
 

N.º  215    ABRIL 2015 - MAIO 2015 

 

   DESTAQUES 
     nesta edição 

 

 

 

 
PROVÍNCIA PORTUGUESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 N.º 235 

 Jul_Ago 
 

  2018 

Neste número 
 

 

EDITORIAL …………………………………………………………………………………….. 2 

EM COMUNIDADE …………………………………………………………………….. 3 

COM OS JOVENS ……………………………………………………………………….. 9 

EM FAMÍLIA …………………………………………………………………………………..   17 

EM FESTA …………..……………………………………………………………….…………. 18 

VEM AÍ …………………………………………………………………………………………… 23 

O SENHOR CHAMOU A SI ………………..………………….…………………. 23 

 

Sintonia Sintonia 

Agosto, mês do encontro 
Ana Varela 

Este é o mês das férias por excelência, tempo de descanso e encontro 

com familiares, amigos e outros destinos. Mas para muitos migrantes 

estrangeiros, o descanso e o encontro com os seus familiares continuam 

a ser uma miragem. 
In https://pontosj.pt/opiniao/agosto-mes-do-encontro/ 
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Editorial 
 
 
 
 

 
Rosa Cândida Gomes, FMA 

 

Queridas Irmãs 

 O mês de julho e agosto são sempre marcados pelas grandes iniciativas 

de verão, onde a disponibilidade e a responsabilidade na animação são parti-

lhadas de um modo particular pelos animadores jovens, que dispõem do seu 

tempo de férias para dar o melhor de si às crianças e jovens, participando em 

OTL, encontros de aprofundamento da fé e de partilha de vida, como os acam-

pamentos, Campo Bosco, colónias de férias, etc.. Sabemos quanto esforço re-

dobrado depois de um ano apostólico intenso! Mas quanta alegria vivida e par-

tilhada! 

 Agradecemos às irmãs e animadores jovens, que tornaram possível a 

realização dos encontros e proporcionaram experiências fortes de encontro 

com Jesus Cristo, ajudando os jovens na descoberta da sua própria identidade 

como movimento juvenil salesiano e da sua grande responsabilidade em serem 

construtores e protagonistas de um mundo novo, baseado nos verdadeiros va-

lores humanos e cristãos. 

 Vivemos e renovamos com alegria o nosso sim, no dia cinco de agosto, 

agradecidas pelo dom da profissão da Ir. Diana que acolhemos com alegria e a 

quem prometemos acompanhar com a nossa doação e entrega na missão, no 

compromisso de sermos testemunhas alegres e agradecidas ao Senhor que nos 

chamou pelo nome, qual monumento vivo de gratidão a Maria Auxiliadora. 

 Ao fazermos ponte entre férias e início de mais um ano letivo/pastoral, 

entregamos nas mãos de Maria os desafios do novo ano, colocando tudo o que 

temos e somos ao serviço dos outros, na missão delegada pelo Instituto e pela 

Igreja, abertas aos apelos que nos chegam, dispostas a sairmos da nossa 

“casa”, abrindo-nos à realidade que nos circunda, assumindo e confiando na 

palavra de Deus escolhida para o próximo ano: «Há aqui um rapazito que tem 

cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente?» (Jo 6, 1-15).  

 Votos de um bom ano letivo/pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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CASA S. JOSÉ! 
 

Rosa Teixeira, FMA 

 Daqui um convite a ser visitada, para contemplarem as tão esperadas 

árvores de sombra salpicadas pelo espaço exterior a oferecerem, hoje, um novo 

e mais atraente espaço visual e amanhã beleza, sombra e abrigo a quem o de-

sejar! Valeu a pena a longa espera!  

 No mesmo dia em que a máquina perfuradora rompeu o seio da terra – 

dia dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo - a terra benfazeja sentiu o borbulhar e o 

irromper do metal precioso escondido nas suas profundezas que vem oferecer 

vida e frescura ao seu espaço verde envolvente: horta, jardim, pomar com pes-

segueiros, figueiras, macieiras, nespereiras, mangueiras, oliveiras, zambujeiros 

e… até uma bananeira!... O futuro vai ser apetecível! E horta e jardim sorrir-se

-ão pela frescura vinda das entranhas! Que belo dom do Criador chegou a esta 

nossa casa!  

 No suceder dos dias, a apreensão inicial cheia de interrogativos céticos 

quanto ao bom êxito do trabalho e qualificação do terreno cedeu lugar à mara-

vilha diante dum espaço a ganhar cor e atração!  

