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Editorial   
 

 
 
 
 

Mês do Rosário-mês Missionário- Sínodo dos Bispos! 

 

 São acontecimentos que nos interpelam como Igreja que somos e como con-

sagradas, chamadas a sermos missionárias da esperança, que brota do Evangelho 

para o mundo de hoje. 

 O Papa Francisco, nesta hora difícil que a Igreja atravessa, lançou o convite 

a todo o mundo – acolher e amar a oração do Rosário, pedindo a Nossa Senhora a 

paz para o mundo e a união da Igreja. Maria é o caminho seguro e por Ela podemos 

chegar mais depressa ao coração de Cristo. Ela ensina-nos a verdadeira escuta, 

abre o nosso coração à solidariedade, à partilha, ao acolhimento do outro, coloca-

nos a caminho para o serviço dos outros, dos mais carenciados e desprotegidos, da-

queles que esperam a nossa generosidade e a oferta da nossa oração.  

 As iniciativas missionárias realizadas em cada casa, em cada ambiente edu-

cativo, são a prova desta abertura e do sentir que todos juntos podemos contribuir 

para que os outros possam alegrar-se com a partilha e a solidariedade de todos. 

 O Papa na intenção deste mês, pediu: “Rezemos para que os consagrados e 

consagradas, reavivem o seu fervor missionário e estejam presentes entre os po-

bres, os marginalizados e aqueles que não têm voz”.  

 Neste ano Missionário, procuremos reacender o fervor missionário para escu-

tarmos a voz de Deus, ouvindo os apelos dos mais pobres que suplicam a nossa aju-

da, a nossa proximidade através de gestos gratuitos. 

 Unimo-nos neste mês, de um modo particular, ao Sínodo dos Bispos. Acom-

panhamos os trabalhos com a nossa oração e oferta e pedimos os dons do Espírito 

Santo sobre os participantes no Sínodo. D. Joaquim Mendes, numa intervenção no 

Sínodo, afirmou que não se pode educar e evangelizar sem chegar ao coração, e 

para chegar ao coração é preciso amar, acolher incondicionalmente, proporcionar 

uma experiência impregnada de um verdadeiro espírito de família. Disse ainda: “Só 

um testemunho de amor materno de uma Igreja-família pode tocar o coração dos 

jovens e abrir caminho para o seu encontro pessoal com Jesus, com o Evangelho, 

conduzir à descoberta do sentido da vida, da alegria do serviço e do compromisso na 

transformação da própria Igreja e sociedade”. 

 Bom Ano Missionário! 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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ANO MISSIONÁRIO EM PORTUGAL 
Todos, Tudo e Sempre em Missão 
 
 

 “Por motivo do centenário da Carta Apostólica Maximum Illud, de 30 de no-

vembro de 1919, do Papa Bento XV, o Papa Francisco declarou o mês de outubro de 

2019 “Mês Missionário Extraordinário”, tendo como objetivo despertar para uma mai-

or consciência da missão e retomar com novo impulso a transformação missionária 

da vida e da pastoral.(...) 

 Ao longo deste Ano Missionário, de outubro de 2018 a outubro de 2019, faça-

mos todos – bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, adultos, jovens, 

adolescentes, crianças – a experiência da missão. Sair. Irmos até uma outra paró-

quia, uma outra diocese, um outro país em missão, para sentirmos que somos cha-

mados por vocação a sermos universais, ou seja, a termos responsabilidade não só 

sobre a nossa comunidade, mas sobre o mundo inteiro. (....) 

 Não esqueçamos as novas gerações e o mundo dos jovens, que nos cha-

mam a construir uma pastoral missionária “para” e “a partir” dos jovens. No contacto 

direto com eles, com as suas esperanças e frustrações, anseios e contradições, tris-

tezas e alegrias, anunciemos as boas notícias da parte de Deus. Nesse contacto, à 

imagem do Senhor Jesus, “o missionário não se irrita, não desanima, não despreza 

nem trata com dureza… mas a todos procura atrair com bondade até aos braços de 

Cristo, o Bom Pastor” (MI 43). 

 Que este Ano Missionário se torne uma ocasião de graça, intensa e fecunda, 

de modo que desperte o entusiasmo missionário. E que este jamais nos seja rouba-

do! (...) 

 Celebremos este Ano Missionário “sob a proteção de Maria, para que se-

jamos no mundo sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto 

de Jesus Salvador, aquele que brilhou na Páscoa, e descobrir novamente o rosto 

jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre 

de meios e rica no amor”. 

 

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 

para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário (n.os 1, 9 e 10) 

 

 

 

 

 

Em destaque... 
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COMO POSSO NASCER DE NOVO? 

 

 Basta querer! Comprometer-se! 

