denominador 

comum destes espaços era a frequência com que as mãos se movimentavam. 

Mãos que abraçam, mãos que confortam e aproximam e mãos que exploram.  

A boca. Característica fundamental de um encontro cristão, da família e 

também característico das bodas de cana. Marcou a parte final do encontro e 

permitiu a partilha e integração de tanta informação recolhida entre adultos e 

entre crianças. Aqui, enquanto as vozes dos adultos sobressaiam em aglomera-

dos de pessoas, as crianças já com a interação iniciada fixavam-se a uma mesa. 

A mesa onde colocaram alguns alimentos para todos, onde cada um tinha uma 

cadeira e onde os mais velhos ajudavam os mais novos; entre risos e aprendiza-

gens constantes.  

 Ao terminar, resta-nos a convicção que este encontro foi um verdadeiro 

encontro de família onde houve tempo, lugar e espaço para adultos e crianças 

integrarem experiências, partilharem; sem que se perdesse a centralidade da 

presença de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ttps://folhadodomingo.pt/encontro-em-faro-com-familia-power-reflete-sobre-catequese-familiar/ 
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29ª ASSEMBLEIA NACIONAL  
EX- ALUNOS DAS FMA 

 
Marlene Seara, Ex-Aluna Arcozelo 

  

 Março, mês de reencontros… E mais uma vez este ano não falhou à re-

gra. Foi a  3 e 4 de Março em Fátima, no Steyler Hotel. 

 O programa foi preparado, na simplicidade e pretendeu (e conseguiu!) 

ser mensagem perceptível para todos. “Senhor, dá-me dessa água” – Lema da 

Estreia do Reitor Maior para 2018, foi também o tema escolhido para este ano 

por nós. 

 Foram dois dias de espiritualidade, onde os momentos de reflexão e in-

teriorização predominaram, momentos de intensidade e coerência da vida 

cristã e salesiana. Testemunhos de vidas, estratégias onde se foi beber da 

“Água VIVA”. 

 Não desprezando os outros intervenientes, a Assembleia teve a especial 

participação, da irmã Alaíde Deretti, Conselheira das Missões, e da Provincial 

Irmã Rosa Cândida Gomes. Um bem-hajam pela vossa presença e partilha. 

 Contámos também com o testemunho de dois intervenientes, Ex-

Alunos das FMA, que expuseram um pouco das suas vidas, mostraram aos 

participantes “a que fonte foram beber”. Foram testemunhos de vidas, estraté-

gias onde se foi beber da “Água viva”. 

 O serão salesiano que como sempre foi um momento muito 

aguardado por todos, foi também um dos pontos altos da assem-

bleia onde a alegria que nos caracteriza esteve presente e continu-

ou no habitual chá convívio. 

 De coração cheio e uma felicidade redobrada para enfren-

tarmos mais um ano de grandes desafios, regressamos a nossas 

casas em clima de festa, decididos a, em cada dia, dizer: 

“SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA!” 

 
Até para o ano…. 
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A NOSSA ASSEMBLEIA! 
Vera Fonseca, Ex-Aluna Arcozelo 

Nesta nossa assembleia 

Não faltou boa disposição 

De viagem à “Galileia” 

Reinou a simples oração! 

 

De coração cheio me sinto 

Desta partilha invejável 

Digo a verdade não minto 

Esta malta é impecável! 

 

Na próxima vou cá estar 

E a São Pedro vou pedir 

Que não esteja a chuvinhar 

Na via-sacra eu quero ir! 

 

Que este espírito reine 

Debaixo da tua proteção 

Ó Maria Auxiliadora, teime 

Em ficar no nosso coração! 

 

É digno de se ver 

Os novos entre os velhos 

Mas melhor é crescer 

Tendo estes como espelhos!! 
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PARA ACOLHER! 

  Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

 No dia quatro de março, realizou-se na Casa Provincial, Mon-

te Estoril, um retiro de quinze Casais das Equipas de Nossa Senho-

ra, pertencentes ao Sector Cascais D, da Região Cascais-Oeiras. 

 O Orientador do Retiro foi o senhor Joaquim Dias, Assistente espiritual 

do Movimento de Leiria-Fátima. 

 Estava um dia de chuva e frio, mas na avaliação que fizeram revelaram 

ter gostado imenso do espaço, do acolhimento e do almoço. 

