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Frase do mês  
 

“Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante de 

tantas expetativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração, Jesus diz 

a cada um: «Coragem! Abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus, 

que te sustenta».”  

 
Papa Francisco 

Sintonia Sintonia 
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Editorial 
 

 

 

 Em tempos de confinamento e isolamento, desejo manifestar a minha 

proximidade com uma palavra de esperança e conforto. 

Perante o medo e a insegurança, que certamente experimentamos, Jesus 

ressuscitado cruza-se na nossa vida, no nosso caminho, nas nossas casas, 

senta-se connosco. Ele anima-nos, acompanha-nos, caminha connosco, co-

munica-nos a Sua Paz, a Sua Luz.  

 Ele vem ter connosco e consola-nos: “Eu estou sempre convosco”. Re-

anima-nos a caminhar sem medo, a olhar com esperança para o futuro, a 

abrir de par em par a nossa casa, o nosso coração. Ele quer ocupar o lugar 

central na nossa vida e na nossa missão. 

Somos convidados a escutar a sua Palavra com mente e coração abertos, 

para alimentar a nossa fé, iluminar a nossa consciência e seguir os ensina-

mentos do Evangelho. 

 Envolvidos na alegria pascal, somos chamados a anunciar a todos que 

Jesus Cristo venceu a morte, que os braços de Deus estão sempre abertos, 

pacientemente à espera para nos curar, para nos perdoar. É o Espírito do Se-

nhor que aquece o nosso coração e o torna sensível às necessidades dos ir-

mãos, nos abre à solidariedade, à partilha e à colaboração.  

 Vamos aproveitar este tempo, dando prioridade à oração, à escuta da 

Palavra, reforçar o espirito de família, fortalecer as nossas relações fraternas. 

Que o Senhor nos torne sensíveis ao cuidado do outro que está ao nosso la-

do, que precisa de uma palavra amiga, de um gesto de proximidade, de cola-

boração. Hoje, encontramos tantas formas e meios para estarmos perto de 

quem mais precisa, levando uma palavra de esperança, de conforto espiritual. 

Os meios de comunicação e as redes sociais ao nosso alcance, facilitam esta 

aproximação, mesmo sem sairmos de casa, fazem-nos experimentar a ale-

gria da comunhão e da riqueza que nos é oferecida pela Igreja e pelo Institu-

to. Não desperdicemos o tempo com coisas inúteis. Busquemos constante-

mente o Senhor e deixemo-nos conduzir pela sua Palavra de salvação que 

gera vida nova em abundância. 

 Dia 26 de abril unamos o nosso hino de agradecimento e louvor ao Se-

nhor e com todo o Instituto, digamos o nosso OBRIGADO à Madre Geral, Irmã 

Yvonne Reungoat. É o dia em que celebramos a flor que brota do coração: a 

GRATIDÃO. Manifestemos-lhe o nosso reconhecimento, pela riqueza carismá-

tica que viveu e nos comunicou nestes 12 anos que esteve ao leme do barco 

do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 Obrigada, Madre! 

 

 

 
 
 

 

A palavra da Provincial 
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ACOMPANHAR EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

 Durante esta fase difícil sem data de fim, parece-me oportuno fazer 

uma reflexão.  

 Todas as semanas é enviado aos pais, por e-mail, uma planificação 

simples, juntamente com alguns recursos, fichas, jogos, atividades de expres-

são plástica, expressão motora; utilização do computador para jogar, pintar e 

ainda momentos de oração em família através dos powerpoint dos bons dias, 

entre outros. Todas as educadoras o têm feito. As crianças que não têm e-

mail, antes de ficar em casa, deixei-lhes alguns recursos, os quais os pais fo-

ram buscar à escola, estando a ser acompanhados pelo telefone.  

 Os pais estão bastante empenhados na realização dos trabalhos envi-

ados e enviam-nos imensas fotografias da realização dos mesmo e não só. 

As restantes educadoras fazem-me chegar também as fotografias que lhe são 

enviadas. Por vezes, envio mensagens de voz para as crianças, e as educa-

doras fazem o mesmo.  

 Enviamos algumas circulares por e-mail, com alguns avisos importan-

tes, sendo que, para aqueles que não têm e-mail a informação seguiu por car-

ta.  

 Sendo a diretora pedagógica, envio também alguma informação para 

os bebés (1 e 2 anos – do berçário), embora sejam coisas muito simples dada 

a idade. Sei que as colegas educadoras têm enviado os recursos necessários 

para os pais. Tenho estado em contacto com colegas de outras escolas para 

partilhar informações e sugestões, o que se me afigura útil pela situação de 

todo nova que estamos a viver. 

 Tive conhecimento de que se iria realizar uma formação sobre autismo. 

Participei eu com algumas colegas de trabalho as quais farão o seu depoi-

mento. 

 Na conjuntura atual, saliento que algumas das crianças não têm inter-

net e outras nem como imprimir os documentos, situação que dificulta o traba-

lho à distância. Mas é assunto a resolver futuramente.  

                                                               

Marina Figueiredo, DP de Paranhos da Beira 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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CASAIS DE NOSSA SENHORA  

Realizou-se no dia 8 de março, na Casa Provincial, um retiro de doze 

Casais de Nossa Senhora. Foi orientado pela Ir. Eduarda Barata, da Congre-

gação das Escravas do Coração de Jesus, de Santa Rafaela. Faziam parte 

do Sector de Cascais D. 

O Tema do Retiro foi “Mergulhar no Amor de Deus”. Pôr Deus em 1º 

lugar. 

 Foi um dia de muito silêncio, oração, diálogo entre os próprios casais e 

de muita paz. 