 A expetativa tornou-se realidade e o espaço agreste ganhou vida e fres-

cura! Moveram-se as máquinas, os camiões descarregaram terra e levaram bri-

ta; os trabalhadores foram escavando, tirando pedregulhos abusivos da terra 

importada, preparando espaços para novos panoramas…  

 Um grande bem-haja à Província pelo dom que nos proporcionou e ofe-

receu!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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ASSEMBLEIA DAS FMA DA PROVÍNCIA  
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  

 

Ana Carvalho, FMA 

 Decorreu em Fátima, nos dias 30 e 1 de julho, mais uma Assembleia 

Nacional das FMA, da Província Portuguesa. Fátima é assim um local de con-

vergência de vidas e de projetos. A afluência foi notória e muito significativa. 

Não são os números que nos devem orientar, mas ver um grupo grande dá 

muito mais ânimo para quem está e para quem organiza. 

 De todas as casas se deslocaram para, em conjunto, se acertar caminhos 

e projetar metas que incentivem a redobrada coragem e vigor. 

 Iniciámos os trabalhos com uma manhã de reflexão sobre a Palavra de 

Deus em Jo 6,1-15. O desafio lançado por Jesus há 2000 anos aos discípulos de 

alimentar uma multidão “com cinco pães e dois peixes” continua hoje a ecoar e 

a exigir repostas ousadas, próprias de quem sabe em quem pôs a sua esperan-

ça. É o Senhor que continua a conduzir o rumo da história e mesmo que as 

aparências digam o contrário, não nos é lícito desanimar ou ceder perante a 

dificuldade da tarefa. 

 Após este momento tão reconfortante, o tempo acelerava e era necessá-

rio passar ao concreto. Com os pés bem assentes em terreno firme, foram-nos 

apresentadas as propostas saídas da revisão trienal sobre as orientações ema-

nadas do Capítulo Geral XXIII. Mais uma vez a Madre Yvonne reforçou a con-

vicção de que as dificuldades atuais são fortes meios para nos despertarem e 

nunca para nos acomodarem. A urgência e a vitalidade de um trabalho conjun-

to entre nós e os leigos é a força que continua a multiplicação dos cinco pães e 

dois peixes.  

 Com esta panorâmica de base, passámos à concretização da elaboração 

do Projeto Provincial para 2018-19 que será o fundamento e orientação para a 

vida das comunidades educativas. Um trabalho que levado a sério terá os seus 

frutos e a multiplicação dos “cinco pães e dois peixes” será uma consoladora 

realidade, porque assenta na certeza do nosso contributo na tarefa de saciar a 

fome de novas multidões. 

 

 

Em comunidade... 
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Em comunidade 
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ESPECIAL DE VERÃO EM FARO  
 

 De 02 a 05 de julho realizou-se o encontro de  D. Bosco e Madre 

Mazzarello, especial de verão. Estiveram presentes 6 adolescentes das ca-

sas salesianas da zona de Cascais, FMA e Estoril, SDB. 

Ana Margarida Costa, ENSR  

 

 Mais um Encontro se passou e, como não poderia deixar de ser, foi 
Especial. 
Começando pela casa-palácio maravilhosa em que fomos acolhidas e de-

pois pela comunidade das irmãs salesianas de Faro que nos contagiaram 

com a sua alegria durante estes cinco dias. 

 Conhecemos e refletimos sobre os cinco pilares da espiritualidade 

salesiana e discutimos como é que poderíamos corresponder-lhes no nos-

so quotidiano. 

 "Missionar JÁ!" foi uma das noções que mais me marcou e percebi que 

ao seguir esses pilares estarei a dar testemunho de Deus. Também cheguei à 

conclusão que ser acompanhada e principalmente acompanhar é bastante im-

portante e mais significativo do que eu pensava. 

 Depois destes dias sei que chego a casa mais capaz de influenciar e con-

tagiar as pessoas à minha volta e com o coração pronto para ser melhor e as-

sim ficar cada vez mais parecida com Jesus. 

 

Maria Ana Gaspar, SDB Estoril 

 
 Assim, adiciono mais um ano à minha jornada de 5 anos nos encontros 

com Don Bosco e Madre Mazzzarello! 

 Esta semana, rodeada de meninas, animadoras e irmãs, que têm como 

objetivo guiar-nos na nossa vida espiritual e ajudar-nos a perceber qual a nos-

sa vocação. Não há palavras para descrever como nos sentimos quando saímos 

desta semana, mas não saímos como entrámos e isso sente-se nas pessoas à 

nossa volta que recebem essa energia positiva que vem dos nossos sorrisos. 
 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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AO ENCONTRO DO SENHOR… 
  

 Este ano o retiro anual foi na Casa Diocesana do Turcifal entre os dias 29 

julho e 05 de agosto. Tivemos a oportunidade de nos deixarmos orientar pelo Pe Pedro 

Quintela que, sempre com muita profundidade, nos ajudou a sair do mundo para estarmos 

estes dias retiradas só para Ele. 
Mª Teresa Nobre de Jesus, FMA 

 

Retiro, memória do chamamento, 

Subir ao monte para escutar Jesus… 

Com cinco pães e dois peixes, 

Aos ombros, a nossa cruz. 