 Como encerramento deste dia de reflexão, tiveram uma Eucaristia bem 

vivida e solenizada com cânticos alusivos ao dia. A Eucaristia foi celebrada pelo 

senhor padre Agostinho Brízido, da Congregação dos Espiritanos, da Torre 

d´Aguilha. 

 No final, como recordação, tiraram uma foto, embora já não estivessem 

todos os elementos. 

 Regressaram a casa felizes e agradecidos por este dia, pois o retiro é, 

sem dúvida um momento de paragem, de graça e de conversão. 

 Para nós, Irmãs da comunidade, foi mais uma oportunidade para abri-

mos a nossa casa e o nosso coração à Igreja e aos Movimentos que nela procu-

ram viver, na fidelidade ao Evangelho, a espiritualidade própria. Gostámos de 

ver estes casais a refletir juntos, marido e esposa, espalhados pelos cantos da 

nossa casa; de os sentir a vibrar no encontro com o Mestre, a Eucaristia em que 

também nós participámos. 

 Agradecemos ao Senhor esta oportunidade e pedimos-Lhe que os aben-

çoe na sua vida familiar e profissional, que possam ser dos bons cristãos que a 

nossa sociedade tanto 

precisa.  

Em Igreja... 
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22º PROJETO JERUSALÉM  
27 FEVEREIRO A 7 DE ABRIL 

Magnífica Silva, FMA  
Maria da Piedade, FMA 

 

Uma Terra * Um Povo * Uma História * Um Livro * Um Carisma 

 Cinco pilares da estrutura de um tempo/templo que só por si encerram 

uma riqueza, incalculável foram motivo de estudo, reflexão e meditação de 21 

Filhas de Maria Auxiliadora vindas dos 3 

continentes: Ásia, América e Europa dos 

40 dias que medeiam entre 27 de feverei-

ro e 7 de abril. 

 Mergulhar na História de um povo 

que Deus escolheu e guiou para o condu-

zir a uma terra desde sempre predestina-

da, é apaixonante. Um Povo, que passou 

por vicissitudes de grande infidelidades mas também de reconhecimento hu-

milde dos seus erros e retorno ao Deus que o conduzia. 

 Percorremos aqueles lugares tantas vezes lidos, refletidos e meditados. 

Uns inóspitos, áridos e desérticos. Outros, onde se confirma a afirmação: 

“Terra prometida onde corre leite e mel”. 

 Podemos afirmar que todos os lugares mais significa-

tivos percorridos pelo Povo escolhido por Deus desde o tem-

po de Abraão ao Sepulcro de Jesus, nós os visitámos percor-

rendo longas distâncias: umas em transportes, outras subin-

do e descendo por caminhos íngremes ou carreiros de deser-

to. 

 O LIVRO assim de letra grande, tantas vezes por nós 

manuseado, guiou-nos e conduziu-nos ao longo destes 40 

dias porque sabiamente explicado e aprofundado por Ir. Ma-

ria Ko e Ir. Mimica orientadoras competentes e atentas que nos faziam desco-

brir vida onde muitas vezes só encontramos palavras.  

 Destacamos ainda o tempo dedicado ao estudo e confronto entre Bíblia 

= Palavra e o Carisma Salesiano. Com surpresa e 

gosto vimos o quanto D. Bosco estudou, meditou e 

rezou a PALAVRA e fundamentava n’Ela os seus en-

sinamentos e os seus escritos com citações quer do 

AT quer do NT. 
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 Madre Mazzarello, nos seus escritos, cartas, não usa citações bíblicas 

mas na profundidade das suas simples frases encontramos a meditação da PA-

LAVRA explícita e vivida. 

 Que mais acrescentar da riqueza destes 40 dias vividos na Terra Santa, 

palco de tantas guerras, lutas e confrontos, onde se cruzam e entrecru-

zam tantos e variados Ritos todos louvando e bendizendo o mesmo 

Deus? 

 Que queremos dizer um obrigada primeiro ao Instituto que so-

nhou, idealizou e leva por diante este Projeto Formativo. Depois, na 

pessoa da Ir. Rosa Cândida, a todas as Irmãs da Província que sempre 

tivemos presentes nos lugares por onde passámos e vivemos esta expe-

riência. 

 Que o Senhor da Vida a todas abençoe. Com gratidão! 