 A leitura e aprofundamento do fascículo ‘Dar vida 

aos anos numa comunidade para todas as idades’, ao falar-

nos de ‘desenvelhecimento’ lança-nos esse mesmo desafio. 

Desenvelhecer! Que boa oportunidade para nos aperceber-

mos dos cinco pães e dois peixes que ainda podemos distri-

buir, partilhar em função da missão. Se a missão ‘sou eu’, 

que bom poder ser dom e partilha, no lugar onde estou, 

com as pessoas que me rodeiam, com quem me encontro, 

a quem sou enviada! Ao ser missão, ‘nasço de novo! E se 

tal não acontecer, o horizonte amesquinha-se, não reluz e o 

cansaço surpreende-nos! Desenvelhecer! 

 Aqui na nossa casa, isso acontece no aconchego e carinho com que se em-

belezam os espaços exteriores, não permitindo às ervas daninhas roubarem a bele-

za aos espaços circundantes, se participa numa equipa de apoio à cozinha, no orde-

namento do jardim e da horta, no cuidar o tempo do encontro com Jesus e com as 

Irmãs, na responsabilidade da partilha em comunidade, nos momentos de adoração 

ao domingo e à quinta feira em que colocámos no coração de Deus a vontade de 

fidelidade, as necessidades do mundo, da Igreja, do Instituto, da nossa Província, 

dos cristãos perseguidos, das famílias, dos refugiados, de todos! Numa comunidade 

em que a média etária é suficientemente elevada, o fenómeno do 

‘desenvelhecimento’ é uma provocação libertadora e estimulante para quem a assu-

me em primeira pessoa e depois a projeta ao seu redor em favor da missão. Convida

-nos a olhar com ternura quem nos precedeu no tempo e cujas forças já vão estando 

gastas, escutando, ajudando, acompanhando, calando, rindo e cantando ao ritmo da 

necessidade e do amor! Desenvelhecer! 

 É também olhar a natureza gritante de esperança: os zambujeiros carregadi-

nhos de azeitonas que não escapam ao apetite das aves do céu, as trinta e oito oli-

veirinhas salpicadas pelo espaço já livre do grande monturo que o bezerro galgou e 

até a ternura verdejante dos repolhos que teimam em se formar…Contemplar! Agra-

decer! Louvar! Que bela é a terra-mãe! Aqui na nossa casa! Como gostamos de tudo 

apreciar e fazemo-lo graças a quem se dedica de alma e coração para que tudo seja 

vida em favor de todas! Desenvelhecer!  

 Bem conscientes de que a plenitude da nossa resposta a Deus se vai cons-

truindo no dia a dia até ao derradeiro momento! Bem conscientes de que a fecundi-

dade pastoral não está ligada às forças físicas mas às energias interiores e que, por 

isso mesmo, em qualquer idade se pode pintar o esboço feito pelo Fundador! Com a 

tonalidade mornesina, claro! Desenvelhecer!  

 A acontecer, será uma Mais Valia para ti, para mim, para todos! E, como na 

natureza, surgirão também frutos! 

Ir. Rosa Teixeira 

 

Em comunidade... 
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ABERTURA DO ANO MJS 
COLÉGIO DO ALTO, FARO.  

 

 
 Há sempre um começo e um recomeço uma vez que as férias precisam do 

seu espaço e devolvem-nos energias. Uns saem e outros entram. Acalentam-se ou-

tros sonhos e projetos. 

 E, assim, foi também connosco. Dia 28 de setembro, tivemos a tarde de aber-

tura das atividades do Movimento Juvenil Salesiano, preparada pelas animadoras e 

irmãs.  

 

 O ACOLHIMENTO aos quinze ADS e aos 18 Clube Bos-

co foi feito no ginásio com palavras de saudação da Ir. Anabela 

Silva; seguiu-se a presentação dos novos elementos que tiveram 

de fazer a prova gestual e coral do Hino MJS. As animadoras 

Maga e Alice Paloma apresentaram com entusiasmo o vídeo que 

fizeram com a história do centro e as atividades desenvolvidas. 

Muito interessante!  

 

 Passámos aos campos. A animadora Joana apresentou 

os JOGOS preparados, apoiada pela Graça Monteiro e outras 

animadoras. Prontos para a ação. Muita animação! Já na mata, 

procurando sombras, seguiu-se a ORAÇÃO que a Alice Melo 

(mesmo nas suas primeiras lides universitárias) nos enviou, pre-

parada de modo muito adequado ao começo do ano. Houve si-

lêncio. Momento de interiorização!  

 

 E, claro, já havia apetite de sobra para o LANCHE partilhado e apetitoso, 

mesmo ali em cimas das mesas, sob a copa das árvores. Mesmo muito apetite!  

