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Frase do mês  
 
“[…] não deixeis que o mundo vos arraste para partilhar apenas as coisas más e super-
ficiais. Tornai-vos capazes de ir contra a corrente e partilhai Jesus, comunicai a fé que 
Ele vos ofereceu. Oxalá possais sentir no coração o mesmo impulso irresistível que mo-
via São Paulo, quando dizia: «Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!» (1Cor 9, 
16)” 

Papa Francisco 
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Editorial 
 
 
 
 
 

Queridas Irmãs,  

Leigos participantes no Capítulo Provincial e todos os leitores 

 

 As palavras são insuficientes para expressar a alegria e gratidão pelo aconteci-

mento de província que acabamos de viver, o capítulo Provincial. Agradecemos ao 

Senhor o dom do seu Espirito que se fez presente e nos concedeu este tempo de 

graça, e de enriquecimento mútuo. 

Vivemo-lo com sentido de pertença, em espírito de fé e na comunhão. Toma-

mos mais consciência da realidade de pertencermos à Igreja, de sermos testemu-

nhas do seguimento de Jesus e de nos deixarmos transformar pelo amor de Deus 

colocando-nos na atitude de escuta como Maria para sermos comunidades gerado-

ras de vida no coração da contemporaneidade. O Capítulo é um acontecimento que 

marca a vida da Província; experimentamos diretamente esta riqueza, assumimos os 

desafios. O Senhor chama-nos a olhar o futuro com coragem e esperança, a parti-

lhar a frescura original do nosso carisma salesiano e os caminhos de futuro a percor-

rer. Aceitamos o convite de Maria: “Fazei sempre o que o Meu Filho vos disser”!  

Move-nos, agora, a vontade em descermos até Cafarnaum, como fez Jesus 

com os seus discípulos (Jo, 11-12), descer a cafarnaum das nossas realidades co-

munitárias, das nossas comunidades educativas e pastorais e perceber que a mis-

são partilhada não é apenas trabalho, é também uma relação pessoal, oração, ação, 

discernimento, contemplação, abertura e compreensão das realidades que dão força 

e sentido à missão. 

Partimos com a vontade renovada em contribuir com o nosso empenho e teste-

munho, para a fecundidade sempre nova do carisma, acreditando no milagre da 

transformação do quotidiano. Como diz a Madre, na conclusão da sua carta: 

«Construir-nos como comunidades educativas, testemunhas de amor e de paz, impli-

ca para nós, FMA, uma identidade mais sólida que nos abra a um confronto sereno e 

construtivo com os leigos e lhes ofereça a nossa experiência de comunhão (C 68). A 

Igreja chama-nos a caminhar em sinergia com os leigos, particularmente com os gru-

pos da Família Salesiana que nós acompanhamos. Viver e caminhar como Família 

Salesiana será o futuro do carisma. «Trabalhar juntos, significa formar-se em conjun-

to, propondo um caminho gradual que, da simples socialização, passe à integração e 

chegue, por fim, à cooperação numa relação de reciprocidade». 

Vivemos uma experiência de sinodalidade, de comunhão e de partilha, irmãs e 

leigos.  

Obrigada, a cada participante, às suas famílias e a todos aqueles que nos fize-

ram chegar as suas mensagens de comunhão e de oração. Obrigada, a cada irmã 

da província que na oração quotidiana sustentaram os nossos trabalhos e pediram a 

luz do Espírito para a escolha da Delegada Provincial ao Capítulo Geral XXIV. Foi 

eleita Ir. Maria das Dores Rodrigues. Obrigada, Ir. Dores pela tua disponibilidade. 

Confiámos a Nossa Senhora o caminho que somos chamadas a percorrer, pes-

soalmente e como comunidade provincial! Como em Caná, pedimos-Lhe que nos 

ajude a escutar o que Jesus nos diz, para transformar a água da nossa vida quotidia-

na no vinho de uma nova fecundidade vocacional. 

 

Obrigada! 

 

A palavra da Provincial 
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MENSAGEM PARA AS CAPITULARES  
  

 Estimada Ir Rosa Cândida Gomes. 

 Estimadas Irmãs Salesianas, Filhas de Maria Auxiliadora. 

 Acompanhamos o capítulo Provincial com carinho e oração e dese-

jamos que as decisões sejam as melhores para cada comunidade e para as 

crianças e jovens que animam em cada casa. 

 Queremos ainda manifestar a nossa disponibilidade para acompanhar 

os voluntários das casas e sonhamos que em cada obra desta província Por-

tuguesa, nasça um grupo VIDES para que o carisma de S. João Bosco e 

Santa Maria Mazzarello se espalhe pelo mundo juvenil, mesmo entre aqueles 

que não foram vossos alunos. 

 Em nome da Direção e dos voluntários VIDES os melhores cumpri-

mentos.  
 

Ana Carolina António Santos, Presidente 

  
 

EVENTO CAPITULAR 
 
 

 O Capítulo Provincial das Filhas de Maria Auxiliadora ocorreu de 31 de 

outubro a 3 de novembro em Fátima. Estiveram presentes 33 irmãs das dife-

rentes comunidades salesianas de Portugal. 

 O Capítulo teve início com as palavras de saudação da Provincial, 

Ir. Rosa Cândida Gomes. Também se fizeram presentes, com algumas pa-

lavras, a Madre Geral, Yvonne Reungoat e a Visitadora, Ir. Paola Battaglio-

la. A Madre Geral desejou que fizéssemos deste momento, tempo de reno-

vação interior, capaz de nos tornar “auxiliadoras da vida” de todos aqueles 

que encontramos. 

 Depois deste momento inicial a reguladora do Capítulo Provincial, Ir. 

Mª da Conceição Santos, deu algumas indicações para estes dias e seguiu

-se algum tempo de adoração a Jesus Sacramentado, orientado pela Ir. Mª 

das Dores Rodrigues com uma Lectio Divina. 

 A tarde do primeiro dia foi concluída com a partilha da Relação do 

sexénio da Província portuguesa Nossa Senhora de Fátima. Esta foi apresen-

tada pela Provincial, pela Vigária provincial, Ir. Alzira Sousa e Ecónoma pro-

vincial, Ir. Deolinda Teixeira. 

 O dia terminou com a oração do terço na capelinha das Aparições, on-

de se quis entregar o Capítulo Provincial e a vida das comunidades aos pés 

da Mãe que nos diz: "Fazei o que Ele vos disser!" (Jo 2, 5). 

 No segundo dia de Capítulo Provincial tivemos a oportunidade de ouvir 

o senhor Cónego Francisco Tito, da Diocese de Lisboa, que 

nos falou sobre “A vida consagrada em Portugal no coração 

da contemporaneidade”. Foi um momento de reflexão e de 

partilha que ajudou a questionar sobre alguns aspetos da vi-

da consagrada e a dialogar sobre eles. 

 

 

Em Capítulo Provincial... 
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Em Capítulo Provincial... 

A alegria e o amor 

Liberta-nos da solidão; 

Só se educa e transforma 

Com as regras do coração 

 

Obrigada pela luz, 

Que nos vai manter despertas; 

De olhar fixo em Jesus Cristo, 

Com as portas sempre abertas! 

 

Um novo olhar para o mundo 

Tem sempre o lado da conversão, 

Temos sempre que arriscar 

Neste mundo em construção 

 

Nós não vamos a reboque, 

Mas só amando o mundo; 

Como o Filho bem amado, 

Que nos deu tudo até ao fundo. 

Teresa Nobre, FMA 
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 De tarde, refletiu-se individualmente sobre o escutado e 

em seguida trabalhou-se em grupos pequenos para refletir so-

bre os desafios apresentados no dia anterior e na conferência da manhã. A 

assembleia capitular tornou a reunir-se para o plenário onde se partilharam as 

conclusões dos vários grupos e a reflexão realizada por ca-

da um.   

 O dia 2 de novembro foi escolhido para se viver com 

os leigos. A Provincial iniciou o momento com as palavras 

que a Madre Geral quis dirigir às irmãs e aos leigos.  

 Foram 12 os escolhidos das diferentes comunidades 

educativas, dos grupos da Família Salesiana e dos jovens 

do Movimento Juvenil Salesiano para participarem neste 

momento importante da província e para serem represen-

tantes das suas realidades. Esta experiência de comunhão 

e de partilha de vida entre nós e os leigos iniciou com um 

momento de oração onde se invocou o Espírito e se pediu o Seu auxílio para 

os trabalhos deste dia.  

 Nos grupos houve oportunidade de todos darem o seu contributo relati-

vamente às questões já trabalhadas por todos e que serão enviadas ao CG 

XXIV. Evidenciaram-se os desafios urgentes dos diferentes contextos; os ca-

minhos que devemos percorrer (como consagradas, mas também como co-

munidades educativas) e as escolhas que nos poderão ajudar a ser presença 

mais significativa neste nosso Portugal. 

 O dia terminou com a convicção que trabalhar com os leigos é uma 

mais valia para a nossa vida como consagradas salesianas, por ser inerente 

ao nosso carisma. 

 O último dia de Capítulo foi para eleger a delegada da província e para 

votar as respostas às questões que enviaremos ao Capítulo Geral XXIV. Fi-

cou eleita a irmã Mª das Dores Rodrigues para nos representar em Roma no 

próximo ano 2020. 

Mafalda Monteiro, FMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Capítulo Provincial... 
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Em Capítulo Provincial... 
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TESTEMUNHOS 
 

 O Capítulo Provincial tem como finalidade tratar de assuntos importan-

tes relativos à vida da Província. Participar neste evento foi uma oportunidade 

de reavivar a frescura da nossa vocação. 

 “Fazei o que Ele vos disser” acompanhou-nos durante estes dias e ser-

viu de iluminação para os vários aspetos que foram refletidos. 

 Agradeço a Deus e à minha Província por esta oportunidade que me 

foi dada em vista da renovação interior e deixar que Ele habite, na totalidade, 

o meu coração.  

Mª João Garcia, FMA 

  

 Vim com a disponibilidade que fui capaz. 

 Aconteceu como que uma imersão na vida desta Província que amo! 

 Fiz experiência de “tocar” a pobreza que somos, nos limites de forças 

humanas e a riqueza que nos habita, no que Deus pode e quer fazer em nós 

e por nosso meio. 

 Deu-me alento à “medida alta” que muitas ainda escolhem para acertar 

o passo, não obstante os ‘acidentes’ de percurso. E tive a certeza que ainda é 

possível sonhar. Embora não haja tempo a perder, nada está perdido porque 

eu não sou apenas eu. Sou muito mais que eu. Sou comunidade numa pro-

víncia concreta, num Instituto de expressão mundial e que é todo de Nossa 

Senhora. Ela que tudo fez e faz, outra coisa não quer senão que, com as mi-

nhas irmãs seja Sua Auxiliadora na condução de muitas crianças e jovens pa-

ra Jesus. Assim Ele me ajude e eu me deixe ajudar.  

Mª Marsília Santos, FMA 

 

 O capítulo provincial foi uma experiência de partilha,  discussão e de pro-

funda comunhão criada pelo Espírito. Saio edificada pela abertura das minhas 

irmãs à ação de Deus e pela capacidade de deixar que a voz de Deus se sobre-

ponha completamente à sua. Sublinho de modo muito especial o dia de trabalho 

com os jovens e adultos que nos ajudaram a pensar a nossa vida e a forma co-

mo estamos a responder ao Senhor. Agradeço a Deus e às  irmãs a oportunida-

de de viver esta experiência carismática de fé e comunhão.   

Linda Vieira, FMA 

 

 Foi tempo de encontro, de procura, de partilha! 

 Tempo de discernimento orientado para sermos luz no coração da con-

temporaneidade, para sermos visivelmente felizes porque fiéis à Aliança que 

Deus estabeleceu com o Instituto que somos. Foi tempo de comunhão no tra-

balho, na oração, na procura de caminhos que nos ajudem a fazer o que Je-

sus nos disser.  

Rosa Teixeira, FMA 

 

Em Capítulo Provincial... 



 

página 9  N.º 242  Set_Out 2019 

 

 

 

Poder participar neste processo de discernimento, oração e partilha é 

sentir que temos a oportunidade de percorrer juntos, FMA e leigos, um cami-

nho que nos ajuda a identificar os desafios mais urgentes para as nossas co-

munidades educativas, tendo consciência da realidade dos tempos. 

É sentirmo-nos, também nós leigos, em sinergia com a obra de Dom Bos-

co e Madre Mazzarello, empenhados a viver esta missão partilhada em cor-

responsabilidade e verdade, no mesmo carisma. É sentir também nosso o de-

ver de levar esta experiência para as nossas casas e assim dar continuidade 

ao caminho. 

De coração cheio do Espírito Santo, agradeço a oportunidade que me foi 

confiada. 

Que Dom Bosco e Madre Mazzarelo nos continuem a iluminar para que 

consigamos ser  no meio dos nossos jovens o “vinho bom” de que necessi-

tam.  

