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Frase do mês  
 
“Ele vive! Devemos voltar a recordá-lO com frequência, pois corremos o risco 
de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma 
recordação, como alguém que nos salvou há dois mil anos.  Isso não nos ser-
viria de nada, deixar-nos-ia iguais, não nos libertaria. Aquele que nos enche 
com a Sua graça, aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele 
que nos cura e nos consola é alguém que vive.” 

Papa Francisco 

Sintonia Sintonia 
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Editorial  
 
 

 
 

CRISTO RESSUSCITOU! ELE ESTÁ VIVO!  
ALEGREMO-NOS E EXULTEMOS! 
 
 Em pleno tempo da oitava da Páscoa, o Senhor manifesta-se e saúda os seus: 

«A Paz esteja convosco!» (Jo 20,19-20) É esta paz que cada um de nós precisa, que o 

mundo precisa! A Paz verdadeira que só Cristo pode oferecer e cada um pode acolher, 

comprometendo-se em ser construtores de paz, no mundo marcado por tanta violên-

cia, ódio, vingança e falta de respeito pela dignidade humana. O Senhor ressuscitado 

repete-nos que sejamos mensageiros de paz e harmonia, verdadeiros missionários do 

seu Evangelho. 

 Cristo aparece e diz a cada um: «Não temas, sou Eu, Estou Vivo». Com a sua 

Ressurreição, Cristo veio libertar-nos das cadeias da morte e do pecado e restituir-nos 

a Sua vida, a vida da graça enchendo-nos da sua LUZ. Ele estará connosco! «Eu estou 

convosco todos os dias, até ao fim dos tempos» (Mt. 28, 20). Ele veio e continuará a 

vir em cada dia, para nos convidar a caminhar até um horizonte sempre novo. Ele 

veio para nos dar a vida, «e vida em abundância» (Jo. 10, 10). 

 Como os discípulos de Emaús, somos convidados a anunciar a experiência da 

ressurreição do Senhor, a testemunhar, com a própria vida, a alegria do encontro e a 

dar testemunho do Evangelho em toda a parte. Ele envia-nos e convida-nos a todos, a 

sair do nosso conforto e olhar para quem precisa de encontrar razões para a sua vida, 

fortalecendo a fé em Cristo Ressuscitado.   

 O tema do próximo capítulo geral XXIV das Filhas de Maria Auxiliadora, pede

-nos para sermos comunidades geradoras de vida no coração da contempo-

raneidade.  

 Somos todos convidados a dar o nosso contributo no aprofundamento do te-

ma do próximo capitulo Geral XXIV, para sermos comunidades educativas geradoras 

de vida nova, abrindo-nos à luz do Espírito Santo, percorrendo juntos os caminhos de 

revitalização das nossas comunidades, para que sejam proféticas e fecundas a nível 

vocacional, chamadas a viver no amor ardente por Cristo e na audácia missionária, 

caraterística da primeira comunidade de Mornese. 

 Entregamos, nas mãos de Maria, a missão e a vida de cada jovem. Deixemo-

nos guiar, na docilidade à voz do Espirito Santo, para que desperte em nós e em toda 

a comunidade educativa, a frescura original da fecundidade vocacional do Instituto. 

Estando atentas/os aos sinais onde Deus nos fala, acolhamos o convite de Maria nas 

Bodas de Caná: «Fazei sempre o que Ele vos disser.» (Jo 2,5). 

 Com gratidão por tantos gestos partilhados na Festa da Gratidão Provincial. 

 Bom mês de maio com Maria! 

 

 

A palavra da Provincial 
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TEMPO PARA PARAR  
 

Inês Sousa, professora do Bairro do Rosário 

São Lucas 15, 11-32.  

 Alguns reconhecerão aqui uma parábola bem conhecida: o filho pródi-

go. Num destes sábados pudemos encontrar nesta história, tão frequentemen-

te ouvida, novas tonalidades e interpelações. Foi no Retiro de Quaresma dirigi-

do aos colaboradores do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora da zona de 

Cascais, que decorreu no Monte Estoril, no passado dia 23 de março. 

 O Padre Carlos Filipe Silva orientou este retiro e colocou-nos propostas 

de reflexão importantes como, por exemplo, “que gestão faço dos bens que re-

cebi de Deus?”. Da parte da tarde tomámos consciência  da necessidade e im-

pacto do perdão. Este dia foi certamente uma oportunidade para pararmos e 

“nos ligarmos ao essencial”.  

 

(RE) ENCONTRO COM CRISTO 

Diana Arrobas, FMA  

  

 Nos dias 8 e 9 de abril decorreu o Encontro com Dom Bosco e Madre 

Mazzarello (ECDB&MM) na Comunidade das Irmãs Salesianas do Monte Es-

toril. Neste encontro vocacional participaram raparigas de várias casas salesia-

nas (Poiares, Manique, Estoril e Cascais).  

 Tendo como tema de fundo a recente Exortação Apostólica do Papa 

Francisco: Cristo Vive, durante estes dois dias tiveram a oportunidade de refle-

tir sobre as três verdades que o Papa faz questão de recordar aos jovens: CRIS-

TO AMA-TE! CRISTO SAVA-TE! CRSITO VIVE!  

 Tiveram momentos de oração, partilha, convívio, brincadeira, o que é 

tipicamente salesiano. 

 Durante o encontro as várias atividades e propostas de reflexão que fo-

ram feitas tinham como objetivo ajudar a recordar de forma concreta que estas 

verdades estão presentes na vida dos jovens, na nossa sociedade.  
    

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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O grupo era alegre, ativo, recetivo, acolhedor e em liberdade colocaram ques-

tões acerca de vários temas da atualidade; o modo como estão nas redes soci-

ais; a relação com Deus; a forma cristã de estar na sociedade e no grupo de 

amigos; o pôr-se em jogo para arriscar um bocadinho mais e descobrir o que 

Jesus quer de cada uma … Foi visível a vontade de crescer na coerência de vida 

e de ser testemunho destas três verdades para outros jovens. Isto é mais uma 

prova de que os jovens tem sede de verdade, coerência e que aceitam desafios 

altos. Tal como diz o Papa: “os jovens não são o futuro mas o hoje de Deus”. 

 E depois destes dias, o que acontece? Que não fique tudo como antes! 

Agora o desafio é manter vivas estas três verdades na vida de cada uma, e aju-

dar a redescobri-las às pessoas que por algum motivo as tenham esquecido.
      

 

 

 

 

 

 

 

COMO VIU A COMUNIDADE ESTE GRUPO DE JOVENS? 

Mª Lurdes Gomes, FMA  

 Vimo-las alegres, generosas, expansivas, abertas ao Espírito e reflexivas 

nos momentos de oração e de partilha. 

 Houve um tempo de recreio/convívio em que as jovens pediram à Co-

munidade para partilhar o como e quando o Senhor lhes tocou o coração para 

O seguir mais de perto como salesianas. Foi um momento em que as jovens 

não pestanejaram!... Atentas, recetivas e agradecidas. Felizes e tocadas por ou-

vir o testemunho tão simples e verdadeiro de uma jovem FMA, tão próxima 

delas, pela idade e inquietações juvenis e que se decidiu por abraçar a vida sa-

lesiana. Trata-se da Irmã Diana! Parabéns!  