 Que Maria Auxiliadora nos acompanhe no caminho a percorrer. 

 

Ir. Margarida Coelho 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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EUCARISTIA DE INÍCIO DO ANO LETIVO  

2018 – 2019 — CLV 

 Decorreu no dia 4 de outubro, pelas 09h15, na Igreja Paroquial de Santo An-

tónio, a Eucaristia que assinalou o início de mais um ano letivo. Esta celebração con-

tou com a participação dos diferentes elementos da Comunidade Educativa do Colé-

gio Laura Vicunha. Foi uma Eucaristia marcada pelo convite de Jesus para O seguir-

mos, com um coração disponível para acolher a Palavra de Deus. 

 Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora nos acompanhem durante este ano es-

colar, para que seja um ano repleto de sucesso e alegria, à boa maneira salesiana! 

Professora Susana Pereira 

 

CERIMÓNIA DE APADRINHAMENTO NO CLV 

 Os alunos do 1.º e 5.º anos tiveram oportunidade de conhecer os seus padri-

nhos e as suas madrinhas de 4.º e 9.º anos, respetivamente, nos dias 21 e 26 de se-

tembro. A iniciar o seu percurso num novo ciclo e, noutros casos, pela primeira vez 

no Colégio, estes alunos poderão sentir-se mais acompanhados e protegidos pelos 

alunos mais velhos, que tão bem conhecem a escola. Tudo começou com o assumir 

de um compromisso, por parte dos padrinhos e madrinhas, em ajudar os afilhados. 

Seguiu-se uma troca de lembranças e as fotos para mais tarde recordar.  

 Que estes laços de amizade e entreajuda se fortaleçam e que todos possam 

crescer como bons cristãos e honestos cidadãos! 

Ir Rosa Maria 

 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

 No dia 16 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação. 

 O desafio deste ano foi a preparação de um lanche – convívio saudável em 

equipa “pequenos e graúdos” (crianças do Pré-escolar, alunos do 2º e 3º Ciclos e 

Departamento de Ciências Exatas e Experimentais). De mãos dadas, grandes e 

pequenos provaram várias sugestões mais saudáveis, às quais facilmente nos po-

deríamos habituar…. Todos tiveram a possibilidade de apreciar sabores mais natu-

rais e cheios de cor, tais como: mini-espetadas de frutas, salada de frutas, frutos 

secos, cenouras em palitos, sandes de queijo fresco, alface e tomate, queijo e fiam-

bre magro, leite, etc.  Durante o lanche, pudemos ainda assistir a um momento mu-

sical apresentado pelos alunos do 5º ano alusivo a este dia e os alunos do 6º ano 

realizaram uma exposição sobre a importância dos bons hábitos alimentares. 

 Foi, sem dúvida, um belo lanche! Mas, acima de tudo, foi um momento de 

aprendizagem e convívio “saudável” em todos os sentidos. 

As educadoras e professoras de Ciências Naturais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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UMA AVENTURA PELOS CAMINHOS 

 DE ARCOS DE VALDEVEZ 

 

 O dia 15 de Setembro amanheceu radioso e promis-

sor. As expetativas eram grandes, exatamente à medida do 

grupo de aventureiros que não pensaram duas vezes na 

concretização deste sonho. Estamos a falar do grupo de ani-

madores do Centro Juvenil de Arcozelo.  

 Num sábado, mesmo que ainda se respire um clima 

de férias, é sempre difícil gerir o tempo e decidir a hora da 

partida rumo à linda aldeia de Sistelo, Arcos de Valdevez.  

 O grupo constituído por 14 elementos entre os quais 

duas irmãs, devidamente preparado, envergou as suas mo-

chilas com o indispensável para sobreviver um dia. 

 Depois de algumas pesquisas on line para decidir o 

percurso menos agressivo, os guias do grupo optaram pelo mais prático e mais pla-

no. Uma hora e meia de carro e eis-nos na plataforma inicial. 

 Iniciámos a caminhada, bem folgados e com uma boa dose de entusiasmo e 

de vontade de realizar todo o percurso do rio Vez. Andámos, sempre acompanhados 

pelo rio e pela densa arborização que nos protegia do sol escaldante. Que belo mer-

gulho numa natureza exuberante e convidativa à contemplação e à beleza que o Cri-

ador derramou com tanta abundância pelas terras de Arcos de Valdevez! 

 O andar compassado ajudava a união e a vontade de todos acertarem o pas-

so da caminhada, assim como o passo da vida que em breve se iniciará, com as ati-

vidades do Centro Juvenil, aos sábados. As conversas fluí-

am serenas e sempre orientadas numa convergência de 

interesses. Não houve dispersão e, à medida que se avan-

çava em direção à meta, consolidavam-se os laços da fra-

ternidade, que dão colorido à vida de todos os dias e do 

ano inteiro.  