Cláudia Fernandes, DP Setúbal 

 

 

Participar no Capítulo Provincial foi, para mim, sentir-me parte do futuro 

do Instituto. Agradeço às Irmãs a oportunidade e rezo para que daqui adve-

nham as mudanças necessárias para o novo rumo das FMA, sempre para 

maior glória de Deus.  

Patrocínia Santos, professora ENSR 
 

 

Receber o convite para participar no Capítulo Provincial foi, para mim, 

uma felicidade muito grande, por sentir que foi dada voz ativa aos leigos que 

estão empenhados na missão educativo-pastoral, em comunhão com as 

FMA. Enquanto animador e membro do MJS, sinto-me uma parte implicada 

na definição do rumo a seguir pelo Instituto. Será interessante perceber como 

este importante trabalho de reflexão moldará a ação das Irmãs Salesianas. 

Da minha parte, continuarão a contar com a colaboração para que a obra 

cresça mais e melhor.  

Ricardo Pinto, animador Arcozelo 

 

 

Para mim participar no Capítulo foi uma experiência muito enriquecedora. 

Fiquei surpreendida com o facto de ajudarmos verdadeiramente na constru-

ção do documento que vai representar a realidade da nossa Província no Ca-

pítulo Geral.  

Mariana Santana, animadora Setúbal  
 
 
 
 
 
 

Em Capítulo Provincial... 
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 O Capítulo Provincial é sempre uma experiência de discernimento que 

nos implica profundamente em primeira pessoa e como comunidade. 

Pede-nos uma séria atitude de escuta do Espírito, das Irmãs e da realidade, 

na tensão de nos esvaziarmos de nós mesmas para que a luz de Deus tome 

posse da nossa mente e coração, e nos guie nos caminhos da Sua vontade, 

disponíveis a dar o próprio contributo. 

 Foi assim que procurei colocar-me nos diferentes momentos: na refle-

xão sobre a nossa realidade provincial, à procura de caminhos para sermos 

“comunidades geradoras de vida no coração da contemporaneidade”, nos tra-

balhos de construção das respostas às questões que motivam o nosso contri-

buto ao CG XXIV, uma rica experiência de partilha com os leigos. 

 Ressalvo a riqueza dos momentos de oração que nos foram recolocan-

do na sintonia com o Espírito e na abertura ao querer de Deus. 

 Os 4 dias de Capítulo Provincial foram para mim tempo de Graça e de 

luz, de renovado chamamento do Senhor a segui-lO, na fidelidade ao Caris-

ma, aqui e agora, na realidade da nossa Província, na certeza de que o Espí-

rito conduz a nossa vida e sem “Ele nada podemos fazer”. 

 Saio do Capítulo Provincial com o desejo de que Jesus seja sempre 

mais o Senhor da minha vida!  

Mª das Dores Rodrigues, FMA 

 

 O Capítulo Provincial não se enquadra na categoria dos encontros ha-

bituais. Há nele algo que o identifica como um encontro especial, pelo clima 

que se cria e pela abertura ao Espírito Santo que prometeu estar presente 

“Quando dois ou três se reúnem em Seu nome”. Foi esta a experiência que 

vivi e que levo para a vida.  

Ana Carvalho, FMA 

 

Em Capítulo Provincial 

Rico de sinodalidade 

Rasgaram-se novos caminhos 

E desafios à fidelidade 

 

Com a Virgem Auxiliadora 

De quem somos monumento de gratidão 

Abrimos as nossas ânforas 

Ao vinho novo da missão 

 

O Senhor conta connosco  

No mar alto da desolação 

É só Ele que traça rotas 

Vamos despertar o nosso coração 

 

 

Em Capítulo Provincial... 

Os desertos que atravessamos 

São lugares de purificação 

Onde o Senhor nos seduz 

E nos fala ao coração. 

 

Educa-nos à radicalidade 

Da pertença e da doação 

 O que doe é o que cura, 

Não se caminha sem conversão. 

 

Obrigada irmãs pela abertura 

Ao Espírito e sua luz 

Ouçamos o grito do mundo: 

Queremos ver Jesus! 

 

Teresa Nobre, FMA 
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 A experiência do Capítulo Provincial 2019 trouxe-me a novidade de 

perceber a alegria que continua a habitar o coração de cada FMA, o encanto 

pelos jovens e o empenho na missão que é entregue a cada uma. 

 A presença dos jovens e leigos com o seu empenho e espírito de famí-

lia ajudou a perceber que o nosso carisma não parou nem pára em nós mas 

vai-se espalhado em tantos que connosco vivem e partilham a alegria de ser 

com os jovens e para os jovens.  

Fernanda Luz, FMA 

 

 

 

 O capítulo Provincial foi uma rica experiência de reflexão e de escuta 

do Espírito Santo para perceber o que Jesus tinha para nos dizer e tentar vivê

-lo como pede Maria: “Fazei o que Ele vos disser”.  

Mª Gorete Pereira, FMA 

 

 

 

 O acontecimento do Capítulo Provincial foi para mim uma experiência 

de comunhão, de encontro e de partilha. Comunhão entre Deus e as irmãs. 

Encontro com a nossa realidade, de Filhas de Maria Auxiliadora, encontro 

com a nossa pobreza, com o que somos e temos. Partilha de vida, preocupa-

ções, desafios, inquietações. Partilha do caminho feito e caminho a fazer. Ex-

periência de Deus e de esperança. Sinal vivo do carisma salesiano em Portu-

gal.  

Aldina Grazina, FMA 

 

 

 Vivência capitular… 

 Quatro dias de Capítulo parece pouco tempo…mas vividos intensa-

mente marcaram pela positiva, avivaram o sentido de pertença, renovaram a 

corresponsabilidade para o dia a dia, alimentaram os vínculos fraternos e de-

sabrocha em mim louvor e ação de graças ao nosso Deus.  

Mª de Jesus Reis, FMA 

 

 

 

 Neste  Capitulo Provincial, à semelhança dos outros em que participei, 

senti-me um pouco nervosa pela responsabilidade, mas desta vez, vivi o Ca-

pítulo com maior serenidade e por estranho que pareça,  senti-me como num 

cenáculo... vivi este Capítulo numa atitude orante, sem alvoroço de novida-

des, mas numa atitude de caminhar em sintonia com a comunidade.  

 

Lea Morais, FMA 
 

Em Capítulo Provincial... 
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 ASSEMBLEIA DIOCESANA  
PROGRAMA PASTORAL DA DIOCESE DO  
ALGARVE PARA O ANO 2019-2020  
 

No dia 21 de setembro, na paróquia de S. Pedro do Mar, em Quarteira, 

decorreu a Assembleia Diocesana do Algarve. Com missão no Algarve, a co-

munidade participou neste encontro e acolheu o dom da partilha feita para 

uma Igreja diocesana que quer Testemunhar o Evangelho da Família.  

A assembleia iniciou com um momento de oração orientada pelos forma-

dores e seminaristas do Seminário de Faro. Um momento para invocar a ac-

ção do Espírito sobre toda a Assembleia. Após a oração, o Bispo do Algarve, 

D. Manuel Quintas, deu as boas vindas a todos os presentes referindo que o 

Espírito Santo era o grande protagonista de toda a acção pastoral. Com esta 

premissa apresentou as vigararias presentes e em seguida os sacerdotes e 

religiosos/as agradecendo a missão que realizaram no Algarve e que tiveram 

de partir para outra missão ou que partiram para a Casa do Pai.  

Ainda nas palavras de acolhimento reforçou que é na realidade paroquial 

que somos convidados a testemunhar o Evangelho, com caridade, a todos os 

níveis expressando assim o rosto da Igreja diocesana. Convidou a viver de 

coração aberto, sabendo que Cristo é o princípio inspirador da ação pastoral, 

logo, do nosso agir. Não há verdadeiro anúncio se não há o celebrar e o tes-

temunhar. Concluiu reforçando que é necessário fazer de Cristo o nosso pro-

grama pastoral; alicerçados n’Ele, impelidos pelo Espírito Santo somos envia-

dos a testemunhar o Evangelho.  

Em seguida, os participantes na Assembleia, escutaram com agrado a 

intervenção de Isabel Jonet, Presidente da Federação dos Bancos Alimenta-

res contra a Fome, com a conferência Testemunhar o Evangelho da Família – 

o compromisso e o cuidado das famílias cristãs com a Sociedade.  

Agradecendo o convite, Isabel Jonet começou a sua intervenção pelo le-

ma do ano Pastoral da diocese «Testemunhar o Evangelho da família» re-

ferindo que é um desafio que a diocese tem ao realçar o Evangelho da família 

e não Evangelho na família. O sentido é muito diferente e acaba por ser um 

desafio grande para as comunidades cristãs.  

No desenvolvimento do tema, e abordando um pouco a atividade dos 

Bancos alimentares, Isabel Jonet mencionou que «os 21 núcleos espalhados 

no país “recolhem 26 mil toneladas de alimentos por ano”, “80% das quais te-

ria como destino provável a destruição garantindo que aquelas organizações 

“ajudam a levar comida à mesa de 400 mil pessoas e ainda mais importante 

que tudo isso foi a quantidade de jovens que se deixaram tocar por esta ideia 

de que podem disponibilizar um pouco do seu tempo com uma ideia de parti-

lha”. (FD)  

 Tendo como base esta rica experiência de solidariedade e generosida-

de, disse aos participantes que «a família deve ter a “capacidade de ver dife-

rente para poder dar um testemunho diferente”. Realçou ainda que “O teste-

munho diferente é aquele que é necessário para tocar outras pessoas”, alu 

 

Em Igreja... 
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Aludindo à necessidade de conseguir “ver aquilo que outros 

não veem” e de “simplificar”. “Para podermos dar testemunho 

temos de estar alerta. Andamos tão ocupados, até em realizar aquilo a que 

nos propomos com programas e agendas apertados, que não temos sequer 

capacidade de olhar à nossa volta para ver se algo mais ou algo diferente po-

de ser feito” (FD)  

 Na conferência alertou «que o testemunho do evangelho em família se 

tem vindo a perder. Considerando que “as famílias perderam muito daquilo 

que são as suas características habituais”, “esta circunstância faz com que as 

famílias não possam sequer testemunhar o evangelho à sua volta.” “As famí-

lias mudaram muito e as pessoas hoje têm menos tempo para poderem cami-

nhar neste testemunho da vivência cristã e do amor em família, até porque 

deixaram de ter disponibilidade para conversar”. (FD).  

 “Perdemos força porque de alguma forma nos individualizámos, cen-

trando-nos em nós próprios e perdendo o sentido do bem comum e, sobretu-

do, o despojamento e a humildade daquilo que podemos fazer se integrados 

num corpo maior que se identifica e comunga com Cristo”, acrescentou a con-

ferencista, alertando para o “desafio enorme” que se coloca à Igreja de 

“conseguir reencontrar este caminho que leva a Cristo porque Cristo é amor”.

(FD)  

 “Onde é que falhámos para perdermos este sentido da família? Onde é 

que nos perdermos? Onde é que perdemos este corpo e onde é que deixá-

mos de conseguir testemunhar juntos aquilo que é tão simples e tão fácil co-

mo é o amor?”. Só através do Evangelho se percebe que o amor é caridade 

pela qual passa o testemunho: “Se formos ao Evangelho percebemos que a 

caridade é amor e amor é percebermos que somos mais felizes quando ama-

mos porque nos despojamos, mas sobretudo porque reencontramos no outro 

(se nos pusermos à altura dele) aquilo que realmente nos completa”. “Hoje 

procuramos esse completar fora de nós, mas esquecendo que, fora de nós, 

os outros (e não as coisas ou os bens materiais) é que nos fazem felizes”. 

(FD)  

 Isabel Jonet referiu-se assim à necessidade de “reencontrar Cristo nas 

famílias”. “Isto significa tempo, disponibilidade e não aceitar tudo”. Deixou o 

desafio de se “ter valores que são transmitidos de uma forma coerente”. (FD)  

Após a sua intervenção abriu-se um diálogo com a assembleia.  

 Depois de um breve intervalo o padre António Freitas apresentou o 

programa pastoral para o ano 2019/ 2020, motivando para as estratégias e 

actividades nas áreas da Pastoral da Família, das Vocações, da Catequese, 

dos jovens e da Cáritas. Alguma das atividades programadas estão integra-

das nas propostas de retiro e encontros da Casa de Retiros da dioce-

se, e, S. Lourenço do Palmeiral, orientadas pelos padres jesuítas.  

 A assembleia terminou com um momento de oração ao Espírito 

Santo e com o envio para as várias realidades.  