 À tarde, pelas 17h, encerraram com a Eucaristia, presidida pelo Sr. Pa-

dre Alberto Coelho, da Congregação dos Padres do Espírito Santo, da Torre 

d´Aguilha. 

Para recordar, tiraram uma foto de grupo e despediram-se muito con-

tentes e agradecidos, por terem encontrado um ambiente propício para se po-

derem recolher e fazerem o seu retiro. Foi um dia de clima agradável e com 

muito sol, em que puderam espalhar-se por onde queriam e aproveitar o jar-

dim. 

 ‘Foi de facto, uma graça, este tempo de reflexão que aqui passámos’, 

disse alguém. 

 Agradeceram, despediram-se e regressaram aos seus lares, felizes e 

em paz. 

Mª Rosário Bernardino, fma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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ALIANÇA DE SANTA MARIA 
 

 Realizou-se na Casa Provincial, nos dias 15 e 16 de Fevereiro 2020, 

um encontro de formação das Irmãs da Aliança de Santa Maria, de Fátima. 

Eram nove Irmãs muito novas. 

 O encontro, teve como finalidade, momento de oração e formação para 

as Irmãs da etapa do juniorato. Trabalharam o tema: A oração sobre o ponto 

de vista dos diferentes estilos de oração que estão na mensagem de Fátima, 

e, a oração segundo um estilo inaciano. 

 Sentiram-se muito bem, pois encontraram um ambiente propício para o 

seu recolhimento. 

 Ao final do dia 16, regressaram a Fátima, felizes e contentes, agrade-

cendo a estadia, o que testemunharam ser muito agradável. Para nós, foi 

muito bom, sentir o entusiasmo desta juventude e podermos abrir as portas 

com alegria. 

 

Mª do Rosário Bernardino, fma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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UMA ‘GOTA DE ÁGUA’  EM  
TEMPO DE COVID 19 
RECOLHA E DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A FAMÍLIAS CARENCIADAS  

 Nesta situação de emergência, devido à pandemia Covid 19 que condi-

ciona a vida de todos nós e agrava particularmente a situação das famílias 

com baixos recursos económicos, o Centro Educativo e Social Nossa Senho-

ra de Fátima reforçou, de forma mais organizada e com as medidas de segu-

rança requeridas, a recolha e distribuição de bens de primeira necessidade 

pelas famílias carenciadas que o desejem. 

 Esta atividade, já em curso há vários anos pela comunidade da Galiza 

e posteriormente alargada a outras comunidades das Filhas de Maria Auxilia-

dora do Município, visa a luta contra o desperdício alimentar, encaminhando 

os excedentes alimentares de uma superfície comercial para famílias carenci-

adas.  

 Tendo em conta a conjuntura atual e a emergência sanitária e econó-

mica, temos vindo a ser confrontadas com o aumento de solicitações da nos-

sa intervenção. Para responder a este acréscimo de necessidades tem-se 

vindo também a fazer a recolha semanal no Banco Alimentar e a ca-

nalizar os produtos para estas famílias. A resposta incide especial-

mente na ajuda às famílias do Bairro Novo do Pinhal – São João do 

Estoril, mas dois dias por semana este apoio é destinado a famílias 

carenciadas da zona de Cascais e Alcabideche.   

 

Cozinha Solidária 
  

 Como resposta mais concreta e imediata às necessidades de algumas 

crianças que frequentam o Semi-Internato Nossa Senhora da Assunção e de 

outras famílias carenciadas, sobretudo pessoas idosas, esta Instituição fez 

uma parceria com a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril. O Semi-

Internato Nossa Senhora da Assunção confeciona e acondiciona as refeições, 

a junta de freguesia disponibiliza o transporte para a entrega ao domicilio e, 

através das assistentes sociais, faz a gestão dos pedidos de apoio das famí-

lias. O processo iniciou no dia 23 de março com um grupo de crianças que 

frequentam o Semi-Internato Nossa Senhora da Assunção e com 6 refeições 

para pessoas idosas, número que tem vindo a crescer cada dia, sendo hoje, 

dia 23 de abril,  104 as refeições diárias distribuídas a famílias carenciadas da 

freguesia, nomeadamente idosos e desempregados sem qualquer recurso 

económico. A Instituição fornece ainda 15 almoços a uma entidade que está 

na linha da frente na resposta a esta situação de pandemia Covid 19.  

 Ao jeito do nosso Pai D. Bosco vamos procurando estar atentas às ne-

cessidades e urgências que vão surgindo em cada dia!  Damos a nossa 

‘gotinha de água’ para minimizar o sofrimento dos mais fragilizados ou inca-

pazes de obter o necessário para o sustento quotidiano! 

Deolinda Teixeira, fma 

Em Comunidade... 
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FECHADAS EM CASA MAS ABERTAS À VIDA 

 

 Na Casa Santa Ana, em Setúbal, as Irmãs e as jovens da Casa de Aco-

lhimento Residencial estão de “quarentena” desde o dia 13 de março, como 

todo o país - mais dia, menos dia. 

 Mas nem por isso a vida parou, graças a Deus! 

 Na quinta, as manifestações da Primavera já começaram há muito tem-

po e continuam. São as árvores floridas, as hortaliças a crescer, as laranjas e 

limões a oferecerem-se, e até nasceram quatro cabritinhos para reforçarem a 

certeza de que a vida não para, que Deus continua a ser providente e atento 

às necessidades dos seus filhos e filhas. 