 E foi assim que se viveu um dia mergulhados na 

natureza, fresca e convidativa. Não faltou um bom mergu-

lho. De regresso, já só se pensava no futuro que nos espe-

ra e que desejamos rico de vida e dinamismo juvenil.  

 

Ir Ana Jesus Carvalho 

 

  

 

 

 

Em comunidade... 
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UM DIA DIFERENTE 

UM DIA PARA PENSAR — ARCOZELO 

 

 Exatamente! O dia 10 de outubro foi um dia muito especial, um dia 

em que alguém tentou parar a escola, parar o tempo, parar a rotina de ca-

da minuto e prolongar o tempo e o pensamento.  

 Vamos por partes. A marcar o ritmo do dia, destacava-se a frase 

“Corações fortes, mentes brilhantes”, na frontaria do colégio. Um convite, 

um imperativo, mais do que slogan publicitário, é uma frase apelativa, uma 

urgência a ser atendida. 

  

 Seguiram-se as várias fases deste projeto de vida e de saúde men-

tal. O gabinete de psicologia animado pela nossa psicóloga, Drª Ariana e 

coadjuvada por toda a comunidade educativa, animou toda a jornada com 

atividades muito variadas. Desde a Pré- escolar passando por todos os 

anos do 1º ciclo e chegando à comunidade dos adultos, todos foram envol-

vidos na reflexão e na urgência de cuidar da nossa saúde mental.  

 É de realçar o destaque que foi dado à importância de uma mente 

sã, para uma vida saudável. E para isto, nada melhor do que virar a vida para o lado 

certo, que é sempre o lado do outro, de alguém que me é próximo e de quem eu sou 

próximo. Em todas as situações pensar sempre no bem do outro.   

 

 As visualizações de pequenos vídeos, nas salas, facilitaram a interiorização 

da importância de sermos bons e ajudarmos os outros a serem bons. Para 

isto criaram-se também as “brigadas de solidariedade”, as “patrulhas da 

alegria” que, devidamente identificadas, tentaram que os seus atos corres-

pondessem aos seus desejos.  

 Os adultos também pararam os seus afazeres para recordarem o 

que mais vale na educação dos nossos mais pequenos e como ajudá-los a 

serem melhores e a gerirem as suas emoções. 

 Foi um dia diferente, pois no ar respirava-se o que deve ser feito e 

evitar o que nos torna menos felizes e menos humanos. 

 

Ir Ana de Jesus Carvalho 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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UM DIA NA QUINTA PEDAGÓGICA 

 

 O dia 4 de outubro amanheceu solarengo prometendo mui-

tas aventuras aos meninos da pré-escolar, do primeiro, segundo e 

terceiro ano do Externato S. João Bosco.  

 Os alunos chegaram à escola, carregando as mochilas com 

o farnel e um largo sorriso estampando no rosto. Era dia de Visita 

de Estudo à Quinta Pedagógica de Braga.  

 Para trás ficaram os cadernos, os manuais e o quadro. A 

sala de aula seria uma vasta quinta, com muitas explorações a fa-

zer e muito a aprender. 

 De manhã, os alunos participaram numa demonstração de cães. Os treinado-

res falaram sobre os cuidados a ter e os animais mostraram vários truques. Depois 

puderam passear os cãezinhos, alimentá-los e acarinhá-los. Algumas crianças apro-

veitaram para vencer pequenos receios e outras para disfrutar de uns momentos de 

brincadeira com estes amigos de quatro patas.  

 Depois de um piquenique recheado de muitos petiscos e de muita diversão 

no parque, fizeram uma visita guiada pela quinta. Aí, conheceram vários animais e 

relembraram algumas das suas características. Esta visita terminou com um passeio 

de charrete. 

 Foi um dia de contato com a Natureza, que nos relembrou como ela é bela e 

fundamental para a nossa vida. Daí ser muito importante preservar o Ambiente e cui-

dar muito bem dele. Neste dia celebrou-se, também, o Dia Mundial do Animal e para 

os nossos meninos foi muito importante conviver com diversos animais. 

 E cheios de novas histórias e saberes, regressámos à escola, com a certeza 

de que foi um dia muito bem vivido. 

 

Professora Carla Santos 

 

 

 

Em comunidade... 
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EM UNIÃO COM A IGREJA REZÁMOS PELA PAZ 

  

 O Externato Nossa Senhora do Rosário acolheu a 

iniciativa da Fundação “Ajuda à Igreja que sofre” de promo-

ver uma jornada mundial de oração pela paz. Aconteceu no 

dia 18 de outubro. Milhares de crianças de muitos países do 

mundo estiveram unidos na oração do terço pedindo a paz e 

a união da humanidade. Na carta de lançamento da propos-

ta a instituição recordou a ‘profecia’ feita pelo santo padre 

Pio e que inspirou a iniciativa: “quando um milhão de crian-

ças rezar o Terço pela paz, então o mundo vai mudar.” 