 É sempre uma lufada de juventude que entra nesta casa e por isso augu-

ramos que muitos outros encontros se realizem na Casa Provincial!                                                                

 

 

Em comunidade... 
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FESTA DE CARNAVAL NA NOSSA ESCOLA 

 Marina  Costa 

  

 No dia 1 de março comemorámos na nossa escola o Carnaval. As crian-

ças foram chegando com um sorriso no rosto e disfarçadas a rigor, desde prin-

cesas, zorros, homem-aranha, abelhas, piratas, fadas, minious, cowboy, capi-

tão américa, entre muitos outros disfarces. A festa começou logo de manhã 

com músicas carnavalescas e com todas as crianças juntas, desde os mais no-

vos aos mais velhos. Depois do convívio com todas as crianças foi a vez do pré-

escolar ir desfilar pelas ruas de Paranhos, mostrando os seus disfarces e dan-

çando ao som da música, além disso também foram visitar 

os idosos do lar de Paranhos, onde cantaram canções do car-

naval, mas acima de tudo conseguiram animar e pôr um sor-

riso nos rostos dos nossos “velhinhos”.  Nas salas, durante a 

semana, realizaram vários trabalhos, desde palhaços, dese-

nhos sobre o que gostavam de ser neste carnaval e ainda de-

coraram maravilhosas máscaras que depois levaram para 

casa. 

 Foi sem dúvida um dia cheio de alegria e fantasia em 

que as crianças gostaram de brincar ao ‘faz de conta’.  

 

SEMANA FESTIVA NA NOSSA ESCOLA 

 Marina  Costa 

  

 Esta semana foi repleta de comemorações e muita alegria. Iniciou-se a 

semana com a festa de S. José e dia do Pai e mais uma vez as crianças subiram 

ao palco para apresentar cânticos acompanhados de gestos e danças. Depois 

de brilharem no palco e darem o seu melhor, foi a vez de entregarem as pren-

das, feitas com ajuda das educadoras, aos seus pais. Esta entrega foi feita com 

muita alegria e acompanhada de um grande abraço a cada pai, ou a cada fami-

liar que veio representar o pai. A prenda consistia numa moldura com a foto 

de cada criança, ou criança e pai decorada com uma carro e uma chave e da 

parte de trás uma linda mensagem para o pai.  

 No dia 20, quarta-feira, foi a chega-

da da primavera, sendo esta recebida com 

muitos cânticos e início de alguns traba-

lhos.  

 

 

 

 

Com os jovens... 
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 No dia 21, quinta-feira, comemorou-se o dia da árvore, e claro que não 

poderíamos deixar passar este dia em branco. Logo pela manhã, contaram-se 

histórias sobre a importância de proteger as árvores e o bem que elas nos fa-

zem. De seguida, foi a vez de irmos para a nossa quinta plantar árvores, em 

que todas as crianças, incluído as da creche, tiveram oportunidade de partici-

par. Mais tarde, na sala, realizaram-se atividades dando continuidade aquilo 

que já se tinha vivido anteriormente. 

 No dia 22, sexta-feira, celebrou-se o dia da água, e desta vez contámos 

com a presença de uma mãe que veio realizar para a pré-escolar algumas ativi-

dades com água. As crianças gostaram muito das atividades e acima de tudo 

ficaram encantadas com as experiências.  

 Foi uma semana, repleta de comemorações, todas elas vivi-

das de forma diferente, e que, sem dúvida, encheu os corações das 

nossas crianças.  

 

 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DO TEATRO 

Marina Costa 

 
 No dia 27 de março comemorou-se o dia Mundial do teatro e mais uma 

vez a nossa escola não podia deixar passar este dia em branco. O dia começou 

com uma curiosidade muito grande sobre aquilo que se iria passar, pois as 

educadoras referiram que iria haver uma surpresa. E foi assim que as crianças 

da pré-escolar se dirigiram para uma das salas onde puderam assistir a um te-

atro de fantoches preparado pelas educadoras e auxiliares; 

todas as crianças se mantiveram atentas ao ver os adultos a 

manusear os fantoches e a contar a história do príncipe e do 

ouriço. Depois disto, cada criança teve oportunidade de expe-

rimentar os fantoches e usufruir do fantocheiro, que também 

foi para eles uma novidade. Ainda houve tempo para assistir-

mos a uns vídeos sobre diferentes formas de teatro. Para a 

nossa escola este dia foi importante.  

 

Com os jovens... 
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VIVER A QUARESMA EM CAMINHO  
COM A IGREJA LOCAL 

 

ENCONTROS DA CATEQUESE  - PATRIARCADO DE LISBOA. MERCEANA E QUINTA DAS TÍLIAS 

Alzira Sousa, FMA 
 

 O setor da catequese do Patriarcado de Lisboa oferece, ao longo do tem-

po da Quaresma, vários encontros semanais para adolescentes e jovens 

da catequese.  

 O tema era comum a todos os encontros – Eucaristia, cele-

bração do encontro com Jesus Cristo – em sintonia com o itine-

rário pastoral da Diocese. 

 A 9 de março encontrei-me na paróquia da Merceana com o res-

to da equipa do Setor de Animação Vocacional (SAV) e um grupo de jo-

vens para estarem connosco a animar o primeiro encontro. Mais de 130 

adolescentes foram chegando, com os respetivos catequistas, para partilhar a 

fé, aprofundar a celebração da eucaristia e fortalecer a vida! Foi um dia inten-

so, com muita alegria na participação das atividades e profundidade na refle-

xão e interação com os adolescentes. E o dia estava esplêndido! Tudo a ajudar, 

pois o Senhor faz sempre as coisas bem. 

 Concluímos o encontro com a celebração da missa e, depois dos grupos 

partirem, a equipa do SAV e os jovens «missionários» estiveram a limpar tudo 

a pente fino e sempre com imensa alegria, pois os jovens não conseguem fazer 

as coisas a meias!  

 A 16 de março, foi a vez da nossa equipa FMA – Ir. Aldina Grazina e a 

professora Mónica Amaral do ENSA, eu e a Sara Silva – dinamizar o encontro 

de adolescentes, desta vez na Quinta das Tílias, em Belas. Também contamos 

com a ajuda fantástica de uma jovem da Juventude Hospitaleira para a anima-

ção musical.  