 

P. Pedro foi o GPS 

Em sintonia com o Bom Pastor 

A pastagens verdejantes, 

Nos conduziu com ardor. 

 

Do nosso ser pequenino 

E do nosso coração, 

Brota um hino de louvor 

E de imensa gratidão. 

 

Como o barro nas mãos do oleiro 

Assim nos modela o Senhor, 

Vamos descer à sua oficina, 

O nosso barro está ao seu dispor. 

 

Retiro, dádiva de Deus Ressurreição 

Tempo de trabalho intenso, interior,  

Foi uma tarefa sem tréguas, 

Sem paragens ou fugas ao Amor! 

 

Abraão, o pai dos crentes  

Modelo da vida consagrada. 

Deixa tudo e respeita Lot, 

Sem direito fica sem nada. 

 

Acredita e confia em Deus 

Que até o filho lhe quer tirar 

Lança-se na aventura do deserto, 

Para onde Deus o levar. 

 

Entrar na gruta, com Saúl 

É esconder nossas fraquezas; 

Sair, desarmado, como David, 

É colocar em Deus nossas certezas! 

 

Em comunidade... 

A gruta onde nos escondemos, 

Cheira a miséria e a pecado; 

Mas por ela passa o Mestre, 

E transforma-a em chão sagrado… 

 

Amemos a tortuosa irmã 

Com o nosso tortuoso coração, 

E a nossa gruta há -de iluminar-se, 

Com a luz da Ressurreição. 

 

Tal como o rei David, 

O Senhor é compassivo e bondoso, 

Mostra-nos o corte da nossa veste, 

E perdoa-nos o pecado mais odioso. 

 

Ao meio-dia recolhes o rebanho, 

É hora do encontro com a mulher perdida, 

É a hora de todos os encontros… 

É hora de dar sentido à vida 

 

Procurei o meu amado 

Em todos os becos da cidade, 

Por ruelas escuras e estreitas, 

Gritei, sem descanso, na minha ansiedade… 

 

Ei-lo que espreita entre as grades 

Sussurrando palavras de amor, 

Acalma minha alma agitada, 

Lança-me nos seus braços com ardor. 

 

Samaritana, mulher formosa, 

E negra das andanças da vida, 

Mata a sede no poço divino, 

E aprende a amar sem medida. 

 

Jesus vem cansado dos seus trabalhos, 

Vem sedento e esfomeado, 

No encontro com aquela mulher, 

Vê a vontade do Pai bem-amado. 
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JUNTAS, EM SILÊNCIO! 
 

Mª Teresa Nobre de Jesus, FMA 

Amado do meu coração, 

Onde te escondes ao meio-dia? 

O rebanho descansa, é hora de parar, 

Mas porque não volta a mina alegria? 

 

És negra mas formosa, minha amada, 

Os teus olhos são como as pombas mansas; 

O teu ser exala suave perfume, 

Os teus pés deslizam em alegre dança… 

 

Que mistério é este que me envolve 

Mais provocante que o mar profundo? 

A vida sem mistério é depressão, 

O Mistério da Redenção salvou o mundo. 

 

Que escolhas faço para encontrar Jesus, 

Sem deixar os becos já pisados? 

Para voltar a Nazaré e crescer, 

Procuremos os caminhos arriscados. 

 

A vida espiritual com o Senhor, 

É somente uma questão de amizade, 

Não nos queixemos do sofrimento, 

Que é dar a carne da nossa humanidade. 

 

Vamos ligeiros ao seu encontro 

O Senhor espera-nos na oração 

Mesmo que arda o frigorífico, 

Mais deve arder nosso coração! 

 

Vem amada ver as vinhas, 

Já florescem as videiras. 

Vem colher as gotas de orvalho, 

Que descem dos ramos das palmeiras. 

 

É vencida a noite escura 

E já desponta a madrugada, 

Vem ao teu amado que espera, 

Os primeiros raios da alvorada. 

 

 

 

 

Em comunidade... 

 

Tudo gira à volta do mistério,  

Tudo se move de fora para dentro, 

N’Ele, o amado, o Senhor, 

Em tudo e sempre Ele é o centro. 

 

Todos os caminhos do Ressuscitado, 

Desde o mistério do Calvário, 

São encontros que permanecem, 

E vão ter todos ao Sacrário. 

 

Maria, Mãe de Jesus, 

Que seguiste a voz do amado, 

Vem connosco, dá-nos tua mão 

Agora, sempre e em todo o lado. 