 

FORMAÇÃO DE SECRETÁRIAS PROVINCIAIS 
 

São Santos, FMA 

  

 De 05 a 17 de março realizou-se em Roma, na Casa Geral, um 

tempo de formação para Secretárias Provinciais. Éramos 13 Irmãs de 

quatro continentes: quatro da América – Argentina, Colômbia, Chile e Hondu-

ras; três da Índia – Bangalore, Chennai, Tiruchirapalli; quatro da Europa – 

França-Bélgica Sul, Itália-Triveneto, Eslováquia e Portugal; uma do Médio 

Oriente e uma de África - Moçambique.  

 Sob a sábia guia da Secretária Geral, Ir. Piera Cavaglià, com o apoio das 

suas colaboradoras, as Irmãs Luigia Figini, Maria Teresa Mastrotto, Angela 

Marzorati, Giuseppina Parotti, Danuta Rutka, Michaela Pitterovà e Katarzyna 

Kasinska, foi-nos oferecido um tempo rico de partilha de saberes e entusiasmo 

pelo cuidado da história do Instituto, feita em 

cada tempo e lugar pelas “pedras vivas” deste 

Monumento de gratidão a Maria e por tudo o 

que compõe a sua vida e atividade.  
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 Partindo da espiritualidade da secretária, declinada nos verbos que ex-

pressam a comunhão – cultivar| conhecer| escutar| dialogar| documentar| re-

gistar| recordar| prevenir| prever| partilhar| colaborar| comunicar| informar 

– apresentados cada manhã pela Ir. Piera, foram-nos apresentados os diferen-

tes aspetos do trabalho que devemos realizar e o modo como está organizado a 

nível central. 

 Tivemos também a presença e a palavra da Madre e das Conselheiras 

gerais em sede, Ir. Runita e Ir. Vilma, a participação na Audiência com o Papa 

e a visita ao Auxilium e à sede da nova Visitadoria. 

 Num clima de fraterna amizade e colaboração, partilhámos também, 

nas Boas noites, algo da realidade do Instituto em cada Província presente e 

enriquecemo-nos com a ajuda mútua e a partilha dos dons de cada neo-

secretária provincial. 

 Tive a possibilidade de, no domingo dia 11, ir até Via Appia e almoçar 

com a Diana e a comunidade do Noviciado e de partilhar alguns momentos de 

recreio com a Ir. Fernanda Passos. 

 Foi um tempo importante para aprofundar o sentido e os procedimen-

tos do trabalho que me é pedido, por isso agradeço às Irmãs que o prepararam 

e ofereceram, às Irmãs que o partilharam, a todas as que facilitaram a estadia 

no acolhimento e ajuda, à Ir. Rosa que mo proporcionou e à minha comunida-

de que me acompanhou na oração e na substituição dos trabalhos de cada dia. 

A todas, MUITO OBRIGADA! 
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O PRIMEIRO ANÚNCIO E A MISSÃO SALESIANA 
 

Mª Fernanda Luz Rosa, FMA 

 

 Entre 04 e 11 de março, vivemos, em Fátima, o Seminário de Animação 

e Formação Missionária sobre o Primeiro Anúncio e a Missão Salesiana, na 

Europa e Oriente Médio. Este seminário foi pensado, preparado e levado a ca-

bo pelo nosso Âmbito das Missões e pelo Setor das Missões SDB.  

 Éramos 60 participantes entre FMA, SDB e alguns leigos. Saliento tam-

bém o grande trabalho da equipa de apoio, formada pela Ir. Alzira Sousa, o pa-

dre Álvaro Lago e 3 colaboradores dos salesianos. Os provinciais Ir. Rosa Cân-

dida e o padre Aníbal Mendonça estiveram presentes durante o tempo que 

lhes foi possível. Estiveram também os responsáveis do Âmbito e Setor das 

Missões: Ir. Alaíde Deretti, padre Guillermo Basañes e um colaborador de ca-

da. A presença das nossas Conselheiras Gerais Ir. Paola Battagliola e Ir. Runita 

levaram-nos a perceber a unidade que se vive no Instituto. 

 É impossível, em poucas palavras, transmitir a riqueza desta semana. 