 O sol sorriu o dia todo e pudemos dinamizar os temas de reflexão e as 

dinâmicas de grupo ao ar livre, num panorama lindíssimo e primaveril. As 

propostas feitas aos adolescentes e catequistas passaram por expe-

riências diversas, desde uma Lectio Divina inserida numa cate-

quese sobre a Liturgia da Palavra, a dinâmicas que ajudaram a to-

mar maior consciência da nossa participação na Liturgia Eucarís-

tica. Concluímos o dia com a celebração da eucaristia, em gratidão 

a Deus pelo dom da sua Palavra e do alimento com que nos reno-

va, fortalece e envia em missão. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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CAMPO VOCACIONAL  
LUZEIRO DA PÁSCOA: GPS PARA JERUSALÉM  

Alzira Sousa, FMA 
 

 Organizado pelo setor de animação vocacional do Patriarcado, o Luzei-

ro - campo vocacional para raparigas - congregou um grupo de mais de 30 pes-

soas, entre as raparigas, jovens animadoras, Irmãs e o sacerdote que acompa-

nha esta missão. Foram quatro dias preparados e rezados a pensar nas jovens, 

com momentos lúdicos e de convívio, catequeses e tempo de oração, eucaris-

tia, confissão e acompanhamento espiritual. Em tudo procuramos proporcio-

nar um ambiente favorável de encontro com o Senhor e de fortalecimento da 

relação com Deus na vida de cada dia. A maior parte das raparigas têm uma 

caminhada feita nas suas paróquias, na catequese, no ambiente familiar e estes 

campos vocacionais fortalecem o seu crescimento pessoal e de fé e ajuda-as a 

viver uma experiência de acompanhamento. 

 O tema inspirador das iniciativas do SAV, para este ano, parte da Exor-

tação Alegrai-vos e Exultai e do texto bíblico das Bem-aventuranças (Mt 5,1-

12), mas procuramos ligar ao tempo litúrgico que estamos a viver.  

 «Feliz a geração dos que procuram o Senhor (GPS) na estrada de 

Jerusalém» foi a proposta preparada pelos membros da equipa para este 

Luzeiro na proximidade da Páscoa do Senhor! Ao longo da estrada para 

Jerusalém aprofundamos os encontros de Jesus com vários personagens – os 

Dez leprosos, o cego Bartimeu, Zaqueu e, em Betânia, Marta e Maria 

receberam-nos aos pés do Mestre.  

 No dia 13 tivemos a presença do Bispo Auxiliar, D. Daniel Henriques, 

que cuida pastoralmente da zona oeste da Diocese de Lisboa e acompanha com 

especial carinho as iniciativas de animação vocacional.  

 Semeamos e colocamos tudo no coração de Deus, pois sermos pertença 

do Senhor e colaborar com Ele na Sua Missão é um serviço e 

um privilégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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VISITA AO OCEANÁRIO 

Filipa Godinho, Educadora  Setúbal 

 

 No dia 15 de março, as salas da pré-escolar, da Escola Primária Santa Ana, em 

Setúbal, realizaram uma visita ao Oceanário de Lisboa. 

 A partida agendou-se para as 8.30h e todos compareceram com pontualidade. 

De mochila às costas e o coração cheio de emoção lá fomos todos rumo a Lisboa!..  

 A excitação das crianças era imensa e todas estavam ansiosas por ver os ani-

mais marinhos que mais gostavam e também pela viagem de autocarro! 

 A viagem fez-se tranquilamente e logo à chegada ao Parque das Nações, fizemos 

o lanche da manhã, para reconfortar a barriguinha e podermos observar atentamente 

tudo o que nos esperava. 

 Fomos muito bem recebidos no Oceanário pelas animadoras que nos iam fazer 

a visita guiada.  

 Cada sala escolheu um tema e os escolhidos foram; “Vasco e os Heróis do Mar”, 

“De que cor é o Mar” e “Salta, pulguinha, salta”. 

 Todas estas visitas visam descobrir os efeitos das alterações climáticas e perce-

ber qual é o nosso papel para manter o planeta saudável, perceber a riqueza e o fascínio 

da biodiversidade marinha, compreender quem e o que ameaça o oceano: a captura 

abusiva de peixes, o uso proibido dos recursos marinhos e o lixo, o muito lixo! 

  Aprender a usar a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, para podermos 

sentir as ameaças e ajudar a evitá-las, conhecer a diversidade e as caraterísticas das 

espécies marinhas a partir das suas cores, e conhecer a capacidade de adaptação de al-

guns animais marinhos (corais, pinguins, peixes, golfinhos e pulgas-do-mar), bem co-

mo os perigos a que estão sujeitos. 

 Estas visitas são sempre interessantes e muito educativas e a adesão das crian-

ças foi geral. 

 Após a visita guiada tivemos tempo de passear livremente pelo oceanário e po-

der observar com calma todos os ambientes.  

 De todos os animais marinhos, o tubarão, a manta e o 

peixe palhaço, foram aqueles que mais curiosidade desperta-

ram nas crianças! 

 

 

Com os jovens... 
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VISITA AO OCEANÁRIO 

Filipa Godinho, Educadora  Setúbal 

 

 Ainda houve tempo para conhecer a exposição temporária do Oceanário de 

Lisboa, "Florestas Submersas” de Takashi Amano, que apresenta as florestas tro-

picais através de um deslumbrante aquário. 

 De seguida, almoçamos no Parque das Nações, em modo picnic e a animação 

foi total, pois, para alguns, foi uma novidade. 

 Acabado o almoço, aproveitámos o dia de sol e a temperatura agradável para 

conhecer o Parque das Nações, brincar no jardim e divertimo-nos ainda mais. 

Seguiu-se o lanche e a partida para a escola. O cansaço já se fazia notar, e mal chegá-

mos ao autocarro, muitos foram aqueles que se deixaram adormecer. 

 Foi, de facto, um dia em cheio! É sempre bom viver estes momentos diferentes 

na companhia de todos os amigos, promover a amizade, a colaboração, a aprendizagem 

e o divertimento. 
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APARTAMENTO DE PRÉ-AUTONOMIA 

Mafalda Boultwood e Cândida Té 

  Na Casa Santa Ana, em Setúbal, estamos a iniciar um projeto de pré-

autonomia que será desenvolvido pela Casa de Acolhimento Residencial Casa de Santa 

Ana e tem por base promover a autonomia das jovens cujo projeto de vida é a de Auto-

nomização. Este projeto foi sugerido pela Segurança Social 

de Setúbal, por ver um espaço direcionado a uma pré-

autonomia, que estava subaproveitado. Por outro lado, são 

poucos os projetos nacionais de promoção de autonomia tes-

tados e aplicados à população portuguesa e, muito menos 

ainda, projetos que incidam em adolescentes em situações 

de institucionalização. 

 Ao longo do tempo constatamos que as jovens insti-

tucionalizadas têm, na sua maioria, projetos de vida de autonomização, ou seja, no fu-

turo não se perspetiva o retorno à família próxima ou alargada. Sentimos a necessida-

de de elaborar, executar e avaliar um pro-

jeto de promoção progressiva de autono-

mia, uma vez que sendo a autonomização 

a tendência atual como projeto de vida, é 

necessário preparar as jovens dentro do 

acolhimento, numa resposta diferente à 

que estão habituadas – uma resposta de 

pré-autonomia.  

 A jovem Cândida, será a primei-

ra a ser integrada no projeto “Aprendo a 

Ser”. A Cândida acolheu este convite 

com um misto de alegria e insegurança. 