 Na Escola terminou o segundo período já com ensino à distância, im-

provisado de acordo com as possibilidades e premência da situação, mas es-

tando sempre em contacto com as crianças e alunos pelos meios digitais pos-

síveis. Também com mensagens de esperança e conforto se partilha a vida 

assegurando que todos estão contemplados na oração e procura de novas 

formas de estar presente. Na Casa de Acolhimento as novidades também não 

pararam! Finalizou-se o segundo período com trabalhos enviados pelo profes-

sores e as férias da Páscoa foram tempo de experimentar muitas formas de 

convívio, ajuda, oração e partilha. Desde ajuda na quinta, às aulas de educa-

ção física e dança, às corridas de bicicleta e patins, além das experiências de 

pastelaria e jogos pedagógicos e de diversão. O jogo de férias, com um desa-

fio diário, foi feito por equipas, com pontuação e prémios para os desafios de 

cada dia. Foi uma forma de crescer no sentido de grupo, de reconhecer e va-

lorizar os próprios dons e os de cada colega, de percorrer este tempo sempre 

com novos e diferentes incentivos, onde a surpresa também ajudou a manter 

o esforço para atingir os objetivos. 
  

  

Com os jovens... 
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 A Semana Santa foi vivida com a profundidade que o tempo propõe, 

apesar do isolamento social. As Irmãs puderam seguir virtualmente as cele-

brações da Diocese e do Papa e as jovens tiveram as celebrações adaptadas 

à sua realidade. Foram momentos que ajudaram a viver este tempo com ale-

gria, aprofundando o mistério da Páscoa de Jesus que quisemos viver em uni-

ão com Ele: a procissão de Domingo de Ramos e a leitura dialogada da Pai-

xão do Senhor; o lava-pés na Quinta-feira Santa; a Via Sacra no espaço que 

envolve a casa, em união com Jesus que morreu na cruz pelas três horas da 

tarde; a Celebração da Palavra em Domingo de Pás-

coa, seguida do toque do sino da torre e de uma can-

tata aos vizinhos e aos caseiros anunciando o Aleluia 

Pascal. 

 E o terceiro período começou em força, quer 

na Escola quer na Casa de Acolhimento. Agora com 

uma nova organização que as tecnologias permitem 

aproximando quem está distante fisicamente. Os alu-

nos começaram as suas aulas com o Teams, felizes 

por se reverem uns aos outros e ao seu professor. 

As jovens viram a casa transformar-se também em escola, com espaços 

adaptados para as aulas virtuais e televisivas, com pessoas que vêm ajudá-

las a apreender os conteúdos veiculados pelos professores e a necessitarem 

de consolidação por parte de cada uma. São quatro as jovens que o IEFP nos 

enviou para fazerem este acompanhamento e ajudarem as Equipas Técnica e 

Educativa nesta tarefa pedida às famílias, que quer garantir as jovens no seu 

bem-estar físico e no seu crescimento humano, intelectual e espiritual. 

 E porque a vida não pára, de verdade, no dia quinze de abril, deu entra-

da na Casa de Acolhimento mais uma menina, a Margarida de cinco anos, 

que acolhemos com todo o carinho. No mesmo dia entregámos também a 

chave da Residência de pré-autonomia à jovem Elizabeth, que fez 18 anos e 

aceitou o convite de começar a preparar com mais empenho a sua vida de fu-

tura autonomia. Confiamo-las a Nossa Senhora e pedimos que continue a pro-

teger a missão desta Casa e cada pessoa que a habita. 
 

Comunidade da Casa Santa Ana, Setúbal 

  

Com os jovens... 
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PROJETO “ADOTA UM AVÔ” 

 Quando o país entrou em confinamento obrigatório todos sofremos 

com as restrições e a ausência de contactos sociais. Os idosos, pelas carac-

terísticas específicas e outras pessoas que vivem sós, estão expostos a maior 

solidão e isolamento. Pensando em tudo isto a Teresa Taborda Valente, que 

integra o Secretariado Diocesano de Pastoral da juventude e Vocações de 

Portalegre-Castelo Branco e com o seu espírito escutista, lembrou-se que os 

jovens podem ter um papel importante no bem-estar destas pessoas, particu-

larmente neste tempo de maior isolamento social. Assim surgiu, integrado no 

âmbito da Pastoral da juventude da Diocese, o projeto “ADOTA UM AVÔ” o 

qual, basicamente, consta de conversa telefónica segundo a periodicidade 

combinada entre o jovem e a pessoa que vive só. Não são permitidos encon-

tros pessoais, troca de imagens, nem o jovem pode fazer perguntas sobre 

moradas, rotinas ou algo que possa invadir a privacidade. Como não imaginá-

vamos a adesão começámos por lançar o desafio a pessoas que vivem sós 

referenciadas pela comunidade das Irmãs Salesianas da Chainça- Abrantes.  

 Com o passar do tempo percebemos as vantagens que este projeto 

traz a ambas as partes. Alguns dos adultos logo após o primeiro contacto liga-

vam para as Irmãs a referir que se sentiam muito bem com o(a) “neto”(a) 

adotivo. Os jovens acompanham e, se a “avó” não atende procuram saber o 

que se passa. Eis o testemunho de duas jovens:  
 

 “Posso dizer que a experiência até agora tem sido incrível. Recebo 

sem dúvida muito mais do que dou. A forma como estas pessoas encaram a 

vida apesar do medo que sentem, a fé que têm em Deus e a forma como afir-

mam que vai ficar tudo bem, é renovadora para mim. Saber que estou a aju-

dar alguém a não se sentir tão sozinho numa época tão difícil e ter a sorte de 

crescer também como pessoa, com a partilha de experiências, preenche o 

coração de uma forma inexplicável.”  
  