 

Viveste em AMEN o Mistério, 

Caminhaste na fé com amor… 

Tu em Cristo e Cristo em Ti, 

Acolhendo na alegria e na dor.  
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JOVENS DE ARCOZELO EM FESTA 
 

Salomé Fonseca, animadora 

 

 Decorreu no passado dia 8 de julho a tradicional Festa das 

Promessas do Centro Juvenil Salesianas Promotores da Paz de Arcozelo.  

 Com o termo de mais um ano de atividades, chega finalmente a tão 

aguardada festa das promessas. O dia começou bem cedo, entre ensaios e pre-

parativos, pois nada podia falhar.  

 Às 11h da manhã, a festa começava com a Eucaristia bem festiva e salesi-

ana, presidida pelo padre Álvaro Lago, na qual os jovens das diferentes etapas 

fizeram a sua promessa: 21 de lenço amarelo, 15 de lenço verde, 12 de lenço 

azul, 10 de lenço vermelho e 4 de lenço de animador.  

 O dia prosseguiu com um churrasco preparado pelos animadores – e 

com a ajuda de alguns pais – e cujo lucro se destinava para a viagem de 12 ani-

madores deste centro juvenil que irão marcar presença no Campo Bosco, este 

Verão, em Itália. 

 Durante a tarde, muitas foram as atividades realizadas e que se uniram 

os jovens e as famílias: karaoke, torneio de futebol, jogos e atuações de elemen-

tos da Banda Bosco. 

 Foi, como é habitual, uma boa forma de terminar mais um ano de ativi-

dades e de começar a ganhar forças para o novo ano. 

Com os jovens... 
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O ATL DE VERÃO EM PARANHOS 
Marisa Miriam, monitora 

  O Verão começou e com ele as férias grandes e assim, cresce  a agitação 

e a alegria no Centro de Nossa Senhora de La Salette. Muitas são as crianças e 

jovens que se juntam para todos terem as melhores férias de Verão. Este ano 

não foi exceção, foram muitas as atividades realizadas, entre elas várias saídas 

ao CISE - Centro de Interpretação Ambiental da Serra de Estrela, a Nossa Se-

nhora da Boa Viagem, assim como caminhadas em contexto socio-ambiental 

por percursos pedestres. 

 Nas nossas instalações foram muitas as atividades: artes plásticas 

(pinturas, moldagens, recortes, trabalhos em 3D e reciclagem), artes musicais 

(GoTalent, Dança e Teatro), aulas de Karaté, torneios de matrecos, jogos tradi-

cionais, peddy-paper, culinária, atelier de costura e bordado, jogos de equipas, 

cinema, tardes de piscina, experiências científicas e festa de Talento. E o Verão 

ainda não acabou…. 

Com os jovens... 
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ACAMPAMENTO MJS 2018 

DE 23 A 27 DE JULHO  
Catarina Cavaco, Faro  

 Mais um ano, mais um acampamento nacional MJS, desta vez mais per-

to, na Lagoa de Santo André. Com o tema deste ano "Contigo, Não temo!", o 

campo dos adolescentes voltou a marcar! Animação não faltou com o nosso ex-

traordinário Moisés, e os momentos de reflexão foram muito bem realizados, 

independentemente de sermos mais de 200. Um obrigado, por isso, à equipa de 

Cascais que, através da passagem da Bíblia sobre a libertação do povo hebreu 

do Egipto, conseguiu com que estes miúdos, não só crescessem mais uns com os 

outros, como também deu a oportunidade de avivar essa chama de Deus que 

nos guia em todos os momentos da nossa vida! 

 

Mariana Lopes, ENSR 

 O acampamento deste ano foi uma ótima experiência, pois foi a primeira 

vez que estive nos jovens e foi diferente do que quando estive nos adolescentes, 

conheci pessoas novas e as dinâmicas exigem mais de nós, fazendo-nos pensar 

muito sobre Deus e sobre a nossa fé. 

 

João Serra, SDB Estoril 

 "Dá-me dessa água" é o desejo daquele que escuta o convite de Jesus, e 

não conseguindo resistir, decide segui-lo e dar testemunho dele. 

 A partir do lema do Reitor-mor, neste acampamento mjs, os jovens fo-

ram convidados a falar com Jesus à beira do poço da Samaria, a reconhecer a 

"sede" que os leva a procurar a razão do seu viver. 

 Refletiram sobre a importância da escuta, do discernimento e do acom-

panhamento para a sua vida enquanto cidadãos e cristãos chamados a intervir 

no mundo que necessita "saciar a sede" duma felicidade inesgotável. 

 Entre momentos de reflexão, jogos, praia e encontro pessoal com Jesus 

sacramental, cerca de 100 jovens reuniram-se, de 23 a 27 de julho, em Santiago 

do Cacém para celebrar a comunhão de todos os jovens e a espiritualidade do 

movimento juvenil salesiano. 