Quando lhe foi apresentado o projeto, a 

jovem verbalizou o seu contentamento 

por ser um novo desafio, mas ao perce-

ber “que tinha de aprender a fazer as 

compras, a comida, fiquei bastante assustada. Inicialmente não entendi bem o que 

seria o projeto e até fiquei um pouco desanimada, mas com a entrega da chave, as 

primeiras compras e a clarificação de tudo o que irei aprender neste projeto, será 

importante para o meu futuro. Deixo o desafio de que todas as jovens da Casa se por-

tem bem para poderem subir ao novo apartamento de pré-autonomia de modo a 

aproveitarem esta excelente oportunidade.”  

  

Com os jovens... 
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APARTAMENTO DE PRÉ-AUTONOMIA 

Mafalda Boultwood e Cândida Té 

  A entrega da chave do apartamento deu-se no dia 19 de março de 2019, mo-

mento em que a jovem se sentiu bastante nervosa, pois era o primeiro passo para o seu 

futuro. 

 Considera-se que este equipamento surge como resposta social às atuais neces-

sidades e problemáticas adjacentes à população adolescente acolhida no sistema de 

acolhimento residencial, dando especial enfoque à valorização do potencial humano, 

reduzindo as desigualdades pessoais e sociais, criando condições que favoreçam o de-

senvolvimento da participação ativa na sociedade, no pleno exercício da cidadania. 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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CAMINHAR E REFLETIR NA NATUREZA 

Raquel Nogueira  

  

 No dia 30 de março de 2019 as me-

ninas da Casa Santa Ana realizaram uma 

caminhada, acompanhadas pela irmã Lin-

da Vieira, a irmã São Santos, diretora da 

Casa, o padre Manuel Mendes, as técnicas 

Mafalda e Irene Costa e as educadoras Ma-

ria João e Clara, pela encantadora Serra de Sintra.  

 Durante a caminhada realizaram várias atividades de reflexão e entrega total a 

Deus. Foram 4 entusiasmantes horas de atividades, caminhada, partilha, música e pi-

quenique na Serra.  

 O destino no final do dia era a casa S. José. Casa esta destinada a irmãs salesia-

nas idosas e doentes dependentes que precisam de cuidados qualificados e um atendi-

mento espiritual apropriados, em Manique, onde pernoitamos de sábado para domin-

go. Ao chegarmos ao destino fomos recebidas pela irmã Rosa Teixeira que nos acolheu 

de forma muito atenciosa e apresentou a casa.  

 Convivemos com as irmãs que lá se encontravam, no 2.º e último dia, por coin-

cidência, comemorámos o aniversário de uma das irmãs que nos acompanhava, a irmã 

Linda. Após a missa reunimo-nos numa sala com todas as irmãs presentes para can-

tarmos os parabéns, cantamos cânticos de louvor e agradecimento às Irmãs. Como 

presente de aniversário, uma das meninas internas tocou encantadoras músicas na sua 

viola de arco.  

 Contudo, devemos agradecimentos especiais às Irmãs, às educadoras, às dou-

toras e ao senhor Padre Manuel Mendes. Foi uma experiência emocionante que nos 

fez refletir acerca da fé, conhecer Jesus, questionarmo-nos acerca d’Ele e conviver com 

a natureza, observar as maravilhas que Deus fez.  

 Muito obrigada por esta oportunidade!  

Com os jovens... 
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TEMPO DE REFLEXÃO 

PELA ESTRADA DE JESUS… RUMO À FELICIDADE 

                                                                                               Anabela, FMA 

 A equipa de Pastoral propôs, como momento de paragem e forma de en-

volver a comunidade educativa para a vivência do tempo forte da Quaresma, 

realizou-se uma caminhada/ peregrinação, no dia 9 de abril, para os alunos do 

2º e 3º ciclos, ao Santuário da Mãe Soberana em Loulé. O tema de fundo era a 

caminhada quaresmal proposta na escola «Pela estrada de Jesus… rumo à vida 

feliz». O percurso iniciou já com uma reflexão e oração no autocarro. O mesmo 

deixou o grupo de alunos e professores junto da estação de Loulé e ali, divididos 

por 10 grupos, iniciou-se a caminhada. Ao longo da mesma os grupos tinham 4 

paragens com uma breve reflexão, uma oração e uma dinâmica.  

 Chegados ao Santuário, partilhou-se o almoço e pelas 14h00, reuniram-

se na capela do santuário, para uma breve celebração, presidida pelo Padre 

Aquino, Reitor do santuário da Mãe Soberana. Neste momento agradecemos o 

caminho feito em conjunto, rezamos pelas famílias, e apresentamos os pedidos 

que mais trazíamos no coração. O Padre Aquino apelou à felicidade do serviço, 

de quem se põe a caminho para ir ao encontro do outro.  

Regressamos ao Colégio com um sentimento de gratidão e num ambiente de 

serenidade. 

 No dia 10 de abril, foi a vez dos alunos do 1º ciclo realizarem o seu per-

curso, neste caso, pela cidade velha, no largo da Sé. Encontramo-nos todos jun-

to das muralhas, onde se fez o Bom dia. A Ir. Anabela Silva com as professoras e 

funcionárias deram o Bom dia, contando uma história sobre construir pontes. 

Rezamos a Nossa Senhora e dirigimo-nos para os vários locais de visita que es-

tavam propostos. 

 Os alunos visitaram a Sé Catedral de Faro, o Museu da Im-

prensa e do Pentateuco, o Seminário e o Paço Episcopal. Neste per-

curso, acompanhou-nos e guiou os grupos, o Padre António Freitas 

no Seminário e o Padre César Chantre, no Paço Episcopal.  

Em seguida o Seminário abriu e acolheu as turmas no refeitório para 

o almoço e regressamos ao Colégio numa caminhada bem alegre.  

 Foram dois dias onde se pretendeu dar um pouco de espiritu-

alidade experimentando o amor de Deus nas suas mais diversas ma-

nifestações. A serenidade e o ambiente que se viveram, é sinal dessa 

Presença amorosa e terna de Deus junto de cada um de nós. 

 Coração agradecido a quem abriu as mãos e colaborou para 

que Deus estivesse presente. 

Com os jovens... 
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ORAÇÃO QUE SE REZOU NO SANTUÁRIO DA MÃE 
SOBERANA 

Maria, nossa Mãe, 

obrigado por estarmos aqui hoje. 

Obrigado por nos acolheres na tua casa, 

e teres sempre a porta aberta,   

tal como o teu coração.  

Hoje, viemos até junto de ti 

para dizer que queremos caminhar com Jesus, 

Teu Filho.  

Como Tu, pomo-nos a caminho, 

para O levar a todos  

os que conhecemos e desconhecemos. 

 

 

MJS NO INSTAGRAM  

Alzira Sousa, FMA 

 

 Em jeito de partilha, apresento uma bonita e empenhativa tarefa que o 

Conselho Nacional do MJS agarrou nesta Quaresma -  a sua primeira página 

na rede social Instagram. A página tem o nome de “mjs_pt”. 