 O objetivo desta iniciativa de oração foi mostrar, em 

primeiro lugar, que a oração confiante das crianças tem grande poder. Quão podero-

sa, então, é a oração do Terço pela paz e pela unidade, dentro das famílias, dentro 

do próprio país e em todo o mundo! 

 Assim, na passada quinta-feira, todos os alunos da nossa escola abdicaram 

de um tempo do recreio para rezarem com as crianças de todo o mundo. A eles jun-

taram-se professores, colaboradores e Irmãs. Como o tempo não permitiu rezar no 

exterior, como estava pensado, fizemo-lo na capela. 

Foi uma bela experiência de comunhão entre nós, Comunidade Educativa, e 

com a Igreja, com sentido missionário de abertura ao mundo. 

 

Ir Diana Arrobas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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ASSUNÇÃO EM VISITA PROVINCIAL 

 

 Este ano a comunidade da Assunção teve o privilégio de quase iniciar o ano 

com a visita Provincial. Os momentos formativos na comunidade Educativa foram 

valorizados por todos.  

 As crianças, particularmente, tiveram oportunidade de alguns encontros infor-

mais no pátio com a Ir Rosa Cândida e de a terem presente em 3 Bons-Dias: no Bom 

- Dia específico no qual apresentou uma linda história bíblica e ensinou um canto 

que continuam a cantar mesmo em casa; num momento surpresa que os alunos do 

primeiro Ciclo lhe prepararam para agradecer a sua presença e ainda no momento 

geral da oração Mariana do dia 18. Este foi um verdadeiro dia de oração Mariana 

unidos à iniciativa “1milhão de crianças rezam o terço pela paz.” No salão estiveram 

presentes as cerca de 100 crianças de 4 e 5 anos e as 200 do 1º Ciclo. Ao longo do 

dia, cada Sala/ Turma foi passando pela Capela da Comunidade, fazendo assim uma 

“corrente de oração”. As professoras, auxiliares e Irmãs que acompanharam senti-

ram-se muito felizes pela atitude recolhida que todos manifestaram.  

 A visita Provincial terminou, a comunidade pode viveu este tempo com calma 

e serenidade. Como FMA e comunidade educativa esperamos continuar agora mais 

revitalizados para uma resposta diária mais fiel.  

 

Comunidade Assunção 

 

Em comunidade... 
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GALARDÃO AEEP 2018 

 

 Pela primeira vez a AEEP agraciou as Escolas particulares suas associadas, 

que em 2018 perfizeram 25, 50 e 75 anos de fundação, bem como as que já tinham 

completado o seu centenário , com o Galardão AEEP. A cerimónia coincidiu também 

com a entrega do Prémio Pe. Nuno Burguete aos educadores que se distinguiram 

pelo seu serviço ao Ensino particular.  

 O evento ocorreu no passado 26 de  setembro de 2018, pelas 18h00, no Sa-

lão Nobre da Academia de Ciências em Lisboa. Este ano duas das nossas escolas 

completaram 50 anos de Alvará: a Escola Primária de Santa Ana, de Setúbal e o Ex-

ternato Nossa Senhora da Assunção de Cascais. Por isso a Ir Rosa Cândida Gomes 

nossa Provincial foi receber os dois galardões. Acompanharam-na las Irmãs Alzira 

Sousa e Ir Fernanda L Rosa, uma vez que a Ir Conceição Santos não pode compare-

cer. Foi uma cerimónia simples e bonita na qual tivemos ainda a oportunidade de 

breve diálogo com outros responsáveis de Estabelecimentos do Ensino Particular. 

 

Ir. Fernanda Luz 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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ENCONTRO ADMA – ASSUNÇÃO 

 

 No passado dia 20 de setembro, a Ir. Provincial, Ir Rosa Cândida Gomes, re-

uniu-se com o grupo ADMA da Casa da Assunção. Transmitiu-nos uma mensagem 

cheia de amor e confiança e salientou especificamente o nosso papel de missioná-

rias, mensageiras da vontade divina, através da nossa atitude, da nossa postura de 

cristãs e salesianas perante a sociedade. 

 Apelou a seguirmos o exemplo de Maria de Nazaré que nas Bodas de Caná 

nos aconselha: “Fazei o que Ele vos disser”. Neste texto do Evangelho Maria, além 

da sua grande fé, mostra a sua preocupação pelos outros e apela a cada um de nós 

a aproximar-nos uns dos outros, a partilharmos a vida em comunidade, vivendo a 

liturgia, a Eucaristia, os encontros, tudo o que nos irmana e nos pode transformar, 

pouco a pouco, em comunidades verdadeiramente, santas e missionárias. 