 

(FD)- informação retirada do jornal Folha do Domingo, da diocese do Algarve  

 

Em Igreja... 
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CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
 

A 19 de Setembro, a Irmã Magnífica, membro representativo das comuni-

dades de Vida Consagrada situadas na área da nossa paróquia, tomou parte 

na reunião do conselho pastoral paroquial. O senhor Padre Paulo falou sobre 

evangelizar com a finalidade da caridade, como tema do ano 2019/2020. Dis-

se: “Seguindo o desafio do nosso Bispo, este será um ano centrado na cari-

dade. Mantendo o objetivo de “fazer da Igreja uma rede de relações fraternas” 

este ano terá como lema ”sair com Cristo ao encontro de todas as periferias”. 

Com a ajuda de Deus e a proteção maternal de Maria nossa Mãe, saberemos 

dar resposta a este desafio com a certeza de que só seremos uma comunida-

de verdadeiramente cristã, se colocarmos no centro da nossa missão, o amor 

a Deus e o amor ao próximo. Comunicou várias atividades, umas a iniciarem-

se em breve: dois seminaristas dos Olivais, o Vicente Coelho e o Nuno Vicen-

te, destinados para as atividades pastorais de fim-de-semana, na nossa paró-

quia, como estágio no currículo de estudos do Seminário Maior. Já começa-

ram a vir, com o início da catequese, no 1º domingo de Outubro; a peregrina-

ção dos adolescentes e jovens a Fátima que aconteceu, de 11 a 13 de Outu-

bro, e na qual participaram mais de 100 catequizandos, do 7º ao 12º, tendo 

como guia espiritual o Vigário paroquial, Padre Ricardo Ferreira; as obras na 

igreja de Santo António que vão acontecer para restauro de teto e chão com o 

subsídio da Câmara Municipal de Cascais; depois, lá para o Verão, haverá 

também uma nova atividade de famílias da nossa paróquia que evangelizam 

outras famílias e que terá lugar na ilha do Sal, Cabo Verde. A Irmã Magnífica 

comunicou às Irmãs, na boa-noite, todos estes assuntos que nos ajudam a 

viver e ser Igreja local da qual nos sentimos parte integrante. 

 

Comunidade da Galiza 

ENCONTRO DOS GRUPOS PAROQUIAIS 
 
No dia 28 de Setembro a comunidade participou no encontro de todos os 

grupos paroquiais que teve lugar na Boa Nova, das 10 às 14 horas. No audi-

tório, após o acolhimento e a oração de Laudes, houve uma apresentação su-

mária, em powerpoint, dos vários grupos de atividades organizadas e alguns 

dos seus projetos para este novo ano, feita pelo Padre Paulo Malícia. O Gon-

çalo de Oliveira, membro da Direcção Pedagógica, apresentou, noutro power-

point, o Centro Paroquial do Estoril, desde a sua génese até ao presente e 

ainda o que está projetado para o futuro, deixando claro os custos ainda por 

saldar. Concluiu-se a manhã com um pequeno filme sobre “a felicidade, vista 

por pessoas de todos os cantos do mundo”. Seguiu-se, no refeitório do Cen-

tro, o convívio do almoço partilhado, acalentado por uma deliciosa sopinha 

oferecida pela Boa Nova. Foi bom, significativo e importante termos marcado 

a nossa presença.  

Comunidade da Galiza 

 

Em Igreja... 
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VIGÍLIA MISSIONÁRIA E  
PEREGRINAÇÃO NACIONAL A FÁTIMA 
 

No dia 18 de outubro pelas 21 horas realizou-se na Igreja de S. Domingos 

em Lisboa a Vigília Missionária que o guião missionário 2019/20120 sugere – 

‘Itinerários de Vida e de Missão para as comunidades cristãs’. Estava um bom 

grupo de religiosas e religiosos. Da nossa Congregação estavam representa-

das duas comunidades: Monte Estoril e Cascais. 

Pelas vinte e trinta ainda não se viam sinais de que algo poderia aconte-

cer: gradeamentos e portas da igreja bem fechadas. Mas passados 

quinze minutos as portas abriram-se e começaram a surgir os que 

vinham para a vigília missionária. Sim, porque pelas ruas jovens, 

muitos jovens e menos jovens já tinham iniciado uma vigília bem di-

versa da nossa, mas que o senhor D. Américo, que presidiu à cele-

bração, bem recordou para que não ignorássemos as periferias que 

ali ao lado pediam ajuda, sem pedir!... 

A celebração foi simples mas tempo de oração e rica de sinais: 

tenda, velas, círio pascal, água em que fizemos o ritual de lavar as 

mãos uns aos outros para simbolizar a nossa transformação em Cristo. 

D. Américo apelou ao nosso cuidado com as periferias que se encontram 

bem pertinho de nós, no irmão que está ao nosso lado, na própria comunida-

de e que porventura estará tão longe! Como o amamos? É que quem está ao 

nosso lado é o rosto de Cristo e nós também teremos de ser rosto misericor-

dioso do Senhor e responder ao grito da igreja em saída.  

Com o convite para estarmos na peregrinação nacional de dia 20, em Fá-

tima, despedimo-nos mas com a alegria de ter participado, em Igreja, num 

momento celebrativo em que os missionários ad gentes estiveram em desta-

que e deram o seu testemunho. E implorámos ao Pai que nos ensine a entrar 

na Tenda que nós somos para nos redescobrirmos n’ELE. 

A peregrinação nacional de conclusão do ano missionário em Fátima com 

a presença de dois cardeais, 38 Bispos e 202 sacerdotes foi grandiosa. No 

mesmo dia realizava-se a celebração dos 175 anos do Apostolado da Oração. 

Foi um acontecimento nacional digno de registo. Após o terço recitado na Ca-

pelinha, formou-se o cortejo para o altar da esplanada onde o Senhor Cardeal 

Patriarca presidiu à celebração eucarística – por sinal com muita chuva a ma-

nifestar as bênçãos celestiais! - e deixou como mensagem essencial  “Oração 

e missão andam a par”  Uma não se concebe sem a outra. Concluiu dizendo: 

“Que, pela oração e pela caridade, aprendamos a compaixão e a misericórdia 

e, atentos aos sinais dos tempos, encontremos hoje cami-

nhos renovados de esperança para a nossa humanidade”. A 

concluir a celebração Bispos e sacerdotes em volta do Mo-

numento ao Sagrado Coração de Jesus, o Senhor Cardeal 

Patriarca em união com todos os Bispos e fiéis consagrou a 

Igreja de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus.  

Mª L. Gomes, FMA 

Em Igreja... 

Foto de João Fernandes 
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INICIARAM OS ENCONTROS COM DB E MM 
 

A 11 e 16 de outubro, respetivamente nos Salesianos do Estoril e no Ex-

ternato Nossa Senhora do Rosário em Cascais, iniciaram os encontros com 

D. Bosco e Madre Mazzarello (ECDB&MM). Já os conhecemos como uma 

proposta de grupos de fé e descoberta vocacional, para raparigas do 3º ciclo 

e secundário, segundo a pedagogia de São João Bosco e Madre Mazzarello.  

O primeiro encontro reuniu só as meninas do 3º ciclo, em dois grupos de 

dezassete participantes, provenientes das Casas de Cascais (FMA), Estoril e 

Manique (SDB). No mês de novembro iniciam os encontros com as jovens do 

secundário, que se realizarão mensalmente na nossa Casa Provincial.  

O itinerário temático para 2019-20 tem por base uma proposta do MJS 

Itália intitulada “Podes ser santo onde quer que estejas”. 

Assim que estiver integralmente traduzida, esta proposta, 

bem como as linhas práticas dos ECDB&MM, serão parti-

lhadas com as Casas. Sendo uma proposta de animação 

vocacional para adolescentes, poderemos aproveitar e pô-

la em prática localmente, convidando alunas ou raparigas 

dos grupos de catequese ou centro juvenil e, assim, ser-

mos comunidades FMA em missão vocacional! 
 

Alzira Sousa, FMA 

 

PRIMEIRA ASSEMBLEIA DE ESCOLA NO ENSR 
 
 O dia ia longo, a expectativa e a curiosidade tornava-o ainda mais lon-

go, pois, foi no passado dia 16 de outubro que aconteceu a Primeira Assem-

bleia de Escola no Externato Nossa Senhora do Rosário, quando os Delega-

dos de todas as Turmas se sentaram ao lado do seu Diretor de Turma para 

uma conversa sobre a Escola. 

 No decurso da Assembleia apresentou-se a organização da Escola a 

partir do organigrama e objetivo da mesma. 

 A intenção desta primeira assembleia foi encontrar caminhos de me-

lhoria que possam ser partilhados por todos. Destacou-se o caráter colabora-

tivo e participativo dos alunos e o grande sentido de pertença a uma escola 

com as características como a nossa, Católica e Salesiana. A visão contextu-

alizada das propostas que os alunos apresentaram demonstraram o grande 

apreço que sentem pela escola. 

 Para a nossa Comunidade Educativa é fundamental continuar a criar 

as condições para implementar modelos em que os alunos se sintam proati-

vos nas suas intervenções. 

 A visão de futuro de D. Bosco aplica-se hoje, quando oferecemos aos 

jovens a possibilidade de se tornarem sujeitos e protagonistas do seu próprio 

crescimento e os ajudamos a serem “Bons Cristãos e honestos Cidadãos”. 

 

Mª João Garcia, FMA 

Em comunidade... 
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A ALEGRIA DE SER CRISTÃ 
 

No passado dia 20 de outubro, entrou para a Igreja de Cristo mais um 

membro do seu Corpo, a nossa jovem Jubairatu Baldé, mais conhecida por 

Juba. Foi com grande alegria que celebramos o seu Batismo e Primeira Co-

munhão! 

Chegou à Casa de Acolhimento da Casa de Santa Ana em Setúbal, a 16 

de julho de 2012, proveniente das Irmãs Missionárias da Caridade. Sempre 

revelou um espírito livre e rebelde, mas um coração cheio de vontade de re-

ceber Cristo e pertencer a esta grande família Cristã.  

A sua alma de escuteira e sempre com vontade missionária em descobrir 

mais sobre Deus e o seu mistério, fez com que sempre se empenhasse no 

seu caminho de fé a frequentar grupos de jovens, catequese, escuteiros e 

ações de voluntariado a quem mais precisa.  

A iniciação cristã da Juba começou desde cedo pelas Missionárias da Ca-

ridade e continuada pela nossa Casa Salesiana. Não podia receber os sacra-

mentos de Iniciação Cristã, pois o seu pai, de outra confissão religiosa, não 

permitia. Depois de ter escutado o anúncio do Mistério de Cristo, movida pelo 

Espírito Santo que lhe abriu o coração, consciente e livremente buscou o 

Deus vivo e tomou o caminho da fé e da conversão. Mas o seu caminho não 

termina aqui, este é só o início de uma grande caminhada! 

Nas suas palavras, “Foi uma grande conquista, senti-me livre e mais leve. 

Pertencer finalmente à grande família da Igreja, ser finalmente filha de Deus, 

é um sentimento muito feliz e algo difícil de descrever!!!”. 

Vamos continuar a acompanhar esta jovem neste seu caminho de vida 

cristão e que ela própria seja testemunho para outras jovens da nossa Casa 

de Acolhimento! 

Mafalda Boultwood, psicóloga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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 A LUDOTECA DA GALIZA NO PÁTIO DA ESCOLA 

 
Certamente que a maioria dos adultos de hoje recordam com saudade os 

momentos passados nos intervalos das aulas. As brincadeiras, os amigos, as 

traquinices, a agitação, a ânsia por querer gozar ao máximo aqueles minutos 

antes de ter regressar à sala de aula. 

Estas vivências mantêm-se nos dias de hoje, no entanto surgem alguns 

fenómenos que alteram a forma como as crianças usam este tempo. Com 

quem estão, o que fazem, onde fazem. 

As tecnologias ocuparam os pátios das escolas. Os miúdos, de telemóvel 

na mão refugiam-se nos cantos e recantos da escola, sozinhos ou em grupo, 

todos sentados, vidrados no pequeno aparelho. 

Esta observação levantou várias questões entre a nossa equipa mas prin-

cipalmente a necessidade de tentar inverter esta tendência. E a melhor forma 

que nos ocorreu foi irmos para o pátio, armados com jogos, materiais e algu-

mas várias brincadeiras organizadas. Desde a coisa mais simples como pô-los 

a saltar à corda até desafia-los a responder perguntas sobre a Implantação da 

República. Esta tem sido a dinâmica do nosso projeto Pátio + 

Desde 2017 e com o apoio da Direção, a equipa da Ludoteca tem dinami-

zado com regularidade mensal atividades na escola EB 2 3 da Galiza para 

alunos do 5º ao 9º ano e ainda duas escolas de 1º ciclo que visitamos uma 

vez por período. 

Desejamos mais que tudo, oferecer momentos de brincadeira que eles re-

cordem com saudade quando forem adultos. 
 

Pablo Fortes, coordenador pedagógico 

Com os jovens... 
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AS BÊNÇÃOS DE MARIA PARA O NOVO ANO  
 

De um dia para o outro, a comunidade de Arcozelo resolveu fazer uma 

viagem em modo de peregrinação a Fátima. 