 A Bárbara refere também:  

“Tempos de quarentena significam tempos de solidão para aqueles que têm a 

casa vazia, para os que têm companhia apenas quando vão à igreja e às 

compras, para os que rezam e, assim, têm a companhia de Deus quando 

mais ninguém está por perto. Quando fui desafiada a “adotar uma avó” não 

tinha como dizer que não! ... Com a minha “avó adotiva” já 

aprendi as melhores técnicas para os bolos saírem direitinhos 

e como fazer uma boa cobertura de chocolate. Trocamos idei-

as, receitas, curiosidades e aprendemos uma com a outra. Es-

ta partilha é muito importante, para ambas, e faz com que cada 

dia passe mais facilmente.” 

 

Com os jovens... 
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 Felizmente o projeto suscitou interesse nos meios de comunicação soci-

al nacional e estrangeira e, talvez por isso, já passou os limites da Diocese de 

Portalegre-Castelo Branco. Está a ser implementado em Setúbal, com o apoio 

da Casa de Santa Ana e na Benedita com o apoio de Ex alunas. Há jovens dis-

postos a implementar o projeto no Porto e em Lisboa e por isso estamos a ten-

tar implementar também nesses locais. 

 Esperamos que a situação sanitária do nosso país vá evoluindo favora-

velmente para rapidamente podermos organizar, nas respectivas paróquias 

dos “avós”, uma festa de conhecimento recíproco. 

 

Pelo SDPJV-PCB  

Teresa Valente  

Fernanda Luz, fma 

 

 

PÁSCOA JOVEM ONLINE: TESTEMUNHOS 
 

 A Páscoa Jovem dos Claretianos foi muito interessante. Além de ter tido 

animadores extremamente prestáveis, as partilhas à noite eram sempre diverti-

das e mesmo sendo online dava para conhecermos mais ou menos o grupo.  

Penso que souberam adaptar muito bem esta atividade ao momento de emer-

gência nacional que vivemos. Deram-nos sempre tempo para ler durante o dia 

as reflexões e ainda sugeriam filmes e músicas para complementar, o que 

achei muito criativo. As minhas expectativas não eram muito altas, uma vez 

que não tinha gostado da minha experiência anterior de Páscoa Jovem, mas 

não me arrependo de ter aderido a esta atividade com outros jovens, porque 

superou totalmente as minhas expectativas. Para mim a experiência foi muito 

positiva e ajudou-me a viver esta Semana Santa diferente, da melhor forma. 

Repetiria sem dúvida! 

Iolanda Barbosa, pré-animadora Arcozelo 

Com os jovens... 
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UM CAMINHO DE FÉ 

 A Páscoa Jovem online 2020 foi uma experiência muito enriquecedora, 

porque permitiu vivenciar a minha fé nesta Semana Santa, tanto a nível pessoal 

como no grupo que participou neste encontro. 

 Os materiais que fomos recebendo no e-mail ao longo da semana, as 

músicas, a oração diária, a meditação pessoal e as sugestões de filmes foram 

importantes para a nossa reflexão pessoal e também para a partilha nos gru-

pos.  

 Eu gostei muito dos temas que foram escolhidos para esta Páscoa Jo-

vem, nomeadamente: confiança, entrega, amor, libertação, entre outros, sendo 

fundamentais para o nosso encontro com Deus ser ainda melhor, tendo em 

conta o momento que estamos a viver.  

 O meu grupo, desta Páscoa Jovem, tinha o nome de “Nova 

Humanidade”. Também aproveitei bastante para partilhar algumas 

frases e momentos da reflexão que realizei durante o dia e escutar, 

do mesmo modo, a dos meus colegas. 

Ricardo Fontoura, animador Arcozelo 

 
ISOLADOS DO MUNDO,  
MAS MAIS PRÓXIMOS DE DEUS 
 

 A Páscoa Jovem Online foi a experiência mais enriquecedora 

que tive durante esta quarentena. Este projeto estava muito bem or-

ganizado: todas as manhãs recebíamos uma proposta de oração, 

uma meditação e algum material complementar, caso quiséssemos 

aprofundar melhor o tema proposto.  

 No meio do trabalho e da família, foi bom conseguir arranjar mais tempo 

para Deus e poder preparar melhor a Páscoa. O tempo dedicado a Jesus foi 

maior e, por isso, sem dúvida que me aproximei mais d’Ele, muito mais do que 

se não tivesse participado nesta experiência. 

 Este encontro representou para mim uma proximidade maior à Palavra 

de Deus: pude ler e compreender melhor aquilo que Deus nos fala através da 

Sua Palavra; pude sublinhar, destacar frases, palavras e atitudes na minha Bí-

blia que parecia imaculada até aqui.  

Outro dos pontos bons deste encontro prendeu-se com o facto de, todos os di-

as, partilharmos em pequenos grupos a nossa reflexão. Apesar de no início não 

ter sido fácil, pois não conhecia a maioria dos jovens que estavam no grupo, foi 

através da partilha que nos começamos a conhecer melhor e conseguimos es-

tabelecer uma confiança grande, pois Quem nos uniu é grande! No fundo, sinto 

que crescemos juntos ao longo desta semana. 

Foi uma Páscoa Jovem diferente do normal, mas inesquecível!  

Salomé Fonseca, animadora Arcozelo 

Com os jovens... 
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“SER MÃE DE QUARENTENA” 

 Ninguém imaginaria que iriamos estar isolados da família, dos amigos, 

dos professores, das educadoras, dos colegas de trabalho… Ninguém iria 

imaginar que iriamos ser postos à prova. 

 Sou mãe e tenho três filhos, cada um numa fase diferente de cresci-

mento, de aprendizagem. Dois adolescentes (que não é fácil… já sabemos 

que as tecnologias se apoderam quase do dia todo deles) e uma menina de 3 

anos da pré-escolar.  