 Além deste apelo à santidade, não deixou também de fora o nosso cuidado 

particular com os jovens. Em tempo de sínodo, salientou o papel dos jovens hoje na 

Igreja que com a sua dinâmica evangelizadora provam mais uma vez que toda a Pa-

lavra que sai da boca de Deus não voltará vazia mas antes frutificará e vai dando os 

seus frutos de geração em geração. 

 

Maria Odete Davis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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“SER DE JESUS E VIVER DE MODO SALESIANO” 

          

 Olá sou a Diana, tenho 24 anos. Fui aluna de uma escola salesiana. Depois 

de cinco anos de formação, em que, através do acompanhamento, oração, discerni-

mento, experiência de vida salesiana, refleti sobre o que fazer da vida – qual seria a 

vontade de Deus a meu respeito. 

 O dia 5 de agosto de 2018 foi muito importante e decisivo para mim. Fiz a 

minha Primeira Profissão Religiosa como Filha de Maria Auxiliadora. Vocês estarão a 

pensar o que é isto? É a celebração de consagração a Deus, na qual Lhe entreguei 

a minha vida, para seguir mais de perto Jesus, percorrendo as pegadas de dom Bos-

co e de Madre Mazzarello – viver a vida ao serviço da salvação dos jovens. 

 A minha decisão é a resposta à generosidade com que Deus me ama e que 

me desafia a segui-Lo através de três compromissos que se chamam votos de casti-

dade, pobreza e obediência. A castidade consiste em ter o coração livre; não se trata 

de não amar, mas de não me prender a ninguém em especial, para amar a todos 

gratuitamente, sabendo que pertenço a Jesus a quem entreguei a minha vida. A po-

breza não é não possuir coisas, mas ser livre de viver sem tudo aquilo que desejo e 

gosto; é colocar ao serviço da missão tudo aquilo que sou, talentos e limitações, tem-

po e bens. A obediência não é não ter vontade própria, mas estar disposta a tudo e 

viver bem aquilo que o dia-a-dia oferece. 

 Tudo isto é fácil e imediato? Não, e ainda bem porque caso contrário a vida 

não era aquele grande desafio que merece ser vivido. Não acham? 

 A meta da minha vocação e da vossa, é a santidade vivida no quotidiano, fei-

ta de passos pequenos e simples. 

 Agora começa uma grande aventura: ser de Jesus e viver de modo salesiano 

até ao último respiro, pela salvação dos jovens principalmente dos mais pobres: Da 

mihi animas coetera Tolle. 

Ir. Diana Arrobas 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha partilha... 
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 «É impressionante esta assembleia, aqui está o mundo, o mundo 

numa sala. Que belo!» Foi com estas palavras que a Madre Yvonne iniciou 

a sua saudação aos participantes do Congresso internacional «jovens e es-

colhas de vida – perspetivas educativas». O congresso foi uma organização 

conjunta da Universidade Pontifícia Salesiana e da Faculdade Auxilium, 

apoiados pela Congregação Salesiana e pelo Instituto Filhas de Maria Auxi-

liadora. 

 Na proximidade da Assembleia Sinodal, o Congresso reuniu mais de 500 par-

ticipantes- FMA, SDB e leigos dos 5 continentes-, para refletir e partilhar boas práti-

cas sobre o tema de fundo, em vista a ser um pequeno contributo da Família Salesia-

na para o Sínodo dos Bispos. O tema do evento é extremamente significativo no con-

texto da nossa missão educativa e evangelizadora e da vida da igreja. A Madre 

Yvonne salientou a necessidade de termos uma verdadeira atitude de escuta e de 

presença gratuita entre os jovens, sem preconceitos, sem pensar que eles são jovens 

e nada sabem, acolhendo-os dando-lhes a possibilidade de partilhar, com 

liberdade, o que pensam e qual é a sua visão das coisas. Só assim é possí-

vel caminhar juntos para procurar a verdade, não pode haver acompanha-

mento, nem discernimento sem esta profunda atitude de escuta. Na Família 

Salesiana e toda a história do carisma a atitude de escuta é o nosso ADN 

para caminhar juntos no caminho da santidade! Deixou a todos um apelo a 

cada um – temos de decidir escutar, não por obrigação, mas por amor!  