 

 

 

Com os jovens... 
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Filipa Barbosa, SDB Estoril 

 5 dias. Intensos mas ao sabor do tempo  e das palavras que nos acompa-

nharam no campo dos jovens. As palavras Escutar, Discernimento e Acompa-

nhamento,foram o sabor de cada dia. Vivemos momentos de reflexão e partilha 

e saímos ainda com mais força do que quando chegámos. Sentirmo-nos ama-

dos por Deus e membros de uma comunidade é das melhores experiên-

cias que podemos viver na vida. Saímos daqui cheios de energia para conseguir-

mos distinguir aquilo que Deus pede de nós a cada dia.  

Até para o ano!  

 

Joana Abelheira, Faro 

 No acampamento Mjs 2018 tive, mais uma vez, a oportunidade de ser 

animadora no campo dos pré-adolescentes no qual, guiados pelo mote "Faz-te 

ao largo", durante uma semana fomos desafiados a ultrapassarmos os nossos 

medos e comodismos, indo ao encontro do outro e de Deus. Foi uma semana 

cheia de alegria, diversão, trabalho de equipa e união da qual trago boas memó-

rias e a fé fortalecida. Um grande obrigada à equipa que tão bem preparou o 

campo dos pré-adolescentes, aos animadores, participantes e a todos os outros 

responsáveis pela organização do acampamento, sem os quais este não teria si-

do possível.  

 

Alice Paloma, Faro 

 Não temas! Iniciámos uma semana fantástica com estas duas pa-

lavras. Notou-se no decorrer do acampamento que ambas foram bem 

conseguidas. Entre jogos, caminhadas, brincadeiras e dilemas surgiu 

ainda o significado das palavras ouvir e consciência. Depois de muito 

conviver, graças ao tempo livre que nos foi proporcionado, tivemos o 

testemunho de irmãs em clausura, de um casal e ainda de um padre. Concluin-

do, uma semana na companhia de Deus muito bem passada em que o que custa 

mais fica muito aquém de montar tendas e lavar a loiça... A DESPEDIDA!  

 

Maria Ana Gaspar, SDB Estoril 

 Todos os anos o acampamento mjs pretende proporcionar uma semana 

de divertimento, interação com os outros, mas também de crescimento es-

piritual e pessoal. Vai muito para além de um campo de férias qualquer e 

isso sente-se nas próprias pessoas e ambiente que as rodeia. É sem dúvida a 

semana pela qual esperamos ansiosamente todo o ano, em que se juntam 

jovens de todo o país, incluindo ilhas, com o mesmo propósito de fé.  

Com os jovens... 
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CAMPO BOSCO 2018 “FAREMOS TUDO A MEIAS” 
 

Joana Santos, Arcozelo 

Marta Vida, Arcozelo  
 

 De 29 de julho a 07 de agosto, decorreu mais um Campo Bosco. Cerca 

de 650 jovens, provenientes de várias partes de Portugal e Espanha, peregrina-

ram por alguns locais onde D. Bosco viveu, construiu a sua obra educativa e 

fortaleceu o carisma salesiano. 

 O tema escolhido para esta edição, “Faremos tudo a meias”, baseia-se 

num gesto de D. Bosco para um jovem do seu Oratório, Miguel Rua. Quando 

este lhe pedia uma medalha, o Pai e Mestre dos Jovens estendia a sua mão es-

querda e com a direita fazia o gesto de cortar a sua mão ao meio e dizia “Toma 

Miguelito!”. Só mais tarde D. Bosco explicou o significado deste gesto: “Queria 

dizer que contigo, faríamos tudo a meias”. E assim foi. Miguel Rua foi o maior 

colaborador de D. Bosco em Valdocco e tornou-se o seu primeiro sucessor, 

sendo fundamental na consolidação da missão salesiana. 

 O Campo Bosco começou, como já é habitual, em Barcelona, onde D. 

Bosco esteve em 1886, poucos anos antes da sua morte. Pernoitámos nos Sale-

sianos de Martí-Codolar, conhecemos a história deste local e da sua comunida-

de. Visitámos Can Prats, a Torre Gironella, o Tibidabo e o Santuário de Maria 

Auxiliadora. Percebemos que D. Bosco foi marcante para esta cidade espanho-

la. A obra viva que se espalha pelo território e o brilho no olhar de quem nos 

conta as suas histórias assim o confirma.  

 A aventura continuou de autocarro até à Terra dos Sonhos. Apesar da 

longa viagem, a ânsia de chegar não nos deixava desmotivar. Duas fronteiras e 

15h volvidas, avistámos o Colle Don Bosco. Olhos brilhantes de quem já tinha 

saudades, o encanto dos que o viam pela primeira vez. Entoava-se “Pai e Mes-

tre dos Jovens (…) Cantemos, cantemos!” e o coração aper-

tava. Ao pôr-do-sol, entre abraços, lágrimas nos olhos e to-

ques numa bola de futebol, sentimos que tínhamos chegado 

a casa. E foi em casa que ficamos alojados nos restantes di-

as passados em Itá-

lia. 