Para começarmos um novo ano, nada melhor que começá-lo junto da 

Mãe Auxiliadora, em Fátima. Bem cedo, preparadas para todo o tipo de condi-

ções atmosféricas, eis-nos a caminho de Fátima. Pelo caminho, o nevoeiro 

tentou intimidar-nos, mas bem depressa o sol veio dar o seu ar de graça e já, 

no santuário, o calor exerceu a sua ação benfazeja. 

Aproveitámos para fazer o nosso dia de retiro mensal com o texto de 

apoio fornecido pela equipa de formação, que tão solícita, nunca nos deixa 

faltar. A nossa gratidão. 

O dia decorreu na serenidade de um encontro tão desejado e o tempo 

deu uma ajuda para podermos usufruir de tudo o que a divina providência co-

locou à nossa disposição. 

Robustecidas e confortadas com a bênção de Maria, regressámos ao 

nosso local de missão, prontas a sermos “missão”, como nos convida o tema 

de pastoral.   

Ana Carvalho, FMA 

 

DIA DE S. FRANCISCO: #PIQUENIQUEDACRIAÇÃO 
 

Dia 4 de setembro foi o dia marcado para lancharem na quinta da Casa 

de Santa Ana, as crianças, os educadores e todos os que pudessem ficar ali 

a conviver um bocadinho. Era o Dia em louvor da Criação! 

E com a luz inconfundível de S. Francisco de Assis, veio-me ao pensa-

mento este louvor ao Criador. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela Internet e por todas as novas técnicas 

engenhosas que vêm até nós.  

Que elas me levem a procurar comunicar melhor e mais fundo a Tua Pa-

lavra. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela desorientação do mundo atual, sequio-

so de Ti.  

Ajuda-me a testemunhar a Tua existência com a minha. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelos Missionários e Missionárias ad gentes.  

Que eu procure como eles falar de Ti, em primeiro lugar entre aqueles 

com quem vivo. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelas diferenças nas 

fraternidades. 

Quero aceitar o meu ser como é, oferecer-te e agra-

decer-te o dom único da minha vida em teu louvor.  

Louvado sejas, meu Senhor, pelas crianças que po-

voam e alvoroçam o nosso pátio.  

Que eu me torne mais simples, humilde e transpa-

rente. 

Com os jovens... 
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Louvado sejas, meu Senhor, pelas pessoas que diariamente encontra-

mos. 

Que elas sejam para mim apelo silencioso a ser diligente e incansável na 

busca da tua Presença.  

 Louvado sejas, meu Senhor, pela beleza da nossa quinta, dos animais 

e pássaros que voam e cantam cada um na sua língua. 

 Que eles me ensinem a louvar, a encorajar e bendizer cada uma das 

minhas Irmãs.  

 Louvado sejas, meu Senhor, pelas nossas jovens irreverentes e des-

contentes da nossa casa. 

 Quero aprender com elas a procurar só e sempre o ‘da Mihi Animas 

Coetera Tolle’.  

 Louvado sejas, meu Senhor, pelas orações e salmos que rezamos, 

porventura num só coro.  

 Que eu esteja ali de corpo inteiro a refazer a tenda da minha vida, tan-

tas vezes de toldo esburacado e estacas quebradas.  

 Louvado sejas, meu Senhor, pela Eucaristia que diariamente celebra-

mos.  

 Desejo refazer sempre o meu sim, torná-lo mais compreensivo e con-

forme à Tua Bondade Infinita.  

 Louvado sejas, meu Senhor, pela Tua Mãe. Sentimo-la também nossa 

a toda a hora. Dela quero copiar a discrição, deixar cair tanta justificação inútil 

e tentar ficar de pé mesmo na incompreensão. 

 Delfina Silva, FMA 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO DO SR. BISPO DA DIOCESE DA GUARDA  
 

Somos da Diocese da velha Guarda, 

Preparamos novo ano de Pastoral 

Num encontro de catequistas, 

Unidas num projeto mundial. 

 

“SAY YES”, proposto aos jovens, 

Que, em Lisboa, vindos do mundo inteiro, 

Se unem ao Papa Francisco, 

Que dos jovens se faz companheiro! 

Comunidade de Paranhos 

Com os jovens... 
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ABERTURA DO ANO DO ENSR COM A PRESENÇA 
DO VEREADOR DA EDUCAÇÃO 
 

O Externato Nossa Senhora do Rosário acolheu a visita do Vereador da 

Educação da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Frederico Pinho de Almeida, 

aquando da cerimónia de abertura do ano letivo, a 11 de setembro.  

A saudação dirigida ao nosso Externato por parte do Vereador foi acolhi-

da muito calorosamente pelos alunos, docentes e os membros da Direção da 

Escola. Alguns dos alunos tiveram o privilégio de receber das mãos do Verea-

dor da Educação o diploma de mérito relativo ao excelente desempenho no 

ano anterior. Por sua vez, a Ir. Dores e a Diretora Pedagógica ofereceram ao 

Dr. Frederico de Almeida um livro sobre S. João Bosco e a medalha com o 

brasão do Externato. 

Agradecendo o convite da Prof.ª Ana Sofia Ferreira e da Ir. Dores Rodri-

gues para participar nesta cerimónia de abertura do ano, o Vereador da Edu-

cação parabenizou a escola pelo facto de integrar o projeto “Cascais Escola 

iNova 20@25”. Este projeto, promovido pela Câmara Municipal de 

Cascais, tem envolvido sessões de reflexão e partilha, com contribu-

tos positivos para o processo de transformação educativa, e conta 

com a adesão de 10 Agrupamentos de escolas públicas e 5 escolas 

privadas. 

Alzira Sousa, FMA 

 

ABERTURA DA CATEQUESE 
 
A insistência em informar no ato de inscrição que no segundo domingo do 

mês a Missa Dominical será sempre animada pela Catequese e a preparação 

que foi feita em comunhão entre todas as catequistas deu resultado. Foram 

cerca de 50 os catequizandos e suas famílias que se reuniram, na Missa das 

10h do dia 13 de outubro, com os seus catequistas. Estes foram apresenta-

dos a toda a Comunidade e fizeram o seu compromisso. 

        A Comunidade de Abrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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ABERTURA DO ANO PASTORAL 2019/2020 
 

No passado dia 15 de setembro de 2019 fizemos a nossa abertura do ano 

pastoral e início do ano letivo, com as jovens da Casa de Acolhimento Residen-

cial Santa Ana. 

Começamos o nosso dia no ginásio da casa com as jovens internas e toda a 

Equipa da Pastoral, a Irmã Linda, a Dra. Mafalda, a educadora Vanessa e a jo-

vem Juba. Foi apresentada às jovens não só a equipa da pastoral como tam-

bém o tema para este ano “És Missão, Estou contigo”.  

A irmã Linda aproveitou para explicar às jovens qual a missão desta equipa 

da pastoral da Casa Santa Ana e quais os objetivos para este ano, mais con-

cretamente os planos para os próximos meses. Foi então que surgiu na conver-

sa o “Encontrão”, um encontro que a pastoral irá fazer às quartas-feiras com as 

jovens. Trata-se de um espaço onde iremos ter testemunhos dados por alguns 

convidados; catequese segundo o You Cat; diálogo e avaliação com as jovens; 

entre outros momentos. 

Depois das apresentações - equipa da pastoral, objetivos e atividades - 

chegou o momento de fazer uma pequena dinâmica de reflexão com as jovens. 

Consistia em descobrirem, de forma individual, quais os aspetos que gostariam 

de melhorar ou trabalhar este ano, seja na escola, em casa ou na família, e que 

de todos escolhessem o seu grande compromisso para este ano. 

  Terminada a atividade no ginásio, chegou a hora de agradecer ao Pai o 

ano que terminou e pedir pelo novo ano que está a começar, por isso tivemos a 

nossa Eucaristia celebrada pelo Pe. José Maria, pároco no Montijo. Durante a 

Eucaristia, no ofertório, as jovens ofereceram os seus compromissos para este 

ano, para que Deus as possa guiar e ajudar na concretização dos mesmos. 

Após a celebração da Eucaristia tivemos o nosso jantar, sendo um dia de 

festa juntamos todas as jovens, todas as irmãs, todas as educadoras e todos os 

elementos do gabinete técnico no mesmo refeitório. No final da refeição cele-

bramos a vida das jovens Vanessa e Juba, e da educadora Katya cantando-

lhes os parabéns. Mas as surpresas não terminaram, pois chegou o momento 

da Diretora Irmã São entregar à jovem Juba a sua chave para a Residência da 

Pré-autonomia. Foi uma bonita conclusão deste dia de abertura do ano, com 

mais uma jovem que, ao fazer os 18 anos, dá o passo de assumir a preparação 

do seu futuro na responsabilidade. 

Vanessa Carreto, educadora 

Com os jovens... 
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CERIMÓNIA DE APADRINHAMENTO DOS ALUNOS 
DO 1.º E 4.º ANOS 
 

Decorreu ontem, dia 20 de setembro, no Colégio Laura Vicunha, a cerimó-

nia de Apadrinhamento dos alunos do 1.º e 4.º ano, com vista à promoção de 

um ambiente de convívio social positivo, tendo como objetivo a inclusão dos 

alunos do 1.º ano.  

Cabe aos padrinhos/ madrinhas acompanhar e proteger os seus afilhados, 

de modo a que a sua integração seja mais facilitada nas novas dinâmicas es-

colares e estabelecendo laços de amizade. 

Os alunos receberam uma medalha de “Super Madrinha/ Padrinho” e 

“Super Afilhado(a)” e um diploma de deveres do Padrinho/ Madrinha. 

Foi sem dúvida uma tarde cheia de cumplicidade, entrega e companheiris-

mo que esperemos que se mantenha no futuro! 

Decorreu ontem, dia 20 de setembro, no Colégio Laura Vicunha, a cerimó-

nia de Apadrinhamento dos alunos do 1.º e 4.º ano, com vista à promoção de 

um ambiente de convívio social positivo, tendo como objetivo a inclusão dos 

alunos do 1.º ano.  

Cabe aos padrinhos/ madrinhas acompanhar e proteger os seus afilhados, 

de modo a que a sua integração seja mais facilitada nas novas dinâmicas es-

colares e estabelecendo laços de amizade. 

Os alunos receberam uma medalha de “Super Madrinha/ Padrinho” e 

“Super Afilhado(a)” e um diploma de deveres do Padrinho/ Madrinha. 

Foi sem dúvida uma tarde cheia de cumplicidade, entrega e companheiris-

mo que esperemos que se mantenha no futuro! 

Susana Pereira, professora 

Com os jovens... 



 

página 24  N.º 242  Set_Out 2019 

 

APADRINHAMENTO DOS ALUNOS DO 5ºANO PELOS 
ALUNOS DO 9ºANO 
 

Decorreu hoje, dia 2 de outubro, a cerimónia de apadrinhamento dos alu-

nos do 5ºano. Após conhecerem os seus padrinhos e madrinhas, os alunos do 

5ºano ouviram a leitura do compromisso dos finalistas do 9ºano, que assumi-

ram a responsabilidade de acompanhar, proteger e ajudar, sendo testemunho 

do espírito salesiano, enquanto bons cristãos e honestos cidadãos. 

Após uma troca de presentes entre padrinhos/madrinhas e afilha-

dos/afilhadas, a cerimónia terminou com o hino do Colégio. 
 

Susana Pereira, professora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLÉGIO LAURA VICUNHA|  
EUCARISTIA DE INÍCIO DE ANO ESCOLAR 
 

Hoje, dia 4 de outubro, foi dia de entregar nas mãos de Deus o caminho 

que juntos vamos percorrer como comunidade educativa. 

O nosso lema "És missão! Estou contigo" desafia-nos a ser missionários 

da alegria e da esperança, a valorizar e a saborear com Jesus cada momento, 

cada vitória, cada obstáculo. 

Recordámos, também, hoje duas pessoas que partilharam connosco e dei-

xaram no coração de muitos uma marca positiva: a Irmã Edvige Martinelli e a 

Irmã Maria do Rosário Fernandes. 

Susana Pereira, professora 

Com os jovens... 
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TOMADA DE POSSE DA IR. FERNANDA LUZ   
ENCONTRO DIOCESANO DE TAIZÉ  
 

A Ir. Mª Fernanda Luz iniciou, no passado dia 19 de Outubro, a sua nova 

missão ao serviço da Diocese de Portalegre e Castelo Branco, acompanhan-

do um encontro de cerca de 70 jovens, inspirado na espiritualidade de Taizé, 

aqui muito arraigada. Eis a notícia sobre o evento juvenil. 

 ”Foi mesmo um dia de louvor, este encontro de jovens, em Constância. A 

chuva, que se previa bem mais intensa, não assustou os jovens, de diferentes 

comunidades paroquiais da Diocese de Portalegre e Castelo Branco. A maio-

ria chegou antes da hora e pudemos viver momentos de animação, antes da 

oração da manhã na Matriz de Constância.  