  Ao longo deste tempo litúrgico ofereceu uma proposta de reflexão e ora-

ção elaborada pelos jovens do Conselho, com imagens e linguagem adequada 

ao seu modo de estar no ambiente digital. Prevemos que esta iniciativa conti-

nue no tempo Pascal e, no mês de maio, propondo a dimensão mariana da es-

piritualidade salesiana. É um bem que se partilha com os jovens e que pode 

chegar sempre mais longe.   

 O nosso papel é acompanhar e estimular estas iniciativas, além de di-

vulgar pelos adolescentes e jovens do MJS das nos-

sas casas (bem como dos colaboradores e família 

salesiana) para que tenham conhecimento e pos-

sam beneficiar desta iniciativa. 

 Aqui fica o link:  

https://www.instagram.com/mjs_pt/ 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 

https://www.instagram.com/mjs_pt/
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PÁSCOA JOVEM 2019 

 

Sara Silva 

 

 A Ir. Anabela Silva preparou e orientou, com muita profundi-

dade e oração, o encontro da Páscoa Jovem 2019! A Sara Silva aju-

dou na preparação e na realização do encontro e deixa-nos o seu 

testemunho! 

 Decorreu entre 5 e 7 de abril, no Centro Diocesano de Espiritualidade 

do Turcifal, a Páscoa Jovem 2019 que contou com a participação de cerca 80 

pessoas, entre participantes e animadores. Estiveram presentes as casas do Es-

toril, Lisboa, Manique (Bicesse), Cascais ENSR e Abrantes.  

 Após as palavras de boas vindas dos responsáveis da pastoral juvenil, 

Pe. Álvaro Lago e Ir. Alzira Sousa, a Ir. Anabela orientou os vários momentos 

do encontro, procurando dar aos jovens a oportunidade de refletir sobre o se-

guimento de Jesus desde a sua entrega na Cruz, até à Ressurreição, na perspe-

tiva narrada por S. Lucas.  

 No dia 5, após o jantar, os participantes refletiram sobre a presença de 

Deus na sua vida. O dia terminou com a Via-Sacra, aceitando o convite que Je-

sus nos faz a segui-l’O no caminho que Ele fez por nós até à Cruz. 

 No sábado, o encontro prosseguiu com a reflexão sobre a última Ceia a 

partir de uma pintura de Sieger Köder, prosseguindo o tema em 3 workshops - 

o encontro com Judas e Pedro, as últimas sete palavras de Jesus na Cruz e a 

figura do Bom ladrão. À noite celebramos a Vigília Penitencial, momento des-

tacado positivamente pelos participantes. Os jovens tiveram a oportunidade de 

se confessar, rezar e aprofundar a sua relação com Jesus. Para este momento 

tivemos a presença dos padres SDB de Manique, Lisboa e Estoril, que se deslo-

caram generosamente ao local para confessar. A pedido dos jovens, e para 

quem o desejou, a noite concluiu-se com uma amena conversa para esclareci-

mento de dúvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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Foi um momento muito interessante, tanto para os participantes, como para 

os animadores, FMA e SDB presentes. Estar, escutar e partilhar a fé criou pro-

ximidade e deixou um sinal claro que os jovens têm questões profundas sobre 

a fé. Eles contam com a presença de adultos que se disponham a escutá-los 

com seriedade. 

 O Domingo, dia 7, seguiu com o tema da Ressurreição, especificamente 

sobre os Apóstolos e a sua missão, tendo por base o Evangelho de Lucas (Lc 

24, 36-49) e a mensagem do Papa Francisco nas JMJ do Panamá: “Vós, Jo-

vens, sois o agora de Deus”. 

 Não podia deixar de referir o excelente acolhimento da casa, tanto nas 

horas das refeições quanto na disponibilidade dos espaços, para que o encon-

tro decorresse da melhor forma, apesar da chuva e do frio que marcou estes 

dias. 

 

 

ACANTONAMENTO TAMBÓRA 2019 
 

Grupo Tambóra 

 O grupo de Percussão Tambóra da Ludoteca da Galiza estiveram em 

acantonamento no Externato Nª Srª do Rosário dias 11 e 12 de Abril. 

 Esta já é a 5º edição anual do acantonamento. Estes dois dias têm vá-

rios objetivos, para além do ensaio e aperfeiçoamento das técnicas de percus-

são, aproveitamos as excelentes condições do auditório para fazer gravações de 

vídeo e áudio, as quais são publicadas no canal do Youtube TVTambóra. Mas 

não há só trabalho pois organizamos vários momentos com jogos e atividades 

que ajudam a reforçar os laços de amizade entre os elementos da banda. 

 Gostaríamos de deixar um agradecimento especial a todas as Irmãs e 

auxiliares do Externato do Rosário, que nos acolhem e nos fazem sentir como 

se estivéssemos em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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RETIRO QUARESMAL 2019  

Maria Odete, ADMA Assunção 

 

No dia vinte e quatro de março, realizou-se mais um “Retiro Quaresmal” 

que reuniu alguns dos membros da família salesiana do Concelho de Cascais. 

O retiro teve lugar em Manique, na escola salesiana. O tema do retiro foi 

o seguinte: “Percorrer no dia a dia o caminho da Santidade”. Foi orientado pelo 

salesiano, padre Manuel Mendes, diretor da Casa de Manique a quem tributa-

mos os nossos sinceros agradecimentos e retribuímos a nossa fraterna amiza-

de. 

Explanando o tema o reverendo padre fez-nos saber que a família salesi-

ana se torna assim, um prolongamento da santidade de D. Bosco com credenci-

ais capazes de se apresentar para viver o seu carisma. Este tema quer-nos aju-

dar a perceber a necessidade de sermos santos e de só o podermos ser num ver-

dadeiro encontro com Jesus. Não um encontro uma vez na vida, mas num en-

contro de cada momento, constante, dia a dia. 

A santidade torna-se assim, um desafio lançado a cada um de nós: ser 

santos de coração convertido no encontro com Jesus, tarefa na qual Maria Au-

xiliadora nos encaminha e apoia sussurrando-nos ao ouvido com aquela suavi-

dade materna que a carateriza: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. 

Após este tema de reflexão houve um pequeno intervalo para o café, se-

guindo-se um tempo de Adoração a Jesus Sacramentado das 11:45 às 12.45 ho-

ras. Seguiu-se a foto de “Família” junto da estátua do nosso Pai Dom Bosco. 

O almoço de confraternização decorreu num ambiente cordial e fraterno 

como é próprio dos ambientes Salesianos.  

Após o almoço e um breve tempo de convívio entre os diferentes grupos, 

tivemos oportunidade de participar na celebração Penitencial seguida da re-

conciliação individual para quem assim o desejou. 

O dia terminou com a celebração da Eucaristia, momento alto deste lin-

do dia em que podemos agradecer e louvar o Senhor pelos dons que nos conce-

deu e pela forma como a Família Salesiana em reflexão, foi acolhida nesta casa 

salesiana e pelo acompanhamento feito pelo Padre Manuel Mendes, orientador 

do retiro. Estamos igualmente gratos pela disponibilidade de outros sacerdotes 

para o momento da reconciliação individual. 