   

  

 

 

Com os jovens... 
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 No primeiro dia em Turim, sentimos o Colle, (re)descobrimos os seus 

recantos. Conversámos muito, com Deus, com D. Bosco, uns com os outros. Vi-

sitámos os nossos medos, as nossas inseguranças. Contámos 

segredos. Partilhámos sonhos e experiências. Reconciliamo-

nos com o nosso todo. 

 No dia seguinte, visitamos Chieri e as comunidades vizi-

nhas: Granja Moglia, Mondonio, Morialdo e Castelnuovo Don 

Bosco. Ao visitar estes locais, percorremos a vida de D. Bosco e 

acompanhamos o seu crescimento. Contextualizamos vários 

episódios que conhecíamos mas que passaram a fazer muito 

mais sentido. Em Chieri, tivemos a oportunidade de ver a pequenez e simplici-

dade do quarto onde D. Bosco dormia e estudava, enquanto trabalhou no café 

Pianta para pagar os estudos.  

 Se os primeiros dias foram especiais, os que se sucederam tornaram-se 

um turbilhão de emoções. A barreira linguística foi um pormenor quando todos 

falávamos a linguagem do amor.  

 A obra salesiana, nas suas várias vertentes, tem como um dos pilares ba-

sais Madre Maria Mazzarello, a nossa Maín. O Campo Bosco não estaria com-

pleto sem dedicarmos algum tempo à descoberta da fundadora das Filhas de 

Maria Auxiliadora. Chegamos a Mornese perante um calor abrasador, assim já o 

era no tempo em que Maín percorria quilómetros para ir à Eucaristia. Neve, 

frio, calor, chuva, nada demovia a devoção de Maín. Madre Mazza-

rello enfrentou as inúmeras dificuldades económicas e socias para 

que a educação das meninas fosse valorizada. Foi chocante perceber 

que tantos jovens nada sabiam sobre esta mulher, que esteve na 

vanguarda do seu tempo. Nesta terra, sentimos o calor humano no 

sorriso de cada irmã. Não há como não ser feliz entre tantos abraços.  

Com os jovens... 
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 O Oratório de Valdocco, berço da obra salesiana, era o local mais aguar-

dado pela maioria de nós. Descobrir o local onde tudo começou, sentir a místi-

ca da pequena Capela Pinardi e brincar nos pátios onde outrora brincaram os 

primeiros rapazes desta obra é indescritível. O museu é bastante elucidativo da 

vida de D. Bosco e da evolução do próprio oratório, espelho do crescimento da 

obra salesiana. A Basílica de Maria Auxiliadora, onde se encontra a relíquia do 

Pai e Mestre dos Jovens, fez-nos sentir num mundo à parte. Resguardados de 

qualquer problema pessoal, longe do mundo. Viajamos no tempo, para onde 

tudo teve início. Para todos nós, em Valdocco, D. Bosco teve uma palavra ao 

ouvido.  

 O último dia em Itália foi passado a visitar os locais dos primeiros anos 

da missão de D. Bosco como sacerdote. Foi um dia mais livre que culminou em 

beleza com uma Eucaristia na Igreja de S. Francisco de Assis. 

Regressamos a Barcelona onde demos os últimos abraços em jeito de 

“Obrigado”.  

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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 Agradecemos a oportunidade, o convívio, os sorrisos trocados. Agrade-

cemos por termos crescido juntos. 

 O Campo Bosco é, sem dúvida, uma experiência de crescimento espiritu-

al, de reencontro pessoal e uma consolidação do nosso caminho de fé. Acompa-

nhar os passos de D. Bosco, perceber as suas fragilidades e dificuldades torna 

claro que ele foi um homem como nós. A forma como encarou tudo aquilo que 

o demovia de prosseguir caminho como forma de melhorar, é que o tornou um 

ser humano excecional. A sua entrega, dedicação ao próximo e devoção são 

exemplo para tantos jovens. Jovens esses com panoramas sociais, culturais e 

pessoais distintos. A partilha de experiências e a diversidade das mesmas é o 

que torna este encontro ibérico tão enriquecedor. Ver a obra de D. Bosco tão 

viva e tão jovem faz-nos sentir que estamos no caminho certo. Hoje e sempre, 

como família salesiana que somos, juntos “faremos tudo a meias”. 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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MISSIONÁRIA ENTRE NÓS! 
 

                       Francelina Pinho, FMA 

 

 Esteve connosco, durante nove meses, a aprender Português, a Ir. Sale-

siana Teresa Lê My, uma jovem vietnamita que seguirá para Angola, como 

missionária. 