A manhã foi essencialmente de reflexão pessoal e por grupos, partindo de 

textos Bíblicos que apelavam ao serviço. Foi um tempo rico de partilha, en-

contro com Jesus e confronto com diferentes perspetivas e experiências de 

vida. 

De tarde, na Escola Básica e Secundária Luís de Camões, vivemos dois 

momentos intensos nos quais contámos com a presença do nosso Bispo D. 

Antonino Dias que, com o Cónego Emanuel Matos Silva deram posse à Ir. Mª 

Fernanda Luz, FMA, como diretora do secretariado da juventude e vocações 

desta Diocese. Foi um momento familiar e de partilha das expetativas dos jo-

vens e dos “sonhos” da Ir. Fernanda. Seguiu-se um momento há muito espe-

rado: o encontro com o Irmão David de Taizé, o único português naquela co-

munidade e que é natural desta Diocese. Falou-nos da origem da comunida-

de, da simplicidade de vida dos 90 Irmãos e da harmonia e a paz que se vive 

naquela aldeia. Seguiu-se um painel de intervenções testemunhando diferen-

tes experiências ali vividas. Terminámos a tarde com uma inesperada e  sen-

tida homenagem de gratidão ao P. Nuno Silva, que tão bem conduziu este 

Secretariado durante os últimos 3 anos. 
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 A vigília da noite, ao estilo de Taizé, foi aberta a toda a comunidade 

diocesana e amigos, estando ainda connosco a presença profética do Irmão 

David. Tudo estava preparado ao pormenor, desde a decoração à iluminação. 

O ambiente de silêncio espontâneo, a melodia dos instrumentos e vozes fez-

nos experimentar um pouco de “céu”. 

Agora continuamos a cantar o Amor de Deus que ali se revelou. Por tudo 

louvamos a Deus e agradecemos a tantos jovens que responsavelmente as-

sumiram diferentes tarefas, à comunidade Paroquial de Constância que in-

cansavelmente preparou os ambientes e todo o género de acolhimento, inclu-

sive a refeição da noite. Ao Irmão David e à sua Comunidade, que continua 

no mundo a ser sinal de unidade e esperança, agradecemos a presença e as-

seguramos a nossa prece. Ao P. Nuno Silva que, como Pároco e grande ami-

go dos jovens, deu o melhor de si, para que este dia fosse um grande reco-

meço, a nossa gratidão e oração. 

Fernanda luz, FMA 

 

VISITA AO MUSEU DO MAR 
 

O Semi-Internato nossa senhora da Assunção está solidário com 

a crise ecológica que o nosso planeta enfrenta. Assim na nossa es-

cola, e através do projeto "Eu Posso" (a partir da Metodologia Design 

for Change) estamos empenhados em encorajar as nossas crianças 

a ser proativas e responsáveis nesta mudança de atitude, perante a 

atual e triste realidade ambiental. 

E para os incentivar a este desafio de cuidar desta CASA CO-

MUM A TODOS, entre outras iniciativas, fomos visitar o Museu do 

Mar e assistir a uma peça de teatro de luz negra, onde vimos ser abordada 

a questão da poluição dos Oceanos através de algumas espécies animais 

e personagens históricas relacionadas com o Museu. 

 Assim numa história bem animada, vimos como toda a poluição 

dos mares (e descuidos humanos) afeta a vida marinha e por consequência 

a  vida dos humanos também. 

O entusiasmo dos mais novos foi grande, e maior foi o respeito que estes 

mostraram pelas vozes do polvo, peixes, estrela-do-mar,  espadarte e até do 

Rei D. Carlos. 

   Ivone Gomes, educadora 
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EUCARISTIA DE ABERTURA DO ANO E MISSÕES 

No passado dia 18 de outubro celebrámos, na nossa escola, a Eucaristia 

de abertura do ano escolar e das missões. 

Nesta celebração louvámos e agradecemos a Deus pelo dom da vida dos 

membros desta comunidade educativa e pedimos a bênção para este novo 

ano de trabalho. 

Estando no mês de outubro, mês missionário, e respondendo ao apelo do 

Papa Francisco, unimo-nos para pedir mais vocações missionárias, agraciando 

aqueles que disponibilizam as suas vidas na ajuda ao próximo. 

Presidiu o Sr. Padre Salesiano Luís Belo, que abençoou as mãos 

daqueles que estiveram presentes, como símbolo do trabalho e da aju-

da, para que ao longo do ano produzam muitos e bons frutos. 

No final da Eucaristia, foi lançado o desafio para que todas as cri-

anças rezassem uma dezena do terço com as suas famílias, visto ser 

o dia que a Fundação “Ajuda a Igreja que Sofre” escolheu para a inici-

ativa “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”. 

 Bruna Batista e Marisa Martins, professoras 

 

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 
 

Na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 

2019, celebrado a 20 de outubro, intitulada «batizados e enviados: a Igreja de 

Cristo em missão no mundo», somos convidados a reencontrar o sentido mis-

sionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito 

no Batismo. 

Neste sentido, a Ir. Isabel Mira, Filha de Maria Auxiliadora e missionária, 

veio partilhar o seu testemunho com os alunos do Colégio Laura Vicunha. 

Apresentou a história de uma vela, que vivia triste, pois sentia que não servia 

para nada e era maltratada por todos. Um dia, alguém pegou no pedaço que 

restava dela e acendeu-a. Finalmente, ela percebeu que tinha utilidade e viveu 

feliz até ao final da sua existência. 

Esta história ensinou-nos que a nossa vida só faz sentido se descobrirmos, 

através da nossa fé, qual é a nossa missão no mundo. Todos podemos ser 

missionários, todos podemos deixar a nossa marca! 

Susana Pereira, professora 

Com os jovens... 
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SEMANA "ESCOLA SEM BULLYING, 
 ESCOLA SEM VIOLÊNCIA" 

 
A violência escolar viola o direito fundamental à educa-

ção e pode afetar a saúde e bem-estar das crianças e 

dos adolescentes. Neste sentido, a campanha "Escola 

Sem Bullying, Escola Sem Violência" configura-se como 

um instrumento de sensibilização, prevenção e interven-

ção, destinado a toda a comunidade educativa, cujo 

objetivo é a erradicação deste fenómeno. 

No Colégio Laura Vicunha serão dinamizadas diversas 

ações de sensibilização e de divulgação ao longo do 

mês de outubro e do ano letivo, com técnicos especiali-

zados, incluindo a assinatura do Compromisso "Turma Sem Bullying, Turma 

Sem Violência". 

Susana  Pereira, professora 

 

 

MJS EM FARO – ABERTURA DAS ATIVIDADES 
 

Novo ano! Novos desafios! E, para começar, fixámos o dia 20 de setembro 

para a abertura do ano pastoral MJS E a dinâmica da tarde foi a habitual: en-

contro geral com as respetivas saudações, oração, tempo de jogos e lanche. O 

tempo surpreendeu-nos: tendo em conta a habitual seca e tempo quente, 

quem iria esperar que, exatamente na hora de começar, iriam cair umas pingas 

grossas de chuva? Toca de improvisar e os jogos fizeram-se no interior e não 

nos campos exteriores. A alegria foi a mesma e o reboliço foi igual, tal como o 

apetite diante das mesas preparadas para o lanche. A comunidade deu graças 

a Deus por este tempo tão salesiano e pelos novos animadores que não falta-

ram, honrando o seu lenço azul.  

 

Margarida Coelho, FMA 
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TRABALHOS…PASSEIOS…OUTONO…ALEGRIA 
 

 As crianças do CASNSLS durante o mês de setembro e início de outu-

bro têm andando sempre em missão, missão essa que passa por aprender. 

Estamos quase a meio do mês de outubro e já muitos trabalhos foram feitos. 

As crianças da creche já realizaram fantásticos trabalhos com as cores do ou-

tono, apesar de pequeninos já gostam de arregaçar as mangas e usar diferen-

tes materiais. 

 Por sua vez, as crianças do pré-escolar também têm andado muito ocu-

padas, ora com trabalhos criativos, ora com passeios. Já foram conhecer as 

caraterísticas do outono e ao mesmo tempo apanhar lixo do chão com o objeti-

vo de “cuidar da Casa Comum”, além disso, também criámos na nossa escola 

uma horta, onde todas as crianças participaram e vão continuar a cuidar do 

crescimento dos produtos saudáveis. Todos os dias são dias diferentes e é tão 

gratificante ver um sorriso nos lábios de cada uma das crianças. 

 Foi objeto de reflexão na Comunidade Educativa este artigo do boletim 

informativo o Alforge, que passamos a partilhar. 

 

10 COISAS QUE EU ESPERO DOS MEUS PAIS 
 
 Acho que os meus pais, às vezes, andam muito preocupados 

com o que será melhor para mim, como me devem educar… Eu sei 

que eles querem sempre o melhor para mim, por isso, hoje vou dizer

-lhes quais são as 10 coisas que eu espero deles, para os poder aju-

dar na sua missão de me educarem. Aqui vai: 

 1. Cantem-me canções e contem-me histórias de quando 

eram pequenos. Eu gosto muito! 

 2. Abracem-me e deem-me muitos beijinhos, sentem- se e conversem 

só comigo. 

 3. Tenham tempo de qualidade só comigo, sem os meus irmãos esta-

rem por perto, gosto de ter um tempo especial com cada um de vocês. 

 4. Deem-me uma boa alimentação para que eu possa crescer saudável, 

mesmo que eu diga que prefiro doces. 

 5. Ao jantar falem comigo sobre o que podemos fazer juntos no fim-de- 

semana. 

 6. À noite falem comigo sobre qualquer coisa: escola, família… 

 7. Brinquem comigo lá fora. Muito! 

 8. Nos dias de chuva, enrosquem-se comigo debaixo de um cobertor e 

vamos juntos ver o nosso programa de televisão preferido. 

 9. Coloquem-me regras. Isso faz-me sentir que se preocupam comigo. 

 10. Deixem-me mensagens especiais na secretária ou na minha mochi-

la. Não tenham medo de às vezes poderem fazer alguma coisa menos bem, 

não faz mal… Ajudem-me, com estas pequenas coisas, a criar boas memórias 

da minha infância e serei certamente uma criança feliz (como já sou!).  

 

Cátia Teixeira 

Com os jovens... 
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REENCONTRO! 
 

No dia 15 de agosto, algumas antigas alunas internas com os seus fi-

lhos e sobrinhos, reunimo-nos no Colégio Santa Ana, em Setúbal, com o 

objetivo de nos encontrarmos e juntas revivermos a nossa infân-

cia/adolescência, recordarmos as peripécias, as Irmãs que nos marcaram e 

que ainda hoje são um ponto de referência para a maioria de nós e minimizar 

as saudades que tínhamos das amigas que, por um período importante das 

nossas vidas, fizeram parte da nossa família. 

Há muito tempo que desejávamos fazer este reencontro no Colégio, 

pois se hoje somos as mulheres que somos devemos a tantas Irmãs que tão 

bem nos educaram e nos amaram, apesar de, na altura, não entendermos o 

porquê de tanta coisa.  

O nosso encontro começou com uma ida pessoal à capela e à medida 

que íamos chegando conversávamos umas com as outras recordando alguns 

momentos. Quando já estávamos todas, ‘9 meninas’ em que a mais velha ti-

nha 75 anos e a mais nova devia estar na casa dos 30, a Ir. São fez-nos uma 

breve visita guiada pelo Colégio. Notámos algumas modificações em relação 

ao nosso tempo. Mas o sítio onde todas queríamos ir era a quinta onde tantas 

vezes rezámos o terço perto de uma imagem de Nossa Senhora. Na impossi-

bilidade de passearmos pela quinta, tivemos um pequeno momento de oração 

de agradecimento junto à imagem de Maria, na entrada da quinta. Agradece-

mos a Maria o que somos hoje e por cada FMA que fez parte da nossa vida. 

O nosso encontro terminou com um bom lanche convívio. 

Agradecemos a todas as Irmãs que nos acolheram neste dia, de um 

modo especial à Ir. São Santos e à Ir. Rosa Silva que passaram a tarde con-

nosco. 

A nossa gratidão a todas as irmãs que fizeram parte do nosso passa-

do, da nossa história, por cada chamada de atenção, por cada gesto de cari-

nho, por terem estado presentes na nossa vida, por nos terem ajudado a 

crescer como mulheres responsáveis. 

Obrigada a Maria Auxiliadora, presença assídua na nossa vida, a Mãe 

a quem recorremos nos bons e maus momentos da vida.  

A todas as Irmãs o nosso bem-haja. 

Ina Monteiro 
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PASSEIO COMUNITÁRIO! 

 

A Comunidade da Casa Provincial realizou o seu passeio comunitário, 

no dia 10 de Setembro. Logo de manhã, às 7h30 partimos rumo a Fátima, pa-

ra nos encontrar com a Mãe, entregar-Lhe o novo ano Pastoral e 

aproveitar a tarde para fazer o retiro mensal. Estava a amanhecer! 