 Habituada ao ritmo agitado do dia-a-dia, casa-trabalho, trabalho-casa, 

cuidar dos meus. Um dia normal de qualquer mãe, de qualquer mulher. Sabia 

que nesses dias estava tranquila e confiante, e que os mais novos estavam 

entregues em boas mãos nas escolas, com os seus professores, educadora, 

auxiliares e todos quantos ajudam no seu crescimento. 

 A mais nova encontra-se no Centro de Assistência Social Nossa Se-

nhora de La Salette. O sorriso deles no fim do dia, as sua queixas e lamurias 

normais destas idades são o que me basta para saber que se encontram 

bem. 

 Chegou o isolamento… Explicar o porquê do mesmo. Os mais velhos 

compreendem, mas a pequena menina… como explicar, como lidar com tudo. 

“Sabes existe um bichinho pequenino que se porta muito mal e quando vem 

ter connosco podemos ficar muito doentes. Por isso temos que ficar em casa 

para nos protegermos. Não podes ir à escola, trabalhar e brincar com os teus 

amigos, mas logo, logo vão estar juntos, as saudades vão passar.” Sem alar-

mismos??? Não é fácil.  

 Com a ajuda da educadora que semanalmente elabora um plano de 

trabalhos para ela realizar, é uma forma de ocupar o tempo, dela aprender e, 

acima de tudo, uma boa oportunidade de estarmos juntos a trabalhar. Temos 

tempo para ser família, algo que antes não era possível desta forma tão inten-

sa e presente. Mas não é fácil. Os meus nervos, as preocupações e ansieda-

des têm que estar fechados, “isolados” dentro de mim, o que por vezes é mui-

to difícil. É um trabalho diário que ela me está a ensinar. Todos participam um 

pouco e à sua maneira. Estamos com os avós, peças muito importantes para 

o equilíbrio familiar, para os mimos, para as resmunguices, sei lá… simples-

mente estão presentes e são importantes para nós. Temos que ser uma famí-

lia, uma equipa, uma partilha. Levar o dia-a-dia como se fosse o normal, mas 

aproveitá-lo de uma forma mais completa. 

 Estamos em quaresma, é tempo de reflexão, oração e perdão. Tempo 

de aprendizagem. 

 Quaresma é pôr-nos à prova e aprender a ser família. A preparação 

para sermos melhores, é aprender a não sermos egoístas e olhar o próximo 

com caridade e amor. Prepararmo-nos para que o reencontro seja melhor e 

feliz, mais completo. Aprender a valorizar o outro e ensinar aos mais novos o 

verdadeiro valor da vida, o verdadeiro sentido da amizade, do amor e da sau-

dade… Ser mãe de quarentena… é ser simplesmente Mãe… 

Mónica Máximo, mãe 

Em Família... 
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UM VÍRUS SILENCIOSO ….  

EM TEMPO DE QUARESMA 
 

     E de repente aquela linda casa que vivia cheia de crianças… fica vazia por 

causa de um vírus invisível. De facto é verdade, por causa do Covid-19 as 

nossas crianças que foram obrigadas a ficar em casa ou melhor dizendo de 

quarentena. Ficando com os seus pais e irmãos para assim se fazer cumprir o 

isolamento social. Não tem sido fácil, porque, quer queiramos ou não, as roti-

nas são sempre quebradas.  

      Vivemos o tempo da quaresma, tempo de reflexão, preparação para a 

Ressurreição do Senhor, coincidência ou não, somos obrigados a estar em 

quarentena para nos resguardamos do vírus invisível. 

      Mas para minimizarmos este isolamento, vamos fazendo umas caminha-

das, para apanhar ar puro. As educadoras do Centro Social Nossa Senhora 

de La Salette têm estado a fazer um belo trabalho, ou seja, no início da sema-

na mandam as atividades, para cada dia da semana, assim as crianças todos 

os dias têm uma tarefa a cumprir, como por exemplo: links para visualização 

de vídeos, pintura de diversos desenhos... Depois das tarefas concluídas os 

pais mandam fotos para as educadoras publicarem, e as crianças ficam feli-

zes, ao verem os seus trabalhos partilhados. Também se vão fazendo vídeos 

e clip’s de voz e enviam-se para as educadoras e para as colegas, assim vão 

mantendo o contacto, uns com os outros. 

      Também a oração tem feito parte deste isolamento, desde se rezar o ter-

ço diariamente em família e uma vez por semana assistir à Santa Missa. De 

repente tudo o que se precisa é da misericórdia de Deus, porque mais nada é 

importante …. por agora. 

Sílvia Amaral, mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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VENCER O AUTISMO 
 

 No dia 31 de março de 2020, tive oportunidade de assistir a uma pales-

tra online sobre autismo. Com a duração de duas horas, foi realizada pelos 

formadores Susana Silva e Joe Santos, fundadores da Associação Vencer 

Autismo. Expuseram em detalhe os desafios associados ao autismo, as suas 

possíveis causas e as áreas a dar prioridade no desenvolvimento da criança. 

Esta formação permitiu-me saber algo mais sobre autismo e tirar algumas dú-

vidas acerca do mesmo. Nós, educadores, temos que estar sempre prepara-

dos para acolher crianças com autismo e nunca é demais percebermos quais 

são as caraterísticas destas crianças, como ajudá-las no seu desenvolvimen-

to  e a sentirem-se integradas.  

 Esta formação despertou em mim, a vontade forte de ajudar as crian-

ças que experimentam esta grande dificuldade. É um grande desafio para 

pais e educadores. 