 Foi uma presença muito querida. Acolhemo-la com agrado, sentimo-la 

muito próxima, muito de casa. Proveniente de uma cultura bem distinta da 

nossa, procurou integrar-se, naturalmente não sem sacrifício, de forma a ser 

serviçal e fraterna, quer na comunidade, quer na escola, onde as crianças, logo 

que aparecia no recreio, a rodeavam e nos bons dias em que se apresentava, 

eram “tudo ouvidos” para perceberem o que lhes queria dizer. 

 Frequentou as aulas de Português na Universidade de Lisboa. Não foi 

tarefa fácil, mas a sua tenacidade e domínio dos meios digitais, ajudaram – na  

a vencer as dificuldades nos trabalhos, que a nível académico lhe eram solicita-

dos. 

 Sentimos a sua falta, mas sabemo-la unida a nós espiritual e afetiva-

mente, dado que os laços de família que com ela estreitámos, continuam a 

crescer com a comunicação que de Itália, onde se encontra por enquanto, nos 

vão chegando. 

 É belo este espírito de família que une os membros do nosso Instituto, 

independentemente de raças, culturas, distâncias, línguas… 

 Já chegou nova missão no início de agosto e nós partilhamos com ela 

este ardor de anunciar Cristo àqueles que O esperam com Salvador/Redentor e 

Sumo Bem. 

  Resta-nos augurar-lhe um fecundo apostolado entra crianças e jovens 

desse pais africano por nós tão querido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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50 ANOS COM O SENHOR… 
QUANTA FIDELIDADE!... 

  

Áurea Melro, FMA 

 Mª da Glória Rodrigues, FMA 

Mª da Purificação Santos, FMA 
 

 Celebrar a data jubilar é, sem dúvida, celebrar a vida 

numa trajetória religiosa de muitos trabalhos e de dedicação. 

Quanta riqueza e quantas experiências. Quanta aprendiza-

gem e quantos desafios. Quanta alegria vivenciada nestes 50 

Anos.  

 Hoje, damos graças a Deus pela escolha que o Senhor fez, 

chamando-nos, ao Seu serviço entre as crianças, jovens e famílias. 

             Um dia especial, uma data maravilhosa! Uma história que começou há 

tanto tempo, com a celebração dos primeiros votos religiosos a 5 de Agosto de 

1968. Os encantos daquele dia não se apagaram, continuam até hoje, para 

mostrar que a vocação é dom de amar, servir, doar-se… 

             Poucas, na vida, têm a oportunidade de comemorar, com alegria e saú-

de, este inesquecível acontecimento. Por isso, em uníssono, agradecemos ao 

nosso Deus tão grande bênção. 

 Chegar ao jubileu de Ouro é, de fato, uma grande graça!  

 Chegar aos 50 anos é contemplar toda a caminhada feita e 

dizer: 'Graças Te dou, Senhor, porque sempre estiveste connosco 

nas alegrias e nos sofrimentos, em tudo’.  

 Chegamos juntas aos 50 Anos de Fidelidade a Jesus! Para 

poder ser fiel à vocação é realmente necessário rezar, orar a Deus pessoal e co-

munitariamente. 

 Vida Consagrada Salesiana: Alegria de seguir radicalmente Jesus Cristo por 

meio do trabalho junto à Juventude! Como diz o Papa Francisco – encantando e conti-

nuando a manter o frescor e novidade da centralidade de Jesus, atração pela espiritua-

lidade e da força da missão, mostrando a beleza do seguimento de Cristo e irradiando a 

Alegria. 

 Sentimo-nos felizes por pertencer a uma família religiosa toda de Maria 

e pudermos cantar com Ela quantas maravilhas Deus fez na nossa história! 

Sentimo-nos felizes na perspetiva de futuro como D. Bosco e Maria Domingas 

Mazzarello até ao último alento seja em favor e em cumprimento da missão. 

Graças, Senhor, pelo dom da nossa vida religiosa Salesiana!  

 POR TUDO DAMOS GRAÇAS A DEUS! 

 

 

Em Festa... 
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CELEBRAR A FIDELIDADE DE DEUS  
NA ALEGRIA E ESPERANÇA 
 

 50 Anos nos passos de Jesus ao serviço da Juventude como 

Dom Bosco e Maria Domingas Mazzarello.  

 As Irmãs dos 50 Anos agradecem, sensibilizadas, o cari-

nho e dedicação da Comunidade Provincial que preparou este 

momento de Ação de Graças e Júbilo pela ação do Senhor 

em nossas vidas de consagradas como FMA. 

 Que muitas outras jovens, ouçam o convite do Senhor 

para segui-Lo de perto, dedicando sua vida inteira a Ele e à sua 

missão. 