A natureza estava também a acordar. Os passarinhos davam as 

notas e o tom ao dia. Fomos diretas aos Valinhos. Aí nos reuni-

mos para fazer a celebração do início dos três anos de prepara-

ção para os 150 anos da fundação do Instituto com a celebração 

que a Equipa de Formação Provincial propôs às comunidades 

‘RE-EVOCANDO’. 

Junto ao Monumento que evoca a aparição de Nossa Senho-

ra, de 19 de Agosto de 1917, tivemos a oportunidade, em contacto com a na-

tureza e naquele tranquilo silêncio, de nos dirigirmos à Mãe a pe-

dir-Lhe as graças que levávamos no coração. Tudo nos convidava 

à meditação e à contemplação. Depois de um tempo sem pressa, 

seguimos para a Loca do Cabeço, onde o Anjo apareceu aos Pas-

torinhos e lhes deu o Corpo e o Sangue de Jesus e lhes confiou a 

importante missão da Reparação e Adoração. Aí rezámos e revi-

vemos momentos de fraternidade. Rumámos ao Santuário, em 

direção à Basílica da Santíssima Trindade, onde participámos na 

Eucaristia das 11h. Após a Eucaristia, quem quis, dirigiu-se à Ca-

pelinha das Aparições para, homenageando o momento da pri-

meira e seguintes aparições de Nossa Senhora, rezarmos o terço com os pe-

regrinos ao meio dia. 

Chegou a hora do convívio e almoço num dos parques do 

Santuário para, em seguida nos dispersarmos, ficando o resto da 

tarde por conta de cada uma, para aprofundar o tema do retiro, 

avaliar a própria vida e projetar o novo ano pastoral. 

Foi sem dúvida, um dia muito bonito, cheio de espiritualidade, 

de convívio, um dia de graça para crescermos na fidelidade e no 

amor fraterno. 

Connosco estavam as missionárias Irmã Dolorinda Ferreira e 

Ir. Maria Lucília Teixeira com quem partilhámos alegrias e preocupações e de 

quem colhemos a alegria e a paixão que as inunda pela entrega ao serviço 

dos mais pobres em terras moçambicanas. Com elas 

entregamos a Maria, nossa boa Mãe, toda a vida, o pró-

ximo Capitulo Geral XXIV e todo o Instituto. Ao jeito das 

Irmãs de Mornese, dizemos ‘Como foi bonito o dia’! 

“Como era bella la vita”! 

       Mª Rosário 
Bernardino, FMA 
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EM CONGRESSO NO CENTRO  
DE ESPIRITUALIDADE DE BALASAR 

  

No dia 21 de setembro de 2019 realizou-se em Balasar, no Centro de 

Espiritualidade, o IV Congresso dos Salesianos Cooperadores. De acordo 

com o Projeto de Vida Apostólica, o Congresso deve ser anual e incidirá so-

bretudo na avaliação pastoral do ano e na programação 

do novo ano pastoral que com ele começa. Este ano, em 

que ocorre o 75º ano da Promessa da Beata Alexandrina 

Maria da Costa como Salesiana Cooperadora, o Congres-

so assumiu um cariz especial por esse e outros motivos: 

foi ocasião especial para a bênção da obra de Balasar co-

mo Centro de Espiritualidade, para a realização das Pro-

messas de 17 candidatos a Salesianos Cooperadores e, 

consequentemente, para a ereção do novo Centro de Sa-

lesianos Cooperadores de Balasar. 

Estiveram presentes no IV Congresso dos SS.CC., 

como convidados, o P. Francisco Cereda, Vigário Geral da Congregação Sale-

siana, P. Pierluigi Cameroni, Postulador da Causa dos Santos da Congrega-

ção e Responsável mundial dos ADMA, o senhor Raúl Abad Conselheiro mun-

dial dos SS.CC. para a Região Ibérica e o P. Luis Fernando, delegado Nacio-

nal dos SS.CC  de Espanha. Além destes convidados, esteve presente, por 

direito próprio, o Provincial dos Salesianos de Portugal, P. José Aníbal Men-

donça. 

O Congresso foi presidido e orientado por Maria José Barroso, Coorde-

nadora Nacional dos SS.CC. 

O senhor Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, deu-nos a honra da sua 

presença por cerca de uma hora e dirigiu aos congressistas a sua palavra esti-

mulante e perfeitamente enquadrada no carisma de S. João Bosco e no pro-

pósito do Congresso. Esteve também presente  o reverendo Pároco da fre-

guesia de Balasar, apresentando os seus cumprimentos e desejando o melhor 

êxito para o acontecimento. 

Os cerca de 90 congressistas presentes foram acolhidos com requintes 

de atenção e carinho pela senhora Maria Rita Scrimieri e seus colaboradores, 

criando-se um verdadeiro espírito de família, fazendo sentir verdadeiramente 

que estávamos em nossa casa. 
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O programa do dia foi escrupulosamente cumprido com serenidade, de 

modo que a todos agradou. Tiveram intervenções o P. Pierluigi Cameroni, fa-

lando da beata Alexandrina como Salesiana Cooperadora e o senhor Raúl 

Abad que se dirigiu mais à ação apostólica dos SS.CC. A parte da tarde foi 

dedicada à avaliação e programação estatutárias, exigidas pelo PVA. Este 

momento importante e obrigatório foi dirigido pela Coordenadora Nacional, 

Maria José Barroso. Foi avaliado o ano pastoral que terminava e foram apre-

sentados os objetivos para o novo ano. 

Remate final do Congresso foi a Eucaristia, presidida pelo P. Francisco 

Cereda que nela recebeu também as Promessas de 17 aspirantes a SS.CC. 

Foi momento muito alto e intensamente vivido, aliás como todo o Congresso.A 

Deus, por intermédio da beata Alexandrina, o nosso agradecimento e louvor 

sinceros! 
 

P. Joaquim Taveira da Fonseca 
Ir. Mª Fernanda Afonso 

Delegados Provinciais da FS 
 

 

 

 

PASSEIO COMUNITÁRIO 
 

Aproveitando o feriado de 5 de Outubro, e após a distribuição dos bens 

alimentares do Pingo Doce às famílias necessitadas – que é uma das nossas 

atividades sociais e caritativas - a nossa comunidade viveu um dia de passeio 

comunitário. Por volta das 11 horas, saímos na carrinha em direção a Azam-

buja, Ribatejo, onde vive, numa saudável herdade, a irmã Fernanda e o cu-

nhado da Irmã Magnífica. Respirámos o ar puro dos eucaliptos que 

abundam no local. Convivemos alegremente com esta família que 

aguardava o dia de poder acolher-nos em sua casa tal como se têm 

sentido acolhidos quando vêm até à Galiza. Após o almoço, demos a 

volta à quinta que é bastante extensa. Tem um pouco de tudo: horta, 

árvores de fruto mas, essencialmente, vinha e algumas oliveiras. O 

espaço foi enriquecido ultimamente pelo furo de água que abriram no 

terreno. Fomos ainda cumprimentar, embora brevemente por o tempo 

já ser escasso, outra das irmãs, a Glória, que vive no terreno contíguo 

e que andava, mais o marido, toda ocupada a erguer um muro para 

impedir o ruir das terras. Eram horas de regressar. Despedimo-nos agradeci-

das por este dia de convívio familiar e concluímos o passeio, já em S. João do 

Estoril, pelas 18.30h, para a participação na Eucaristia.  

Mª de Jesus Reis, FMA 

 

Em Família... 
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“SÁBADO ON” 
 

O ‘SÁBADO ON’ é um dos projetos do movimento VIDES Portugal, de-

senvolvido nas instalações do Externato Nª Sra da Assunção, em Cascais. 

O primeiro do presente ano letivo ocorreu no dia doze de outubro. Para 

além de um movimento formativo e orante que nunca falta, deu-se amplo es-

paço à brincadeira. Era esse o objetivo e, para o conseguir, foram feitos jogos 

tradicionais. 

Aderiram mais de quatro dezenas de crianças, sendo a maioria do 1º e 2º 

ano. Como sempre, os pais também foram convidados, onde estiveram pre-

sentes cerca de dúzia e meia e quase todos interagiram com as crianças, sen-

do que a maioria foi mesmo a “alma do jogo”. 

Foi bonito e gratificante, como se pode constatar pelo testemunho de al-

guns pais. 

“Passámos uma tarde de sábado diferente, motivadora, com aprendiza-

gens relevantes para o fortalecimento do Ser, tentando através do interior aju-

dar os nossos meninos a serem cada vez melhores pessoas e a perceberem 

que as virtudes do coração, a humildade, a partilha, a amizade, se sobreporão 

a qualquer desafio negativo que se apresente perante a sua vida pessoal e 

espiritual.” 

Não foram só as crianças que aprenderam algo, a relação estabelecida 

entre os adultos que se dispuseram a viver esta prática, a entreajuda e coope-

ração, foram elementos essenciais ao bom desenvolvimento das atividades. 

Cada um com as suas vivências, competências, qualidade e defeitos, abriu-se 

e partilhou de forma a darmos às nossas crianças uma tarde para recordar”. 

Marcos Tiago 

“A alegria em conhecer comportamentos e ensinamentos, reaprender a 

criar laços e a definir melhor as fronteiras de quem brinca e é desafiado tam-

bém a brincar! 

Mas a maior maravilha chegou com o “abraço sentido” de cada criança 

que nos sorria e pedia para continuar a estar! Nesta harmonia de quem dá cor 

aos jogos tradicionais e que as diversas gerações presentes ajudaram a reali-

zar, a reaprender e a relembrar, e num até nunca esquecer o significado de 

“estarmos presentes nessa grande família que somos todos nós”. José Serra-

no  

Ficou a vontade robustecida de continuarmos a apostar em atividades se-

melhantes e… já estão marcadas com tema e outras surpresas, 

sendo o próximo ‘SABADO ON’ no dia  14 de dezembro de 2019.  
 

Lina Alves, Voluntária 

  

Em Família... 
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33.ª PEREGRINAÇÃO NACIONAL DA FS AO  
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
 

No passado dia 20 de outubro aconteceu a 33.ª Peregrinação Anual Naci-

onal da Família Salesiana ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em 

Mogofores, subordinada ao Tema: “Com Maria, somos Missão. Batizados e 

Enviados”. Estivemos em sintonia com a Peregrinação Nacional convocada 

este ano pela Comissão Episcopal Portuguesa para o Santuário de Fátima, 

no mesmo dia. 

A Comunidade SDB de Mogofores, os membros da Comunidade Paroqui-

al que animam, os grupos locais de Salesianos Cooperadores e de Associa-

dos de Maria Auxiliadora e a própria Comunidade Educativa, assim como o 

Movimento das Famílias de Caná esmeraram-se no acolhimento e acompa-

nhamento dos peregrinos. Reinaram com muito gosto os lindos arranjos de 

flores e o acolhimento personalizado quer à entrada, quer na hora do almoço.  

Durante a manhã, uma “Família de Caná”, formada pelos pais e seis fi-

lhos, desde os 2 anos aos 19 anos, orientaram a oração da manhã, de uma 

forma encantadora e profunda. Seguidamente fomos saudados pelo Provinci-

al, Sr. Pe. J. Aníbal. O Delegado da Família Salesiana, Sr. P. Taveira deu as 

indicações para o dia e seguiu-se o aprofundamento do Tema: “Com Maria, 

somos Missão. Batizados e Enviados” desenvolvido pelo Sr. P. Sílvio, SDB 

com a colaboração de jovens que deram testemunho da sua forma de viver a 

missão, em várias actividades de voluntariado. Após o intervalo que permite o 

tão desejado encontro entre pessoas que há muito não se vêem, tivemos, no 

Santuário, bem cheiinho, o momento mais alto da Peregrinação, a Eucaristia 

Dominical, presidida pelo Sr. P. Provincial e concelebrada por mais 16 sacer-

dotes, com a colaboração de muitos acólitos/as de várias 

idades, muito atentos aos vários serviços litúrgicos. Partici-

param ativamente representantes dos vários grupos da Fa-

mília Salesiana presentes. Foi um tempo sem tempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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De tarde, após o tempo de almoço, sempre pequeno para convívio entre 

os vários grupos de peregrinos, vindos de Mirandela, Poiares, Porto, Viana 

do Castelo, Areosa, Mogofores, Balasar, Évora, Abrantes, Bairro do Rosário, 

Cascais, Monte Estoril, Estoril, Galiza, Manique, Lisboa, Madeira, etc…. reu-

nimo-nos para honrar Nossa Senhora e implorar, por sua intercessão, muitas 

graças, algumas escritas junto aos seus andores – Maria Auxiliadora e Maria, 

Mãe de Caná, realizando a Procissão e a oração do Terço pelas ruas de Mo-

gofores. Acompanhou-nos a já conhecida Banda Juvenil de Poiares, com 

muito empenho e dedicação. Ao voltar ao Santuário, foram chamados ao al-

tar, os representantes dos oito grupos da FS presentes em Portugal, entre os 

quais a nossa Provincial, Ir. Rosa Cândida Gomes e, seguidamente, fizeram 

a renovação anual do seu Compromisso os ADMA e da sua Promessa os 

Salesianos Cooperadores presentes. O Sr. P. Provincial concluiu, agradecen-

do mais uma vez, o grande empenho de toda a Comunidade Local na prepa-

ração e realização desta Peregrinação, assim como todos os participantes 

que deixaram o conforto das suas comunidades, cumprindo o desafio que 

habitualmente nos lança o Papa Francisco, de ir ao encontro dos outros. E 

deu a Bênção final á qual todo o povo respondeu com uma grande salva de 

palmas. 