Resta-nos fazer o caminho de santidade que nos 

foi apontado com tanto entusiasmo. 

Um bem-haja a todos os que nos propor-

cionaram estes momentos de encontro com o 

Senhor da Vida e com Sua Mãe Auxiliadora. 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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RETIRO – “VIA LUCIS COM MARIA”  

 

Fernando Martins, ADMA e SC do Monte Estoril    

No passado dia 14 de Abril, Domingo de Ramos teve lugar nas Instalações das 

Irmãs Doroteias no Linhó um Retiro no qual participaram membros da associação AD-

MA e Salesianos Cooperadores do Monte Estoril. 

O dia estava chuvoso, cinzento e triste, o que contrastava com os rostos e princi-

palmente os corações das pessoas que pela manhã iam chegando e rapidamente os gru-

pos ADMA e Salesianos Cooperadores se juntaram, num momento caloroso de alegria, 

afeto que carateriza a nossa Família Salesiana. Viveu-se intensamente a comunhão fra-

terna de que tanto falava D. Bosco: Não eramos muitos, mas eramos tanto… porque os 

que fomos, vivemos uma linda experiência! 

O retiro iniciou com a Via Sacra, com as crianças da catequese do lugar, cujas 

Estações foram percorridas no interior da Casa das Irmãs Doroteias, devido ao mau 

tempo.  

Às 12 horas o senhor Padre benzeu os Ramos seguindo-se a respetiva Procissão. 

No final cada qual levou o ramo para casa como sacramental, lembrando que somos 

batizados, que estamos unidos a Cristo e que com Ele caminhamos para a Casa do Pai. 

O Domingo de Ramos, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e 

nos ensina que seguir Cristo é renunciarmos a nós mesmos, tem sempre como o mo-

mento mais alto a celebração da Missa que marca o início da Semana Santa. Nela parti-

cipámos felizes. 

A Hora de almoço uniu de novo os membros da nossa Família Salesiana, tão 

bem orientados pela Irmã Lea Morais e pela Irmã Lourdes Gomes, num almoço parti-

lhado de deliciosas iguarias que todos levaram, mas sobretudo um almoço onde a prin-

cipal partilha foi a alegria, a fraternidade e a graça de pertencermos à Família de D. 

Bosco. 

Cerca das 15 horas, já o sol raiava, teve início a “VIA LUCIS COM MARIA”, no 

jardim. Vivemos este  momento profundo num silêncio apenas perturbado pelo chilre-

ar dos pássaros ou pelo agitar das árvores. O Caminho da Cruz e o “ O Caminho da Luz 

com Maria” não faz sentido um sem o outro, porque a Ressurreição de Jesus é para nós 

cristãos, motivo de esperança. Com este Caminho da Luz, com MARIA, quisemos sabo-

rear e viver em profundidade a alegria e a paz da Ressurreição. 

Em seguida, as Irmãs dispuseram sobre uma mesa várias frases da mensagem 

do papa Francisco para a Quaresma e cada um de nós tirou uma delas, sobre a qual de-

pois refletia e partilhava com os outros. Aconteceu então a um momento muito especi-

al, genuíno, no qual houve testemunhos pessoais muito sentidos, exemplos de fé autên-

tica que nos incentivaram e ensinaram a ser melhores e a pensar nos outros. 

O lanche partilhado foi o culminar de um dia que jamais iremos esquecer. Des-

pedimo-nos com vontade de repetir esta iniciativa que une e ajuda a fazer caminho! 

 

Em Família... 
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RETIRO A CASAIS DE NOSSA SENHORA 

                                                                      Mª do Rosário Bernardino, FMA 

Realizou-se, na Casa Provincial, no dia 10 de março, o retiro da Região de Cas-

cais – Oeiras, do Setor Cascais D - das equipas de Nossa Senhora. Foi orientado pelo 

Diácono José Paulo da Silva Tomé Romero, das Caldas da Rainha. Estava um dia soa-

lheiro. Neste encontro foram acolhidos 20 casais que puderam sentir-se em casa e 

usufruir dos jardins do local e da vista magnífica da Baía de Cascais. Faz parte das di-

nâmicas destes grupos, sentarem-se a conversar, partilhar vivências entre casais para 

se ajudarem mutuamente. Puderam, na verdade conversar e rezar, tendo a casa pro-

porcionado um ambiente de silêncio e de recolhimento necessário a este momento de 

paragem, revisão de vida e meditação. 

No almoço houve tempo de alegre convívio. 

Para concluir o encontro, o Rev.do Padre José Ribeiro 

Mendes, sacerdote Espiritano, celebrou a Eucaristia dominical. 

Momento excelente para cantar, louvar e agradecer todas as graças 

e bênçãos recebidas e pelo lindo dia vivido.  

No fim, reuniram-se para tirar a foto de grupo e regressa-

ram a suas casas felizes e mais reconfortados, prontos a novos de-

safios. Agradeceram à Comunidade religiosa o bom acolhimento de que foram alvo. 

 

 

EX.AA-FMA 

  Rosália Silva 

  

Foi entre os dias 4 e 7 de Abril que decorreu em Barcelona, um encontro de Ex 

alunas/os sobre as Linhas de Compromisso Europeias, com o lema, "Peregrinos dos 

nossos dias... Pelos trilhos de D. Bosco".  

Foram quatro dias de descoberta e de vivências numa cidade tão querida por 

D. Bosco. 

A par da descoberta da cidade, veio consigo a descoberta de Dona Dorotea de 

Chopitea! Uma mulher de horizontes profundos e ação profética, com o seu 

trabalho notável e com uma dádiva de vida, de inteligência e sabedoria verda-

deiramente salesiana santa. 

A reflexão retirada de todos estes dias passados em Barcelona é de que 

ainda temos muito que aprender… 
  
 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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ENCONTRO SOBRE O DISCERNIMENTO 
 

                  Maria teresa Nobre, FMA 
 

A infância da minha vida, 

Cheia de encanto e beleza, 

Foi tecida por grandes sonhos,   

Mas moldada na pobreza. 

Tantos desejos impossíveis 

Vividos com muita esperança… 

Sonhos, visões, fantasias, 

Alimentaram minha alma de criança. 

O Deus e Senhor da minha vida, 

Jesus e Sua Mãe, Maria, 

Foram a fonte inesgotável, 

Que me levaram aos picos da alegria! 

Subi montes escarpados e espinhosos, 

Combates da vida, difícil e dura, 

Desci aos abismos da deceção, 

Mas bebi do rio do amor a água pura! 

Se hoje sinto a frieza dos glaciares, 

Na missão que Deus me confiou, 

Sinto, também na escarpa dos combates, 

A mão do Senhor que me afagou! 

Nos trilhos dos sucessos e fracassos, 

Fica a cascata de novas oportunidades. 

Nada acontece por acaso… 

Deus perdoou-me as infidelidades… 

Bendito seja o Senhor, 

Deus da vida e do perdão,  

Com Ele subo ao sucesso, 

Onde se desfaz toda a deceção!  