                                                                       Marina Figueiredo, DP de Paranhos da Beira 

 

 No passado dia 31 de março assisti a uma palestra online sobre como 

vencer o autismo. Os formadores Susana Silva e Joe Santos superaram as 

minhas expetativas, pois foram muito mas muito elucidativos. Podemos 

aprender a entender melhor as crianças autistas e como interagir com elas no 

seu mundo; fizeram-nos ver que a criança autista pode e deve ser tratada co-

mo todas as outras; temos porém, nós adultos, que entender a sua sensibili-

dade aos sons, aos alimentos, ao seu comportamento. 

 Esta formação, foi para nós, a nível profissional muito boa, pois apren-

demos muito e as duas horas de formação, passaram a voar.   

Sandra Henriques 
 

No dia 31 de Março de 2020 das 16h até às 18h realizou-se uma pales-

tra online sobre o autismo com os fundadores da associação “Vencer Autis-

mo”,  a Susana Silva e Joe Santos.  

Esta palestra foi dirigida a médicos, pais, professores, educadores de 

infância, a qualquer pessoa que lida diariamente com crianças com esta per-

turbação.  

A palestra começou com o Joe a falar sobre o que é o autismo. De se-

guida, a Susana abordou as estratégias a usar com crianças autistas, os com-

portamentos existentes nestas crianças e esclareceu como lidar nas diferen-

tes situações.   

Durante a palestra, o público-alvo ia deixando algumas questões ou 

dúvidas para que os oradores pudessem esclarecer. No final, os palestrantes 

agradeceram a presença de todas as pessoas e informaram de algumas inici-

ativas e atividades que a associação irá desenvolver futuramente.  

Valéria Lemos 
 

Em Formação... 
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É POSSÍVEL OUTRA COMUNIDADE! 

 Um fim de semana em Fátima é sempre uma oportunidade a não des-

perdiçar, não só pelo encontro com a Mãe do Céu, como também para uma 

reflexão sobre a nossa missão neste mundo.  

  A Província das FMA convidou todos os agentes da direção das casas 

para uma paragem. Assim, nos dias 7 e 8 de março, 35 FMA estiveram reuni-

das em Fátima, para refletirem sobre o tema: “É possível outra comunidade 

sob a liderança do Espírito”. 

 O próximo Capítulo Geral XXIV a realizar-se em Setembro de 2020, 

convida-nos a alargar o nosso olhar, a sermos comunidades bem inseridas no 

nosso tempo, “geradoras de vida no coração da contemporaneidade”. É no 

hoje da nossa história que somos convidadas a encarnar o carisma salesiano, 

na atenção fiel à realidade que nos circunda e à origem carismática que nos 

define e carateriza, na Igreja e na sociedade. Com este objetivo, a equipa de 

formação da Província propôs-nos uma temática muito atual e urgente, “é 

possível outro tipo de liderança nas nossas comunidades”.  É possível ser-

mos, hoje, o que foram as nossas primeiras irmãs, apaixonadas pela missão 

e entregues à juventude com todas as energias? Ninguém nos pede ações 

mirabolantes ou projetos megalómanos, mas tão somente, que sejamos fiéis  

ao essencial e criativas na aplicação e na resposta às necessidades. E são 

tantas!... Os apelos são muitos e todos nos convidam a uma mudança de esti-

lo, de forma e de vida. 

 
Ana Carvalho, fma 
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QUAL O PERFIL DE UM VOLUNTÁRIO VIDES? 
 

 No primeiro sábado do mês de março, dia 7, o grupo de voluntários VI-

DES reuniu-se para um encontro, no qual se discutiu, precisamente, o que é 

preciso ter em mente para se ser voluntário.  

 Já se sabe que o objetivo principal de um voluntário terá de ser “o ou-

tro”, no entanto, há muita coisa implícita de que, porventura, ainda não estare-

mos completamente cientes, como a empatia que temos de ter, o papel que 

temos na vida do “outro”, a interculturalidade, a adaptação a diversas culturas 

e o cuidado com o meio ambiente. 

 Esta formação foi muito benéfica para todos os voluntários pois a 

“chamada de atenção” para estes conceitos fundamentais na prática do vo-

luntariado, permite-nos melhorar o nosso trabalho, para que aquilo que faze-

mos com todo o nosso coração, chegue de uma forma ainda mais especial a 

quem nos dirigimos. 

 
O ‘OUTRO’ - VIDES 
 

 Tendo participado no seminário Jovem Europeu – VIDES que teve lu-

gar em Roma, no passado mês de Setembro, a voluntária Beatriz Gomes 

apresentou aos colegas VIDES, que desenvolvem projetos na comunidade da 

Assunção - Cascais, o tema: Qual o perfil de um voluntário VIDES? 

Fê-lo com muita simplicidade e grande nível, enquadrado no Plano de Forma-

ção, e em jeito de partilha das suas vivências em Roma, com voluntários de 

várias partes do mundo. 

 A exposição foi muito bem acolhida por todos os presentes que intera-

giram ativamente e se alegraram por esta oportunidade de encontro e de for-

mação em moldes diferentes do habitual. De quanto dito, destacamos: “ A 

nossa identidade não está no eu, mas sim nas relações”, como afirmou Lévi-

nas. De todos os valores, há que privilegiar o ´”Outro”. É para servir o ”Outro” 

que somos voluntários, então, há que lhe reconhecer o 1º lugar. Atenção à 

“Inteligência ecológica”! O seu conceito fundamental há-de levar-nos a ter 

consciência das consequências do nosso agir. 

  Em jeito de síntese, à boa maneira salesiana, a Beatriz envolveu todos 

os presentes no essencial do tema, a partir de três jogos que ilustravam o 

“ver”, o “refletir” e o “agir”. E não se esqueceu de reco-

mendar que todos fossemos protagonistas de mudança 

positiva neste “mundo que é o nosso”.  