E que a Mãe Auxiliadora nos encontre disponíveis para sermos uma sinal 

da sua presença pelos nossos caminhos do dia a dia. 

 

Mª Fernanda Afonso, Delegada Nacional da FS 
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CONVÍVIO COM IDOSOS 
 
A idade vai avançando 

Ao sabor do tempo e da história; 

É uma corrente que não para, 

Mas deixa marcas na memória. 

 

Vamos fazer festa em cada etapa 

Desta vida, que, em Deus não cansa, 

E vamos colhendo as sementes, 

Que dão frutos de alegria e esperança. 

 

A Câmara de Seia promoveu 

Para a nossa bonita idade, 

Um “Chá dançante de música e cantares, 

Para quem vive com amor, na fidelidade. 

 

Somos presença amiga 

Numa tarde de boa disposição, 

Onde o símbolo, pregado ao peito, 

Foi um lindo coração. 

 

Isto é dar vida aos anos, 

Animando quem está ao lado, 

Marcamos os passos mais certinhos, 

O amor é consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade de Paranhos 

 

 

 

 

Em Família... 

CONGRESSO DA FS 
 

A Comunidade esteve presente 

No Centro de espiritualidade de Balasar, 

Onde a nossa Alexandrina, 

Se imolou no seu altar. 

 

Foi um Congresso riquíssimo 

De espiritualidade e alegria, 

Onde o amor entre irmãos, 

Não foi pura fantasia. 

 

Preparado com muito esmero, 

Vivido com simplicidade, 

Todos nos sentimos acolhidos, 

Neste Centro de Espiritualidade. 

 

O amor do Senhor nos envolve 

Neste espaço de paz e oração, 

Respira-se o ar do Céu, 

Pulsa forte o nosso coração. 

 

Que bom ter na família, 

Alguém que fez da vida um altar, 

Como a Cooperadora Salesiana, 

A querida Alexandrina de Balasar. 
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CAMINHOS DE RENOVAÇÃO VOCACIONAL E  
CARISMÁTICA - “É o Espírito quem dá a vida” (Jo 6, 60-71) 

 

No início de mais um ano educativo- pastoral, as diretoras das nossas co-

munidades reuniram-se para um momento de oração, reflexão e partilha. O 

encontro decorreu na Casa Provincial, nos dias 31 de agosto e 1 de setem-

bro, tendo como tema «Caminhos de renovação vocacional e carismática».  

Após as palavras de acolhimento da Ir. Rosa Cândida, foi proposta uma 

lectio divina: Jo 6, 60-71. Valorizou-se o momento de leitura, meditação e re-

flexão do texto. A partilha é sempre uma riqueza e do encontro com a Palavra 

de Deus, a vida fala, expressa o que o coração sente e ilumina a existência, a 

comunidade e a missão. Continua a ser um grande desafio deixar-se habitar 

pelo Espírito que nos abre à fé, nos coloca em oração e nos move ao serviço 

gratuito e à comunhão fraterna. Como pessoas, como consagradas, temos de 

dar qualidade à nossa vida espiritual. Jesus não nos escolheu para vivermos 

agarradas às coisas deste mundo, mas para elevarmos a fasquia, sermos 

mulheres espirituais que vivem e testemunham o amor de Deus pela humani-

dade.  

Ainda no primeiro dia foi apresentada uma reflexão com base nos discur-

sos do Papa Francisco aos religiosos e da sua mensagem para o Dia do con-

sagrado. O Papa Francisco tem mantido uma linha de pensamento que toca a 

realidade humana, provoca em nós sentimentos de humanidade (por vezes 

esquecidos e que se encontram dentro de nós) e por isso, manifesta nos seus 

discursos e mensagens a centralidade da pessoa porque amada por Deus. 

Da reflexão do tema salientou-se muito a proximidade ao sacrário e aos ir-

mãos e a misericórdia, duas atitudes que ajudam à renovação vocacional e 

carismática, que reforçam e valorizam a comunhão com Deus, com as irmãs, 

famílias, crianças e jovens. Daqui surgiram desafios a pessoalmente, comuni-

tariamente em função da vocação e da missão. 

Dando continuidade ao encontro, foram dadas algumas orientações, pro-

postas e informações.  

Que neste arranque de ano nos guiemos pela ação do Espírito Santo, o 

mesmo Espírito que Jesus nos confiou e que nos diz tudo sobre Ele. Fica o 

convite a não termos medo, a não duvidarmos do Amor de Deus, mas a agar-

rarmos a sua mão e seguir com Ele para sermos testemunho de “ternura, 

mansidão, misericórdia, amor, paternidade e maternidade.” (Papa Francisco). 

Assim fizeram os nossos fundadores e tantas irmãs. Vivamos cada dia 

desta certeza: «É o Espírito quem dá a vida» e Maria confirma esta certeza e 

nos apela com alegria a «Fazer tudo o que Ele nos disser” 
 

Anabela Silva, FMA 

 

 

 

 

 

Em Formação... 
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PREPARAÇÃO DE UM NOVO ANO 
 

Antes de iniciar um novo ano pastoral e letivo, a Província pensou e bem, 

transmitir as orientações que devem animar as comunidades, para que todas 

possamos saber por onde andamos. 

O tema de fundo versou sobre “Os caminhos de renovação vocacional e 

carismática”, baseado nas orientações do Instituto e da Igreja. Não faltou tem-

po para a reflexão pessoal e para a partilha em grupo. Estes momentos de 

paragem são muito úteis, pois ninguém dá o que não é antes assimilado e vi-

vido.  

A Palavra de Deus em Jo 6,60-71, “É o Espírito quem dá vida” ajudou a 

fortalecer a consciência da missão de animar as comunidades, para que se-

jam alfobres de vida verdadeira.   

Como os caminhos do Senhor são sempre imprevisíveis, mais uma vez o 

Senhor bateu à porta da Província para levar mais uma das nossas irmãs, a 

Ir. Maria da Natividade. Apesar da frequência destas visitas do Senhor da Vi-

da, há sempre um momento de estranheza e dor. A separação custa, embora 

tenhamos consciência de que é por breve tempo.  

Entretanto, a vida continua no seu fluir rápido e exigente, e há que res-

ponder aos apelos do nosso tempo. Em época de imediata preparação para o 

Sínodo Pan-amzánia, o cuidado da nossa casa comum será uma das forças 

que alentará o nosso projeto educativo e pastoral de todas as nossas casas. 

Eu posso será o mote motivador das ações a concretizar ao longo ano, para 

bem de todos. 

Ana Carvalho, FMA 
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O CUIDADO PELA CASA COMUM  
UMA MISSÃO VALIOSA 
 

2 e 3 de setembro foram dias de formação para os educadores dos nos-

sos centros educativos em Portugal. 

 

A formação conjunta para os cerca de 250 colaboradores e FMA, realizou-

se em dois locais, Cascais – Bairro do Rosário e Assunção – e no Externato 

N.ª Srª de Fátima em Arcozelo. A ação formativa centrou-se no Cuidado pela 

Casa comum, a partir da Encíclica Laudato Si’ e do projeto «Eu Posso» pro-

movido pela OIEC e abraçado pelo Âmbito da pastoral juvenil do Instituto 

FMA. 

Foi uma belíssima maneira de começar o ano, unidos na celebração do 

Tempo da Criação e na reflexão sobre uma ori-gem comum, uma pertença re-

cíproca e um futuro partilhado por todos, reconhecendo na espiritualidade cris-

tã o apelo a cuidar da Casa Comum. Abordamos os desafios educativos que a 

solidariedade intergeracional nos oferece na perspetiva da ecologia integral e 

procuramos identificar ações de melhoria e itinerários formativos, na comuni-

dade educativa, que articulem Sistema Preventivo e cuidado da criação.  

Concluímos a manhã com a celebração da eucaristia, dando graças ao 

Senhor, por quem vivemos nos movemos e existimos, e que nos fortalece na 

missão educativa salesiana. À tarde contamos com a presença e acompanha-

mento da equipa promotora do Design for Change em Portugal, que nos aju-

dou a compreender melhor a prática desta metodologia. 

E o novo ano letivo promete! Com a graça de Deus e a ajuda e participa-

ção de todos, desejamos empenhar-nos em itinerários educativos e pastorais 

que promovam nos jovens e adultos a oração e o empenho pelo cuidado da 

casa comum, pois só juntos e unidos é possível colaborar para transformar o 

mundo, procurando ser missão segundo o sonho de Deus. 

Alzira Sousa, FMA 

  

Em Formação... 
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INICIANDO O ANO LETIVO! 
 

No dia 3 de setembro, o Externato Nossa Senhora de Fátima, teve o prazer 

de receber as escolas da zona norte do Centro Educativo Nossa Senhora de 

Fátima para participar na Formação do projeto “Eu Posso!” a partir da metodo-

logia Desing For Change. 

Este projeto foi abraçado por todas as Escolas do CESNSF (Centro Educa-

tivo e Social Nossa Senhora de Fátima) e baseia-se na encíclica do Papa 

Francisco Laudato Si que nos lança o desafio de ‘cuidarmos da Casa Comum’.  

A metodologia Desing For Change surgiu na Índia, pela mentora Kiran Bir 

Sethi, que procura incentivar crianças e jovens a comprometerem-se na trans-

formação e melhoria das comunidades onde estão inseridas. 

A partir de uma ideia/necessidade (SENTIR) imaginamos uma solução 

apresentando as ideias de cada um (Imaginar) para de seguida, concretizar o 

nosso projeto (FAZER) e no final poder partilhá-lo com todos (PARTILHAR). 

Foi deste modo proativo e bastante criativo que vivemos na nossa escola o 

desabrochar da implementação deste método de trabalho através da animada 

formação desenvolvida pelos formadores da Associação High Play Portugal.   

Armanda Correia, professora 

Em Formação... 
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ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO  

PARA AGENTES PASTORAIS 
 

Entre 23 e 27 de Setembro decorreu em Fátima, na Casa Nossa Senhora 

das Dores, um encontro cujo tema foi: ‘Acompanhar os Jovens Hoje’ – Uma 

proposta formativa a partir do Sínodo. Destinava-se a agentes pastorais dos 

Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional e Pastoral 

do Ensino Superior. Foi organizado pela Comissão Episcopal do Laicado e 

Família e a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios organizam 

Foi orientado pelo salesiano P. Rossano Sala, docente de Pastoral Juve-

nil na UPS  e consultor da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos (em 2017, 

tendo sido nomeado pelo Papa Francisco, como Secretário Especial para a 

XV Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos). 

Foi competente em ajudar a refletir e desafiar sobre a nossa missão com 

os jovens.  Esta formação tinha a vertente de escuta do P. Rossano que foi 

falando da experiência vivida, partindo também do documento preparatório e 

do documento final do Sínodo dos jovens, bem como do Exortação Apostólica 

Cristo Vive. No final da manhã e da tarde havia também trabalhos de grupo 

para irmos descendo à realidade portuguesa.  

Da parte das FMA estiveram a Ir. Linda Vieira, Ir. Mafalda Monteiro e Ir. 

Fernanda Luz e tentámos viver este tempo com o coração aberto e disponível 

para melhor servir os jovens que nos são confiados.  

Nunca como na atualidade a Igreja foi desafiada a refletir sobre a sua 

missão junto dos mais jovens. Na XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 

dos Bispos, que se debruçou sobre Os jovens, a fé e o discernimento vocaci-

onal, a Igreja foi chamada a assumir, de uma forma mais efetiva e comprome-

tida, um rosto relacional que coloque no centro a escuta, o acolhimento e o 

discernimento num processo que transforma a vida dos jovens que nela parti-

cipam ou que nela procuram a compreensão e orientação. 

Fernanda Luz, FMA 

 

TESTEMUNHO DAS JORNADAS DE PASTORAL JUVENIL  
 

A formação de Pastoral Juvenil realizada em Fátima foi uma experiência 

magnifica de comunhão eclesial e de reflexão conjunta sobre a "Igreja que 

queremos ser com os jovens!" Senti-me em continuidade de caminho sinodal, 

à procura, com outros agentes pastorais, de respostas para os desafios que a 

atualidade nos coloca. Percebemos que as soluções não nos são apresenta-

das de forma absoluta e categórica, mas em forma de novas perguntas cujas 

respostas se encontram na escuta atenta, no estudo sério e na decisão alcan-

çada em estilo sinodal. Agradeço a todos os que me proporcionaram este mo-

mento de formação e faço votos que a Igreja Portuguesa possa continuar a 

cuidar da formação daqueles que acompanham o "hoje da Igreja", os jovens.   
 