 

Agradeço ao Senhor da nossa vida, 

Todos os momentos de consolação, 

E peço que treine os nossos braços, 

Para a cruz da desolação. 

 

Que o” puzzle” da nossa vida, 

Seja entregue à Mãe Maria; 

Que, no amor do Espírito Santo, 

Tudo transforma em alegria! 

Em Formação... 
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‘CULTIVAR A COMUNHÃO’  

 

Mª de Lourdes Gomes, FMA 

 

  De 4 a 16 de março de 2019 realizou-se na Casa Geral das FMA em Roma um 

encontro de formação para Secretárias Inspetorias.  

Éramos 14 Filhas de Maria Auxiliadora, vindas das Inspetorias da Europa, 

América Latina e Ásia. Aprofundámos a missão da Secretária no Instituto à luz das 

Constituições das FMA e dos documentos da Igreja. Teve objetivos bem definidos: 

Aprofundar a espiritualidade da secretária. Contribuir para um maior crescimento de 

sensibilidade histórica ao serviço do carisma nos vários contextos socioculturais e 

eclesiais. Conhecer as pessoas de referência a trabalhar na Secretaria Geral.  

Orientou o encontro a Secretária Geral, Ir. Piera Cavaglià e as Colaboradoras 

da Secretaria Geral. A Formação decorreu num clima de comunhão e alegria salesiana 

com a participação ativa de todas, numa alternância de tempos de exposição, estudo, 

reflexão pessoal, momentos de oração e convívio. Tivemos oportunidade de visitar os 

diferentes departamentos da Secretaria Geral e testemunhar o cuidado e carinho com 

que se preservam os documentos que atestam o início e todo o percurso do Instituto 

até aos dias de hoje. 

Um momento que nos envolveu e agradou muito foi a partilha da apresenta-

ção das províncias de onde provinham as participantes. Alargou os nossos horizontes 

e consolidou o sentido de pertença a uma Família que continua a dar as “cores” ao 

Carisma.  

A Madre Geral, Madre Yvonne Reungoat, apesar de não estar a maior parte 

dos dias em sede, quando no dia 6 de março pernoitou, quis fazer-se presente e falou-

nos com o entusiasmo que a carateriza; reafirmou o papel de máxima responsabilida-

de que nos é confiado:  “a vossa missão é de ser “ponte” entre as Províncias e o Conse-

lho Geral, entre a Província e as comunidades e é realizada dia após dia, com coração 

salesiano, para construir redes e pontes de ligação e de comunhão”. Entre outros con-

selhos preciosos sugeriu-nos que aproveitássemos este tempo de serviço como opor-

tunidade de crescimento vocacional, que cultivássemos atitudes de serviço gratuito no 

escondimento e na contemplação/ação; e sublinhou: “É importante não se sentirem 

funcionárias de uma organização, mas participantes da missão apostólica do Institu-

to, empenhadas em viver o Da Mihi Animas Coetera Tolle”. 

No dia 13 de março tivemos a alegria e o privilégio de partici-

par na Eucaristia celebrada pelo Vigário Geral, Pe Cereda Francesco, 

nos aposentos de Dom Bosco, na atual Casa Geral dos SDB, junto à 

Basílica do Sagrado Coração de Jesus  em Roma e, em seguida, visi-

tar a nossa Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação “Auxilium”, 

e outras comunidades próximas, onde se preparam as FMA oriundas 

das diferentes partes do mundo. 

Foi um tempo muito enriquecedor que favorece o bom de-

sempenho da missão de estar ao serviço da Comunidade Provincial e 

do Instituto. O meu BEM-HAJA! 

Em Formação... 
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A VIDA DE ORAÇÃO É UM CAMINHO 

  

Diana Arrobas, FMA 

 No dia 16 de março tive a oportunidade de visitar a comunidade de Setúbal, 

lugar no qual tive o encontro de formação de Juniorado. O encontro foi orientado pela 

Ir. São Santos, tendo como tema: “A Palavra de Deus e a oração.” 

 O programa do encontro foi muito rico e com diferentes experiências. Da parte 

da manhã refletimos sobre a importância que a Palavra de Deus e a oração têm no 

caminho de unificação com Cristo, a importância da vida de oração para ser possível 

seguir Jesus mais de perto e em verdade. Também refletimos sobre a centralidade da 

Palavra de Deus e da oração na vida e missão dos nossos fundadores, como eles se 

deixaram guiar por uma relação com Jesus e assim descobrirem a vontade de Deus no 

quotidiano. A vida de oração é um caminho de amadurecimento da relação que esta-

belecemos com Ele. 

 Da parte da tarde fomos visitar uma das residências da Casa de Acolhimento; 

estavam apenas algumas meninas. Partilhei com elas a minha caminhada de desco-

berta vocacional, dando-lhes oportunidade de fazerem perguntas. Depois deste sim-

ples momento de partilha fomos conhecer uma realidade diferente: a comunidade das 

Irmãs da Caridade, cujo nome da casa é “Casa da Alegria.” Chegadas a esta comunida-

de fomos acolhidas com simplicidade e alegria, conhecemos a missão que estas irmãs 

desenvolvem com crianças que são totalmente dependentes. Ao visitar esta comuni-

dade refletia sobre como é importante a vida de oração, de relação com Jesus para 

poder viver num serviço que é todo ele gratuito. E as irmãs da Caridade têm diaria-

mente a adoração ao Santíssimo para se encherem de Deus e podê-Lo oferecer!   

 Um dos últimos momentos do encontro foi a proposta de reflexão sobre o 

Evangelho do II Domingo da Quaresma e a partilha da Palavra na comunidade salesi-

ana da Casa Santa Ana. 

 Foi um dia com experiências diversificadas que me ajudam a perceber como é 

importante que o nosso agir tenha de ser precedido de uma vida de oração alimentada 

quotidianamente. 
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PROJETO JERUSALÉM 2019 

 
 Palmira Gomes, FMA 

 Margarida Coelho, FMA 

 

 De 25 de fevereiro a 06 de abril, decorreu a 23ª edicão do Projeto Jerusalém 

no qual tivemos a felicidade de participar. Acolhêmo-lo como uma bencão.  

O grupo, não sendo grande (13 irmãs), era muito 

diversificado na proveniência: Portugal, Espanha, Itália, 

Tailândia com 2 irmãs;  Sudão, Filipinas, Médio Oriente, 

México e Perú com uma irmã. As dificuldades de 

comunicação foram sendo superadas com a fraternidade e o 

grande desejo de aprofundar o conhecimento da Biblia e dos 

diferentes locais da Terra Santa. 

 A primeira parte do Projeto (até ao dia  12 de março),   

decorreu sob a orientação de Sr. Maria Ko e centrou-se 

sobretudo no conhecimento da História de Israel e da 

Paixão do Senhor, sendo o estudo complementado com as 

visitas aos diferentes locais da cidades de Jerusalém. Nesta 

primeira etapa, inclui-se ainda o dia passado em Belém, com a celebração eucaristica 

numa das grutas do Campo dos Pastores,  a visita à Igreja da Natividade e à dos 

Pastores bem como às comunidades FMA/SDB. Foi ainda um tempo forte de 

aprofundamento das raízes bíblicas do carisma. 