 “Jubileu, tempo de Graça, de Alegria e de Louvor pela vida ofe-

recida pelo Reino, por Amor”. 

50 Anos! Jubileu de Ouro! 

                Louvor a Deus e gratidão a todos!  
 

AGRADECIMENTO… 
 

Mª da Glória Rodrigues, FMA 

 

 Muito obrigada por todas as lembranças e pela oração que fizeram por mim 

nas minhas Bodas de Ouro. 

 Agradeço de coração e cada dia rezo por cada uma das Irmãs da Província que 

estão no ativo, para que saibam tocar com o testemunho e a palavra o coração dos 

nossos alunos e jovens que com eles  contactam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Festa... 

http://mazzarelloentrenos.com.br/?p=2505
http://mazzarelloentrenos.com.br/?p=2505
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5 DE AGOSTO: ANIVERSÁRIO DO MEU SIM PARA 
SEMPRE AO SENHOR 

Amélia Cabo, FMA 
  

 Eu louvo o Senhor pelos dons que me tem concedido e pelas irmãs que 

tenho encontrado ao meu lado para me ajudar a crescer na fidelidade e entrega 

ao Senhor e à missão confiada. 

 Quero agradecer a todas quantas se fizeram presentes neste aniversário 

dos 60 anos de profissão Religiosa. Obrigada pelos presentes, pelas mensagens 

escritas e sobretudo pela oração e amizade manifestada. Agradeço às Superio-

ras que também se fizeram presente com a sua palavra encorajadora para con-

tinuar o caminho do seguimento de Jesus e entrega  aos jovens. Recordo com 

gratidão o gesto da Catequese  da Paróquia de Paranhos que na missa de encer-

ramento  do ano Catequético quiseram comigo agradecer a Deus o dom da mi-

nha vocação. Ao regressar a casa do retiro encontrei na Comunidade um delici-

oso jantar e muita alegria manifestada.  

 Dou graças a Deus pelos anos que já me concedeu e pelos que ainda, na 

sua bondade me quiser conceder, para O Louvar, Bendizer e agradecer para 

sempre. Ámen!  

Em Festa... 
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AGRADEÇO AO SENHOR  
O CAMINHO PERCORRIDO 

 

Diana Arrobas, FMA 

 É com muita alegria que desejo agradecer ao Senhor os numerosos dons 

que me concedeu ao longo destes anos. Em primeiro lugar, agradeço o dom da 

vida, da fé e o dom da vocação à vida consagrada salesiana. 

 O Seu amor por mim tornou-se concreto através de muitas pessoas que 

me ajudaram a crescer, que caminharam ao meu lado e me acompanharam até 

este momento. 

 Antes de tudo agradeço aos meus pais, irmãos e familiares que me aju-

daram a crescer e a valorizar o dom da vida partilhada. 

 Agradeço o acolhimento e o acompanhamento da Província, e de modo 

especial da comunidade de formação que me recebeu quando entrei no Insti-

tuto; agradeço o acompanhamento formativo da Diretora, a Ir. São, e de todas 

as formadoras do aspirantado e postulantado. Agradeço ainda, e de modo mui-

to especial, à Mestra: Ir. Maria Giovanna, que com o seu acompanhamento me 

ajudou a crescer para responder em liberdade ao chamamento do Senhor. O 

meu obrigada a todas as irmãs da comunidade do noviciado: Ir. Piera, Ir. Mer-

cedes, Ir. Luisa, às minhas colegas noviças que fazem a profissão nas pró-

prias províncias, e às noviças do primeiro ano, com as quais pude parti-

lhar um pedaço de estrada. Foi uma graça toda a experiência vivida no 

noviciado.  

 Agradeço ao Senhor o acompanhamento da parte dos nossos ir-

mãos salesianos ao longo destes anos e, particularmente, no discernimen-

to vocacional.   

 Com alegria agradeço ao Senhor pelo dom do Carisma, da Família sa-

lesiana e do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, no qual a Ir. Rosa Cân-

dida me acolheu em nome da Igreja, da Madre e de cada Irmã. 

 Por último, o meu obrigada a todos os jovens que encontrei e através 

dos quais o Senhor fez 

nascer e crescer em mim 

o dom da predileção pela 

juventude.  

 Muito Obrigada! 

 

 

 

 

 

Em Festa... 
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BOM ANO LETIVO BOM ANO LETIVO 

2018/2019!!!2018/2019!!!  

Vem aí... 

O Senhor chamou a Si... 

 
 Sr celestino – salesiano cooperador de Ponte de Vagos — 27 junho  

 Ir. Augusta Ferreira Tibério — 28 julho  

 Irmã da Ir. Gualdina Santos — 14 agosto  

Obrigada Ir. Augusta pelo 

teu testemunho de alegria 

durante a dor.  

Que Deus te receba no Seu 

eterno descanso! 