 

Testemunho da Beatriz Gomes – Voluntária 
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POR CAMINHOS JAMAIS SONHADOS!... 

 Refletir sobre o tempo que nos toca viver, hoje, é tão necessário como 

útil e urgente. 

 Os dias adquiriram um ritmo tremendamente lento, enquanto os acon-

tecimentos se desenrolam a uma velocidade vertiginosa. O que ontem era da-

do como certo, no dia seguinte já apresenta mutações e outros dados que ne-

gam os anteriores. 

 Refletir sobre os efeitos que os acontecimentos exercem no ânimo das 

pessoas é algo que nos pode ajudar a enfrentar, serenamente, o que não se 

entende.   

 Como decorrem os nossos dias, em regime de confinamento?  

 Como diria Camões, “ nesta incógnita espessura deixámos para sem-

pre…” tudo aquilo que para nós significava segurança, dado conquistado, o 

sempre assim se fez e se viveu, o que nos remetia para a repetição e quase 

para uma certa letargia. Era um bem estar que se vivia e se tentava imple-

mentar à nossa volta. De repente, tudo se desmorona e parece que se abateu 

sobre nós uma montanha de problemas, de novas situações, de novos desafi-

os, de problemas jamais sonhados. No entanto, por mais incrível que pareça, 

esta nova situação obriga-nos a uma mudança de atitude. E é de atitude que 

se trata. “Nada voltará a ser como era”, ouvimos dizer em todas as platafor-

mas de comunicação, em todos os tons e feitios. 

 A acomodação, um desequilíbrio da natureza tão maltratada pela ambi-

ção do homem, as desigualdades sociais, o esbanjamento de uns e a escas-

sez de outros, tudo é posto a nu e à consideração do homem. 

Também nós, neste silêncio imposto pelas circunstâncias, neste isolamento 

social, apenas físico, nesta paragem da ação educativa, cada uma de nós e a 

comunidade no seu todo, tenta viver irmanada a toda a humanidade que so-

fre. Ao longo do dia, intensificamos a nossa oração, na adoração diária, nos 

momentos de oração pessoal, que cada uma vai gerindo conforme as suas 

ocupações, e na oração comunitária. 

 Tudo nos convida a refletir sobre estes acontecimentos e os ensina-

mentos que deles nos advêm. No meio de muita confusão, incerteza, insegu-

rança, mudança, há valores que ressaltam pelo seu poder intrínseco: a solida-

riedade entre tantos seres humanos que deixam as suas seguranças e se 

põem ao serviço dos outros; a dedicação incomensurável de quem se colocou 

na linha da frente deste combate desigual; a gratidão, sentimento tão nobre, 

que se desenvolveu nestes dias, sob tantas formas; a união de esforços e de 

saberes, para resolver este problema sanitário, económico, social a todos os 

níveis; valorizar tudo o que a vida nos oferece, no ambiente familiar, na comu-

nicação e na fraternidade.  

Posto isto, depois de passar esta tempestade, nada voltará a ser como dan-

tes. Nem para nós, nem para o mundo. É bom que pensemos a sério nisto, 

pois haverá mudanças a fazer, em nós e nas nossas casas.  

         Ana Carvalho, fma 

Para Refletir... 
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CORONAVÍRUS SURPREENDENTE  

O homem nasceu. Quis ser grande. Ser potente. 

Alto como o céu estrelado,  

Como o Grande Oceano pesponteado 

Das ilhas contínuas de Ocidente e Oriente. 

 

Sentiu a fome das grandezas. De avançar, 

De sonhar acordado a sua própria sorte, 

Dar leis à vida. Dar leis à própria morte 

Sonhando que há de vencê-la! Loucura enorme! 

 

A Providência, porém, essa não dorme, 

Não se deixa enganar e ela não nos engana. 

Mandou parar um dia inteiro em cada semana. 

Qual parar? Façam-se estádios para as multidões. 

 

Gastem-se neles milhares e milhões. 

Fabriquem-se ídolos: o ídolo do atleta… 

Sim, mas houve uma “coisinha” minúscula, secreta 

Com a qual não se contou, 

 

Coisa mínima, milesimamente, 

Não se vê, não fala e não se sente. 

Só se sentiu a picada, quando disse: cá estou! 

 Então o homem acordou, tomou consciência, 

 

Desde que lhe veio ao ouvido: Estado de Emergência! 

Todo o homem é mortal, finito, limitado! 

Disse um coronavírus: fique tudo parado 

De noite e de dia, enquanto eu não tenha passado! 

 

Não quero lamentos, gemidos nem suspiros. 

Quem manda agora é o coronavírus. 

Parem desde já os grandes aviões,  

Comboios´flecha, gigantes camiões, 

 

Navios cruzeiros, orgulho dos turistas, 

As grandes construções que dão tanto nas vistas! 

Ralentem as filas à entrada do mercado, 

Fique cada qual em casa, sossegado. 

 

E reze então assim:  

Seja de nós aceite quem nos ensina a humildade 

E nos admoesta com instâncias da verdade.                 José Fernandes, sdb 

Para Refletir... 
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UM NOVO CHAMAMENTO 

Há dias, enquanto víamos o Papa em adoração ao SS. Sacramento, na 

Praça de S. Pedro, aquilo era muito forte. Dei comigo a pensar: Mas como é 

isto? Nesta Quaresma soalheira mas tão enferrujada isto é um novo Chama-

mento! São tantos os acontecimentos que o vírus provocou, tanta incerteza, 

tanta procura, todos eles nos tocam fortemente, não ao de leve. Então não é 

Deus, não é o Senhor Jesus a aproveitar esta pandemia infernal para nos di-

zer: Sai! Por que esperas? Achas que ainda tens tempo a perder, a desperdi-

çar? Não compreendes que Eu quero tudo!? 