 Uma nova etapa – a Galileia. 

  A comunidade de Nazaré acolheu-nos com muita familiaridade.  Sob a guia de 

Sr. Mimica, pudemos peregrinar. Foi uma  guia que, conheccendo em profundidade 

bíblica e arqueológica  os diferentes locais, nos conduziu como quem peregrina com a 

ajuda adequada de textos bíblicos rezados em cada lugar.  A expetativa era muita e 

superou quanto pudéssemos ter sonhado. Foi assim em: 

 Nazaré onde visitámos e participámos nas celebrações da Igreja da Anuncicção 

(como a oração do Angelus ao meio dia e a festa de S. José), a sinagoga, a Igreja da 

Sagrada Família e o Museu Mariano (multimedia); 

 Rio Jordão, onde renovámos as promessas batismais, passando por Jericó e 

atravessando a Samaria (poço de Jacob); 

 Monte Tabor, Monte das Bem-aventurancas, Caná, Cesareia de Filipe. 

 Mar da Galileia , Cafarnaum ... A  manhã passada junto a este mar bem como o 

passeio de barco foi talvez um dos momentos mais fortes da Galileia. Ouviu-se de 

novo: “ Vem e Segue-me”. 
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PROJETO JERUSALÉM 2019 

 Palmira Gomes, FMA 

 Margarida Coelho, FMA 
 

 O regresso a Jerusalém foi feito pela costa, escolhendo como lugares de 

paragem aqueles com marcas bíblicas – Monte Carmelo, cidade de Telavive-

Haifa, Cesareia Maritima e Java. 

 A última etapa, sempre sob a orientação de sr. Mimica, 

centrou-se sobretudo no estudo do Novo Testamento, incluindo 

uma ida a Ain Karim (igreja da Visitação), a belíssima manhã de 

reflexão no deserto da Judeia, passando por Qumran e mar Morto. 

A úlltima saída foi à posssivel localidade de Emaús para 

retomarmos o caminho de Jerusalém dizendo” não nos ardia cá 

dentro o coração”. 

 As palavras dizem alguma coisa mas a memória de cada 

lugar fala mais alto. 

 As visitas às comunidas FMA/SDB em Belém e Nazaré fez-nos perceber 

os grandes desafioss e dificuldades destas presenças salesianas  com 

destinatários de diferentes religiões e culturas, onde o anúncio do evangelho  

não pode partir duma explicitação imediata. Aqui, é mesmo a presença que 

fala mais alto do que o anúncio verbal. 

 A nossa gratidão à Provincia por estes 40 dias de Projeto Jerusalém. 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Fernanda Luz, FMA 

 Na Casa Geral FMA, em Roma, entre 22 e 27 de março, ocorreu um en-

contro de formação dirigido às Inspetoras e Coordenadoras de Comunicação 

das Conferências Inspetoriais da CIEP, CII e CIEM. Da nossa parte participa-

ram a Ir Rosa Cândida Gomes, nossa Provincial e a Ir Fernanda Luz Rosa. 

 O encontro foi animado pela Ir. Helena Moreira, Conselheira Geral para 

a Comunicação e pelas colaboradoras desse mesmo Âmbito. Com diversas es-

tratégias, ajudaram-nos a entrar em processos que podem ajudar as diferentes 

províncias a entender a comunicação como uma Missão. 

A apresentação do Plano do Instituto foi também um 

ponto alto e um desafio a construirmos o Plano Inspetori-

al de comunicação, para sermos cada vez mais significati-

vas e legíveis. 

 Agradecemos ao Instituto esta oportunidade for-

mativa. 

 

Em Formação... 



 

página 27  N.º 239 Mar_Abr 2019 

FESTA DA GRATIDÃO PROVINCIAL 

 

 No dia 25 de abril, as Filhas de Maria Auxiliadora, reunidas na Casa S. 

José, em Manique, celebraram festivamente a gratidão. 

 Todas as comunidades participaram com a maioria das Irmãs: À volta 

do Altar, na Eucaristia celebrada pelos nossos Irmãos Salesianos, P. Manuel 

Mendes e P. David Bernardo, demos graças ao Senhor pela vida e missão de 

cada presença. Esta alegria fraterna continuou na refeição e na festa recreativa 

da tarde, segundo o tema: “Alegrai-vos e exultai na partilha e gratidão”. 

 

 Teresa Nobre, FMA 
 

Alegrai-vos e exultai 

Na partilha e gratidão; 

Que todos os vossos passos, 

Marcam o ritmo do coração.                                                      Alegrai-vos e exultai 

Quando tudo corre bem; 

Alegrai-vos e cantai 

Nas horas amargas também. 

Alegrai-vos e exultai 

Nas horas de contemplação, 

Que os vossos passos, em cada dia, 

Sejam também uma oração. 

Alegrai-vos e exultai 

Quando provais a humilhação,  

Nos caminhos da santidade, 

Ficam as marcas do perdão. 

Alegrai-vos e exultai 

Unidas em comunidade, 

Com quem nos acolhe e anima 

Ao amor e à fidelidade. 

Alegrai-vos e exultai 

Pela entrega de cada dia,  

Da nossa Ir Rosa Cândida, 

Com tanto amor e alegria! 

 

Alegrai-vos e exultai 

Nesta Páscoa de Jesus, 

Ele é para nós caminho, 

Vida verdade e Luz. 
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LOUVADO SEJAS 
 

Adelaide Costa, FMA 

 

Louvado sejas, Senhor, Louvado sejas 

Louvado por cada uma de nós 

Louvado sejas. 

 

1.Pela Casa de Arcozelo /e também pela de Viana 

    Por Paranhos e por Abrantes 

    Louvado sejas, Senhor! 

 

 Pela casa de S. José /e também pela da Galiza 

 Por Cascais: Assunção e Bairro 

 Louvado sejas, Senhor! 

 

Louvado sejas, Senhor, Louvado sejas 

Louvado por cada uma de nós 

Louvado sejas. 

 

 

2.Por Setúbal e Vendas Novas 

    Pelo Algarve e Provincial 

    Pelos leigos que estão connosco 

    Na missão em Portugal  

 

 P’las Escolas e Internatos / ATL’S e Ludoteca 

 Pastoral com crianças e jovens 

 Louvado sejas, Senhor. 
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 Mês de Maria com o Dia da Mãe; 

 Jogos Nacionais Salesianos—Porto SDB; 

 Solenidade de Sta Maria Domingas Mazzarello; 

 Peregrinação da Família Salesiana a Fátima; 

 Dia MJS; 

 Festa de Nossa Senhora Auxiliadora; 

 

   

  

Vem aí... 

O Senhor chamou a Si... 

 

 25 fevereiro 2019 – irmã da Ir. Beatriz Dias  

 1 de abril – sobrinha da Ir. Elisita (com seis anos) 

 23 de abril - Sr Celestino Pereira, irmão das Irmãs Piedade e Lur-

des Pereira e tio da Ir. Gorete Pereira  