Linda Vieira, FMA 
 

Em Formação... 
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VIDES  
 

 Entre 27 a 29 de setembro de 2019, reuniram-se, na Casa Geral em 

Roma as Delegadas VIDES da Europa e algumas de outros continentes. De 

Portugal participaram a Ir. Fernanda Luz, a Beatriz Carvalho Gomes e a Luísa 

António.  

No primeiro dia as Delegadas tiveram um tempo de formação onde tam-

bém, através de uma metodologia cooperativa fizemos propostas formativas 

para os próximos três anos. 

No dia 28, com jovens representantes de cada país, participamos no Se-

minário Jovens Europeus com o tema: “ Desenvolver relações positivas e 

construtivas – cuidar da Casa Comum. O tema foi desenvolvido também de 

forma interativa pela psicóloga e voluntária Claudia Cassano, que nos deixou 

a todos mais sensíveis para as questões ambientais. 

No dia 29 as Delegadas participaram na Assembleia anual do VIDES. 

Estes três dias fizeram crescer em todos o espírito de família e a decisão 

de que temos de ajudar os Grupos VIDES a irem crescendo em número, em 

qualidade e em sentido de pertença ao VIDES Internacional, que continua a 

fazer muito pela defesa dos direitos humanos.  

A Madre deu a Boa noite do dia 27, manifestando a sua convicção de que 

o VIDES é um projeto do Instituto em favor dos mais necessitados, para pro-

mover o protagonismo dos jovens e por isso tem de ser acarinhado por todos. 

Agradecemos ao VIDES Portugal a possibilidade desta participação. 

 

Fernanda luz, FMA 
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VI ENCONTRO COMISSÃO ESCOLA SALESIANA  
EUROPA FMA-SDB 
 

O encontro Comissão Escola Salesiana Europa FMA-SDB, decorreu em 

Roma, na Casa Geral das FMA, a 2 e 3 de outubro, reunindo representantes 

do setor de escolas de cada Província da Europa e Médio Oriente. Promovido 

pelo âmbito e dicastério da Pastoral juvenil, FMA e SDB, o encontro foi orien-

tado pela Irmã Elena Rastello e pelo Padre Tarcízio Morais, contando com a 

presença do Conselheiro Geral da Pastoral Juvenil dos SDB, Pe. Fabio 

Attard.  

Depois de um momento de reflexão acerca dos grandes desafios que a 

escola vive na europa, o encontro teve como âmago a atualização da Carta 

de Identidade da Escola Salesiana da Europa, a partir de uma cultura inspira-

da pelo Evangelho, orientada pelo magistério do Papa Francisco e atenta ao 

contexto sociocultural atual. No segundo dia, foi apresentado o processo de 

estudo científico e pesquisa sobre a realidade das escolas FMA e SDB, deno-

minado educobarómetro, a iniciar em 2020, e cuja finalidade é obter informa-

ção de qualidade para melhorar as presenças e a missão educativa e evange-

lizadora das nossas escolas.  

Foram dois dias de intenso trabalho por grupos e de partilha da reflexão 

em assembleia. De Portugal participaram a Ir. Alzira Sousa, coordenadora da 

equipa das escolas, e o prof. Marco Silva, por parte das escolas dos Salesia-

nos. Além dos momentos de trabalho e partilha, o encontro caracterizou-se 

por um ambiente fraterno e simples.  
 

 Alzira Sousa, FMA 
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AMAR SEGUNDO A PRÓPRIA VOCAÇÃO 
 

De 18 a 20 de outubro realizou-se em Madrid o encontro de juniores da 

CIEP, com o tema: Afetividade.  A Ir. Mary Rodriguez, Carmelita de Vedru-

ma, abordou este tema e a Ir. Mercedes desenvolveu a parte referente à Cas-

tidade segundo a vocação Salesiana. 

Somos pessoas de relação e nascidas de uma relação. As relações são 

fundamentais na nossa vida e têm que ser vividas com maturidade. Por isso, 

nós considerámos este tema de grande importância que precisa de ser falado 

e trabalhado com profundidade. 

Na sexta-feira a Ir. Mary falou da grande importância em prestar atenção 

àquilo que se move dentro de nós, o que sentimos e pensamos. A importân-

cia o que vai acontecendo no nosso interior para integrar tudo o que vamos 

vivendo. 

Destacou a importância de um contínuo caminho de conhecimento pesso-

al para que seja possível acolher aquilo que cada um é. A integração afetiva é 

um caminho de todos os dias porque é parte do nosso ser... A nossa afetivi-

dade acompanha-nos onde quer que vamos ou nos encontremos. Caminhar 

na integração afetiva, este maturar como pessoa e mulher de relação é condi-

ção essencial para não viver uma vida ao sabor do vento. 

O domingo foi dedicado ao estudo e reflexão dos artigos das constitui-

ções referentes à Castidade. Este dom e vocação de viver castamente pelo 

Reino é também um caminho quotidiano. Um desafio a amar como Jesus; dar 

a Deus o primeiro lugar para amar os outros segundo o coração de Jesus.  

Todas apreciámos muito o tema e a maneira como foi exposto e conside-

ramos que ainda há muito que aprofundar. 

 Neste encontro de formação, no sábado,  tivemos a oportunidade de par-

ticipar na celebração dos votos perpétuos da Ir. Mercedes Hoyos González. 

Foi um momento de Instituto muito especial e uma grande alegria, poder estar 

presente neste seu decisivo passo do ‘Sim para sempre’. Estavam muitas ir-

mãs presentes e um grande e belo coro de miúdos, de uma das casas por on-

de esta irmã passou. 

Foram dias de encontro, partilha, formação e festa. 

Agradeço muito por este tempo de formação e pela possibilidade de po-

der participar. 

Diana Arrobas, FMA 
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ONTEM OUVI A MORTE A CHORAR 

 

Na sala das urgências estavam três senhoras, uma a dormir numa maca, 

outra sentada ao lado do marido, que a acompanhava em silêncio na luta 

contra a natureza. A terceira era a morte e pairava naquele local sem saber o 

que fazer. Também lá estava eu. 

Acabou por se sentar e chorou. Em paz. Creio que todos as víamos, mas 

ninguém ousou dirigir-lhe a palavra. Algum tempo depois, a senhora que esta-

va deitada acordou e pediu à morte para que não se aproximasse dela. 

“Quero viver mais” – disse. “Detesto esta condição de doença, porque 

amo a vida. Porque a vida que me resta é mais bela do que toda a doença 

que a tenta destruir. A alma que me sustenta ainda quer fazer o bem a outros. 

Aos da minha família, por exemplo, que, de tão distraídos, ainda não percebe-

ram sequer que estão vivos e que isso é o maior dom que podem ter e ser. 

Quem não desiste de enfrentar a maldade nunca perde. Nunca”. 

A morte escutou cada uma daquelas palavras, no meio de uma respira-

ção cansada, mas decidida. Chorava ao mesmo tempo que admirava aquela 

mulher. 

Olhou então para o casal e admirou o seu amor concreto e firme. Ela es-

tava doente e ele estava ali com ela. Presente. Em silêncio. Não era médico, 

mas cumpria a missão de que a solidão não tomasse conta do coração da 

mulher que sempre amou, que amava e que amaria até e depois do fim. Um 

dia tinha escolhido ser assim, e era um homem de palavra. 

A mulher, sentada, de cabeça um pouco reclinada, olhos serenos e olhar 

calmo, estava atenta ao que se passava e resolveu dizer enquanto suspirava 

de forma muito suave: 

“Hoje também não! Cada dia do amor é um dia diferente. Eu quero viver. 

Apesar de tudo. Porque amo a minha família, mesmo aqueles que preferem 

que eu morra como forma de acabar com este sofrimento, As dores são parte 

da vida. Não há vida sem dor. E gostava que aprendessem a viver melhor, 

tirando partido de tudo, até dos sofrimentos. Passam a vida em rotinas e té-

dios sem fim, sem sentido. Acham a vida uma porcaria porque a desprezam 

ao ponto de desperdiçarem dias, meses e anos inteiros…quando bastava pa-

rar um pouco e apreciar o mundo que está à sua volta e aquele outro que há 

dentro do seu peito”. 

A morte ouviu tudo como se fosse uma melodia belíssima de música clás-

sica. As lágrimas caiam-lhe pela face, evaporando-se antes que pudessem 

tocar o chão. Sorria ao mesmo tempo, pela sabedoria daquela senhora que, 

com o corpo a ceder, mantinha o seu espírito fora dessa guerra que não era 

dele. A morte não parava de chorar… 

O marido esperou que a morte o olhasse para declarar: “Leva-me a mim. 

Gostava de dar a vida por ela e bem sei que esperarei por ela do outro lado, 

mas sei também que isso é um egoísmo e uma vaidade. Faz o que quiseres, 

na certeza de que nada podes contra o amor. Não sei bem quem és, mas sei 

que cumpres uma das funções mais difíceis do mundo. Separas gente que se 
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há de voltar a ver, mas como nem sempre acredita nisso, so-

fre… Tu, amiga morte, levas tantos para o céu. Com um critério que nem tu 

própria deves conhecer…mas cumpres. Admiro-te”.  

 Aquelas palavras iluminaram a sala, mas fizeram a morte chorar de for-

ma ainda mais profunda. 

Foi então a minha vez de dizer o que sentia, tanto à morte como aos ou-

tros presentes, mas nada me saía por estar tão surpreso com o que estava a 

contemplar e a aprender. Por um momento, fiz-me amigo e filho da senhora 

da maca, depois do casal…e até da morte, cujo sofrimento me pareceu con-

vocar o melhor de mim… 

Talvez por inconsciência, só depois de muito tempo pensei que a morte 

pudesse estar ali para me levar… e ainda o não tinha acabado de pensar, já a 

morte me olhou e disse: “Não. Descansa. Estou a qui por causa de mim mes-

ma”. 

 E começou então um sublime lamento: 

“Sou a morte, aquela mesma morte que num momento tem de vos levar 

para um outro mundo de que este faz parte, mas esse instante ainda não é 

hoje. Depois. 

O que me dói é tanto desamor na vida e pela vida. Tanta gente capaz de 

desistir de si e do valor que tem para os outros. Passam o tempo a acumular 

coisas que hão de ficar por cá, nas mãos de alguém que também um dia as 

terá de deixar, tudo isto em vez de se esforçarem por serem mais e melhores, 

por inspirarem outros a viver de forma plena. Através de uma vida onde ser é 

mil vezes mais importante do que todos os teres. Onde o bem é mais impor-

tante que todos os bens. 

Toda a gente fala de paz e procura-a como se fosse um prémio para os 

primeiros a consegui-la. Não. A paz é um privilégio para os que escolhem os 

últimos lugares. Os humildes que sabe que entrar nas rivalidades deste mun-

do é perder. 

Custa-me chamarem por mim. Não sabem que basta apenas um passo 

na direção certa, que até pode ser o último que dão, para que a sua vida eter-

na seja outra… 

Aquilo de que importa ter medo é de uma vida que se escolheu viver mal. 

Só. 

Um gesto corajoso de amor é tudo quanto basta. E, lembrem-se, até pode 

ser o último”. 

 Assim que a morte acabou de falar descansou no chão como quem, à 

noite, quer contemplar o céu estrelado. 

A brisa suave da vida entrou pela sala, veio beijar-nos a todos e abraçar a 

morte. 

       

     José Luís Nunes Martins (in Voz da Verdade) 
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 Congresso Internacional de Mª Auxiliadora (Buenos Aires) 

 III Dia Mundial doa pobres 

 CIRP (Fátima) 

 Assembleia CIEP (M. Estoril) 

 Assembleia Europeia do MJS (Sevilha) 

 Encontro CIEP  + FS com Mª Luísa Miranda (Fátima) 

 II Congresso Ed. Formal FMA Europa - África norte - M. Ori-

ente (Roma) 

 Encontro Internacional “Eu posso” (Roma) 

 Natal do nascimento de Jesus 

 Encontro de formação da Júnior 

 

 

Vem aí... 

O Senhor chamou a Si... 

 01.09. 2019 – Ir. Maria da Natividade Pereira 

 13.09. 2019 – Sr. Carlos Correia de Almeida –  tio da Ir. Go-

rete 

 16.09.2019 – D. Conceição – irmã da Ir. Delfina Silva 

 29.09.2019 –  irmã da Ir. Matilde Cardoso 

 15.10.2019 – D. Maria Elisa – irmã da Ir. Florinda Godinho 

 

 

Paz à sua alma e conforto aos familiares! 