 O congresso mostrou a importância do diálogo autêntico entre as 

ciências humanas, as ciências da educação e as ciências teológicas para um melhor 

conhecimento e acompanhamento dos jovens. Salientou-se a necessidade de ajudar 

os jovens nos processos de decisão e nas escolhas vocacionais entre a liberdade e 

projeto pessoal. Refletiu-se sobre a complexidade do mundo digital e das novas tec-

nologias de comunicação, que nos levam a repensar grandes temas como a liberda-

de, a educação e as escolhas dos jovens. Educar os jovens para tomar opções tem a 

ver com a aceitação do mistério que acompanha cada decisão, porque implica sem-

pre uma entrega arriscada de si mesmo, uma confiança em algo ou em Alguém. É 

fundamental cuidar da formação de educadores e formadores, incluindo os 

pais. 

 Portugal esteve bem representado - além da minha participação e a 

da Sara Silva, em Roma encontramo-nos com o Pe. Artur Pereira, o Pe. Lu-

ís Almeida, o Pe. Álvaro Lago, o Pe. Rui Alberto e o Ricardo Moniz, colabo-

rador dos Salesianos de Manique. 

 

Alzira Sousa, FMA 

 

 

Com os jovens... 
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VIDES Portugal 

 

 A Associação VIDES apoiada pelo programa “Cultura Social” da Câmara de 

Cascais, levou mais uma vez a cabo durante os meses de julho e agosto, o projeto 

“Férias On” com o Semi-Internato Nossa Senhora da Assunção, o qual este ano tam-

bém proporcionou a crianças vindas de Figueiró dos Vinhos – zona dos incêndios de 

2017- uma semana inesquecível de férias, juntamente com crianças de Cascais, sen-

do que duas dessas crianças contactaram com o mar pela primeira vez.  

 Os voluntários procuraram estar sempre ao lado das crianças de forma res-

ponsável e generosa. Com alegre surpresa no  dia 22 de setembro, na festa de encer-

ramento dos programas de voluntariado de verão 2018 para os cerca de 2000 , o vo-

luntários o Ismael Trindade, Ex. Aluno do Monte Estoril  e membro da direção VIDES, 

foi surpreendido com o Prémio Excelência atribuído pela Câmara de Cascais. Na mes-

ma cerimónia a Inês Mendes, voluntária há 2 anos no Externato N Sra do Rosário foi 

agraciada com o Prémio Revelação.  A Ismael  e a Inês não foram os únicos que se 

revelaram e que foram excelentes, mas representam todos os que se empenharam 

quer na animação quer na coordenação das atividades.  

 Parabéns a todos os voluntários! 

 A gratidão da Comunidade Educativa da Casa da Assunção, da Associação 

Vides e das crianças que  serviram e tornaram mais felizes. 

 

A Direção VIDES 

 

 

Com os jovens... 

https://www.facebook.com/VidesPortugal/?__tn__=kC-R&eid=ARCTiZP1IUtILo_r3N_ji7ngLhkxsp-E56xASZSuBddYjj3jCWnhzlIuJKwhomm9SAgTJ5jK58cQ1dZA&hc_ref=ARR557AkRw1WG78RA466nZuskNoISHaazQC3-mCrDFnJw80grVcVDXz-6E4U8SC9shc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAZmQxD1tAvlLCkVswav
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Começaram os «Encontros com DB & MM»:  

Segue-Me!Estou Contigo! 

 

 Em sintonia com o arranque oficial dos encontros com Dom Bosco, para os 

rapazes, a 19 de outubro começaram os Encontros com Dom Bosco e Madre Mazza-

rello! Foi na comunidade do Externato Nossa Senhora do Rosário que os dois primei-

ros encontros aconteceram.  

 Tanto entusiasmo por parte das adolescentes que aceitaram o convite! Pode-

riam ter decidido estar noutro local, mas estes encontros já têm deixado uma marca 

nas suas vidas e, por isso, sentiram uma vez mais o apelo a vir e ver. Das mais no-

vas – 3º ciclo – algumas estavam pela primeira vez, com um sorriso brilhante e um 

olhar atento para ver como era «uma casa das Salesianas» e vir a estes encontros 

para «estar mais ligada a Deus no dia a dia». 

 A proposta de aprofundamento da fé e de acompanhamento vocacional que 

em conjunto, SDB e FMA têm vindo a realizar é uma sementinha pequena, já cuidada 

há vários anos com perseverança, e com a confiança de ser Deus que a faz germi-

nar, pois é Ele que semeia e alimenta a esperança! É uma sementinha, sim, mas um 

grãozinho cheio de esperança para o qual podemos todas colaborar, unindo-nos pela 

oração, pela partilha, por compromisso assumido em comunidade pelas vocações e 

pela presença e envolvimento concreto nestes encontros vocacionais mensais.  

 Com muita gratidão às comunidades FMA que acolhem ao longo deste ano os 

«Encontros com DB & MM» e à participação afetiva e orante de cada FMA! 