Simplesmente refiro que este seminário foi fruto de todo um caminho de refle-

xão efetuado entre 2010 e 1015, nos vários seminários continentais. Da minha 

parte, saliento o desejo ter mais “cuidado” em anunciar Jesus, com a vida e 

com uma catequese que tem em conta o ponto de partida de cada um. 

 Agradeço à nossa Província, e a quantos tornaram possível o Seminário, 

esta experiência que a todos enriqueceu. 
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ENCONTRO SOBRE FORMAÇÃO 
 

Mª das Dores Rodrigues, FMA 

 De acordo com a programação do Instituto, nos dias 11 a 16 de 

março realizou-se em Ariccia, Itália, um encontro para as Provinci-

ais e Irmãs ligadas à formação das Juniores da Europa e Médio Oriente, 

para a apresentação de um novo documento de Direito próprio: Orientações 

para a etapa formativa do Juniorado. 

 Da nossa Província participaram a Provincial, Ir. Rosa Cândida Gomes 

e a responsável da Formação, Ir. Mª das Dores Rodrigues. 

 O encontro foi presidido e orientado pela Conselheira geral da Forma-

ção, Ir. Nieves Reboso, coadjuvada pelas Irmãs do seu âmbito. A assembleia 

era constituída por um grupo numeroso: 70 FMA da Europa e Médio Oriente. 

Os trabalhos de leitura e inculturação do documento apostaram numa meto-

dologia interativa que, através do diálogo e partilha em pequenos grupos, pri-

vilegiou o contributo de cada uma e de cada realidade provincial. 

 O próprio documento, que oportunamente todas conheceremos, foi 

construído a partir da palavra e da experiência das próprias juniores, das res-

petivas formadoras e das comunidades formativas de todo o mundo. Como tal, 

é um documento que partiu da realidade, contempla os desafios da Vida Con-

sagrada e do Carisma para a FMA de hoje, e aponta caminhos formativos para 

esta primeira etapa da Vida Consagrada Salesiana.  

 Do encontro trouxemos trabalho de casa: apresentar o documento à 

Província, inculturá-lo na própria realidade, de acordo com as pessoas e as cir-

cunstâncias. É importante que todas nos impliquemos suplicando a Deus que 

nos envie vocações para que este caminho formativo encontre destinatárias na 

nossa realidade. E, antes de tudo, não nos podemos demitir de fazer a nossa 

parte: viver em fidelidade criativa a nossa vocação e missão, testemunhando o 

Senhor da e na nossa vida e criando ambientes favoráveis ao germinar do dom 

que Deus nos queira confiar. 

 Além do documento do Juniorado, outros dois foram apresentados pela 

Conselheira da Formação como orientação para to-

do o Instituto: o perfil e a função da coordenadora 

provincial da Formação e Linhas orientadoras pa-

ra a formação das Neo-diretoras e para a forma-

ção continuada das mesmas. Documentos estes 

confiados à provincial e seu Conselho, com a finali-

dade de os enriquecer e concretizar na realidade da 

Província.  
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TESTEMUNHO DE UMA EX-ALUNA  
DO POSTIGO DO SOL 
 

 Pediram-me para pôr por palavras o que recordo dos meus tempos de 

aluna interna. É difícil fazer isso sem que a saudade não me emocione, pois 

são muitas as recordações… 

 Posso, no entanto dizer-vos o que sente hoje esta mulher madura que, 

teve o privilégio de partilhar a sua vida com pessoas tão maravilhosas que em 

nome do Amor, de tudo abdicaram para cuidar dos filhos de ninguém. 

 Tendo por base o Lema que nos foi indicado pelo Reitor-Mor para este 

ano, “Senhor, dai-me dessa água”, hoje sei que Deus encaminhou os meus pas-

sos para esta fonte inesgotável de amor e de alegria. 

 Era uma casa enorme, um pouco velha é certo, mas recheada de muitas 

gargalhadas, cantigas e brincadeiras. Havia pão, uma cama, oração, diverti-

mento, roupa, obrigações e principalmente muito carinho e paciência. Tudo o 

que precisa uma criança de 6 anos habituada a roubar para comer e a dormir 

em bancos de jardim. Essa foi a água da vida que me saciou. Nela me banhei e 

recuperei o cansaço do dia de hoje para que o amanhã me encontrasse mais 

forte. 

 Tanto que aprendi nesse colo de amor. A amizade, a partilha, o carinho, 

a esperança e auto-estima. Aprendi a ser menina preparando-me para ser mu-

lher. Descobri que não há sonhos impossíveis, basta que alguém acredite em 

nós. 

 Ao longo da minha vida sempre encontrei colo, conselho e incentivo 

nesta que é e sempre será a minha primeira família. 

 Existem pessoas que têm vergonha de dizer que foram alunas internas 

num colégio de freiras. Nunca o fiz e nunca o farei. E quase me ‘salta a tampa’ 

quando alguém se atreve a denegrir o bom nome desta instituição que a tantas 

crianças tem dado o conforto e carinho que nunca teriam em casa.  

 Hoje sou mãe e avó e tal como todas vós o sabeis, o mais fácil de ter um 

filho é mesmo o momento do parto. Porque dói, é verdade, mas só dói umas 

horas. O que é difícil mesmo, é todas as fases que se seguem, é o compromisso 

sem limites para a vida. É um amor que chega a doer e queimar o peito. É o 

medo que, às vezes, parece que nos vai sufocar. Criar e educar uma criança é 

uma tarefa árdua, mas maravilhosa. Criei os meus filhos e agora ajudo com as 

netas. Ao escrever este testemunho dei comigo a pensar… de que são feitas es-

tas mulheres que tiveram a coragem de abdicar de quase tudo para cuidar dos 

filhos que ninguém quer? 

  

 

A minha partilha 
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 As pessoas vêem muitos filmes e acham, muitas coisas, porque não co-

nhecem como nós estas freiras e a sua entrega. Claro que não são perfeitas, 

ninguém é, não há famílias perfeitas. Mas mesmo assim, peço-vos que não 

permitam que sejam enxovalhadas as pessoas que tudo nos deram e tudo nos 

ensinaram. 

 Eu sinto que fui uma princesa. Aprendi a falar francês, inglês, a bordar, 

a costurar, a cozinhar, a limpar, a representar. Fui à escola, tinha explicadores 

particulares e estudei até querer. Sempre que tinha um problema lá estava a 

minha psicóloga pronta para me ouvir. Se me magoava tinha uma enfermeira 

só para mim. Tive festas de Natal, da Páscoa, praia na casa da aguda, passeios. 

Tive tempo para brincar e ser criança e tantas mais coisas boas que uma crian-

ça precisa para ser um adulto realizado. Quantas pessoas da minha geração 

podem dizer que tiveram tudo isto? Não muitas, de certeza. 

 Segui o meu caminho tentando ser embaixadora dos valores que apren-

di. Posso ter falhado algumas vezes, mas continuarei a dizer ao mundo que te-

nho plantado no peito um amor maior que é a minha família salesiana. 

 Correndo o risco de parecer ‘piegas’ ou atrevida, vou dizer: Eu amo D. 

Bosco que teve e acreditou num lindo sonho. Por ele eu saí da rua para o con-

forto de um verdadeiro lar.  

 Eu amo Maria Auxiliadora que me aconchegou no seu manto azul e ro-

sa, sempre que chorei com pena de mim. 

 Eu amo  a Deus e agradeço-lhe a segunda oportunidade de vida que me 

deu, quando encaminhou os meus passos para o meu colégio, o Postigo do Sol. 

Por tudo isto, só poderei dizer:  

 OBRIGADA meu DEUS;  

 Obrigada D. Bosco; 

 Obrigada às FMA, minhas mães de coração, que tudo me deram e ensi-

naram com uma paciência sem fim e um amor infinito. 

 Apesar dos meus 64 anos, vou sempre sentir-me a menina traquina e 

feliz, com bibe azul e laçarotes no cabelo. Eu amo esta família! 

A minha partilha 
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ISTO É SANTIDADE! 

 
In Gaudate ed Exultate 

 

Ser pobre no coração: isto é santidade. 

Reagir com humilde mansidão: isto é santidade. 

Saber chorar com os outros: isto é santidade. 

Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade. 

Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade. 

Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é santidade. 

Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade. 

Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos acarrete proble-

mas: isto é santidade. 

A palavra do Papa 

O Senhor chamou a Si... 

 

 Pai da Ir. Sameiro - 19 março 

 Tia das Irmãs Pia, Cecília e Lourdes Gomes - 27 março 

 Irmã da Ir. Glória Rodrigues - 30 março 

 Tia da Ir. Linda Vieira - 30 março 