 

Alzira Sousa, FMA 

Com os jovens... 
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ABERTURA DO ANO  PASTORAL — CASA PROVINCIAL 

          Realizou-se no dia 8 de Setembro, na Casa Provincial, a abertura do Ano 

Pastoral da Família Salesiana com uma Eucaristia solene, bem vivida e com cantos 

alusivos ao dia, acompanhada a órgão. 

  

 A Eucaristia, foi presidida pelo Sr. Padre David Bernar-

do, Sacerdote Salesiano, da Comunidade de Manique, que com 

a sua amizade e entusiasmo pronunciou no momento da homi-

lia, umas palavras calorosas e animadoras. 

  

 No fim da missa, reuniram-se na sala, a Comunidade e 

todos os elementos da Família Salesiana aqui presentes para festejarmos  o Aniver-

sário  de Nossa Senhora com o canto de Parabéns. A Salesiana Cooperadora distri-

buiu o bolo  e brindou-se  com um cálice de vinho do Porto. Depois deste lindo conví-

vio, na companhia de Maria bambina, dirigiram-se a suas casas, certamente mais 

reforçadas e animadas com a presença de Maria. 

  

Ir. Maria do Rosário Bernardino 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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III CONGRESSO PROVINCIAL 

DOS SALESIANOS COOPERADORES  

           

 O III Congresso dos Salesianos Cooperadores 

decorreu em Fátima, no dia 22 de setembro com uma 

representação muito significativa de quase todos os 

centros. 

 O local e o tema convidavam à participação 

massiva. Nas pegadas dos ensinamentos do Papa 

Francisco, a Família Salesiana, num dos seus prestigi-

ados grupos, e sob a temática “A vocação do Salesia-

no Cooperador, caminho de santidade” só podia ter 

respondido como respondeu. A presença ativa e motivada promete muita animação 

em cada um dos centros.  

 O tema central tratado pelo Provincial, Pe Aníbal Mendonça, baseando-se na 

Exortação Apostólica “Alegrai-vos e exultai”, sobre a vocação universal à santidade, 

acalentou a convicção de que só nesta dimensão é que se adquire a verdadeira li-

berdade e felicidade. Também o Coordenador Ibérico, Raul, apresentou em forma 

sucinta a espiritualidade do Salesiano Cooperador. Seguiu-se uma apresentação do 

Delegado Nacional, Pe Taveira, sobre a dinamização e organização dos centros lo-

cais, quais viveiros de santidade e de vida cristã a sério. Foram igualmente apresen-

tados alguns aspectos organizativos dos centros de forma a consciencializar cada 

elemento do seu dever de salesiano cooperador. 

 O dia terminou com a celebração da Eucaristia, em ação de graças pelo dia 

vivido e pela riqueza recebida.  

Ir. Ana de Jesus Carvalho 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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RECORDAR E AGRADECER 

           

 No passado 5 de agosto celebrei os 60 anos de Profissão religiosa no Institu-

to das Filhas de Maria Auxiliadora. Uma enorme graça de Deus e da nossa Mãe, Ma-

ria Auxiliadora. 

 Apesar do atraso desta comunicação, quero dizer muito obrigada a todas e a 

cada uma das Irmãs que se fizeram presentes com a sua oração, as suas ofertas e a 

sua amizade fraterna. O meu obrigada a todas, a minha oração e o meu carinho, in-

cluindo às nossas superioras do Conselho Geral  que marcaram presença com as 

suas mensagens. 

 O nosso Instituto, sendo uma grande família é também uma família de muitos 

santos. Eles e elas do céu nos ajudem hoje e sempre no caminho da santidade sale-

siana. 

                                                                                                   

Ir. Lúcia Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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PEREGRINAÇÃO NACIONAL  

AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

          

 No  dia 21 de Outubro de 2018, vivemos a 32ª Peregrinação da Família Sale-

siana ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora em Mogofores. Tudo estava bem 

preparado e os ambientes cuidados com a colaboração de muitas pessoas, inclusive 

o Clube de Artes da Escola de Mogofores. 

 O Programa foi cumprido com a participação de 5 famílias cujo testemunho a 

todos iluminou. Seguiu-se a Eucaristia muito participada e, de tarde, a Procissão pe-

las ruas da terra. O dia culminou no Santuário com uma nova Promessa ADMA e a 

Renovação de Promessas de SSCC e ADMA. 

 Foi um dia magnífico como todos testemunharam. 

Ir M Fernanda Afonso 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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Formação permanente 
 

”DIÁLOGO INTERGRACIONAL” 
 

com a Conselheira para a Formação 
 

Ir Nieves Reboso 

Vem aí... 

O Senhor chamou a Si... 

 
 Orlando Fernandes, sobrinho das Irmãs Genialda, Maria do Rosário Fer-

nandes e Delfina—18 de outubro em Braga. 

 

 