Nós, as Irmãs da Casa de Santa Ana, parece que estamos antecipada-

mente em retiro, um longo retiro. Rezamos, rezamos mais, não me atrevo a 

dizer melhor… Somos convidadas a ler mais uma circular que veio, temos as 

palavras da Madre cheias de unção e solicitude e com frequência rezamos as 

nossas orações habituais, devidamente desdobradas em intercessões, em 

apelos a Nossa Senhora, a S. José, para conferir os santos mais nomeados, 

fora dos que, cada equipa de liturgia divulga por ser necessário rezar e rezar 

muito. 

Mas nem por isso estamos mais macambúzias, vamos até excogitando ma-

neiras de fazer recreio, de ver um filme, santo e relaxante, e só de oito em oi-

to dias, contar peripécias antigas, na linguagem atual fazer memória do pas-

sado. 

Não tenho dúvida nenhuma, é Deus que nos toca no íntimo de nós 

mesmas. Porque, quando entramos no Instituto foi um toque de clarinete, lím-

pido, alegre, que soava a futuro. Agora é igualmente um toque mais forte, que 

não escorrega pelos montes abaixo, mas vai fazendo derreter o gelo, ou se 

quisermos, o hábito de nos sentirmos bem. Agora desinquieta, coloca muita 

coisa em causa. A própria vida. 

 Esta é uma guerra “santa”! Segundo a minha visão, que será porventu-

ra deturpada, individual ou ingénua. Com certeza que vamos sair desta pan-

demia mais fraternas, mais cuidadoras, mais alegres, mais FMA. 

Mas que é uma guerra que tem imensos tropeços a combater, lá isso é. E que 

temos de travar, embarcadas num mesmo e imenso barco, cuja proa e con-

vés pouco ou nada conhecemos, também é verdade.  

Deus é Pai, é a nossa vela enfunada onde somos todos acolhidos e aí espera 

pela nossa opção funda e constante da certeza de que Ele é o nosso único 

Deus!  

                                    Delfina Silva, fma 

 

 

 

 

 

 

Para Refletir... 
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CONTIGO, SENHOR,  
JUNTOS, VENCEREMOS! 
 

Deus omnipotente e eterno, 

De toda a criatura és Senhor; 

Mandaste o Teu Filho ao mundo 

Ensinar-nos os caminhos do Amor. 

 

Amor que é fonte de Sabedoria, 

Que nos faz a todos irmãos, 

Unidos na fraternidade, 

Que nos faz apertar as mãos. 

 

Mas no decorrer do tempo 

Do nosso mundo agitado 

Surge o deserto implacável… 

Tudo para, esmagado! 

 

A uma febre escaldante, 

Que consome o mundo de dor, 

Junta-se a asfixia da alma, 

Que grita por um ventilador! 

 

Quem provoca este pesadelo, 

Que agita o mundo alarmado? 

E que por incrível que pareça, 

Fá-lo parar, desarmado? 

 

Que situação absurda, 

Nesta Quaresma, Senhor; 

Que penitência pesada, 

Que provoca tanta dor? 

 

Tudo para ao mesmo tempo… 

Que paradoxo terrível! 

P’ra quem não sabia parar 

A situação é horrível! 

 

Param escolas e oficinas, 

Param bares, montam-se hospitais 

Fecham Igrejas e mercados, 

Restaurantes e muito mais. 

 

 
 

Para Refletir... 
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Quem ousa parar o mundo, 

Com velocidade vertiginosa, 

Quem domina o homem no seu orgulho, 

Na sua prepotência vaidosa? 

 

Do Oriente ao Ocidente, 

Desde o Sul até ao Norte, 

Tudo para de mãos atadas, 

Só não para a negra morte! 

 

Este ser insignificante, 

Que escapa à nossa visão, 

Faz sentir a sua força, 

E afirma-se sem dar razão! 

 

Chama-se”Covid 19” 

“Corona vírus” ou segunda peste… 

Não importam os apelidos, 

Pois aceita qualquer veste… 

 

Pôs o mundo em pandemia 

Todos os Países em alerta, 

Viajou sem passaporte, 

Mas sempre em rota certa. 

 

Apesar do desafio, 

Deste terrível “apagão” 

Os grandes, querendo ignorá-lo, 

Gemem em grande aflição. 

 

Fez parar as velocidades, 

Dos carros, comboios e camiões, 

Fez tremer novos e velhos. 

Fez parar os aviões. 

 

Marcou distância nas filas, 

Nas entradas e no balcão, 

Mas juntou em casa as famílias, 

Com tempo para dar atenção!  

 

Fique em casa, é o grito, 

Que soa de terra em terra, 

A quarentena é sagrada, 

Jejum de mar e de serra! 

Para Refletir... 
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Nesta quaresma, Senhor, 

E até em tempo Pascal, 

Que queres de nós, teus filhos, 

A não ser conversão total? 

 

No caminho difícil da cruz, 

Tu és companheiro de viagem, 

Pois em cada irmão que se vai, 

és Tu que o levas à outra margem. 

 

A voz do Papa Francisco, 

Faz-se ouvir em todo o mundo, 

Apesar deste vazio, 

O seu testemunho é profundo! 

 

Carrega aos ombros pesada cruz, 

E mesmo de ar abatido, 

Encoraja a humanidade, 

A viver com mais sentido. 

 

É verdade, Senhor Deus, 

Brotam correntes de solidariedade, 

Os homens vão dando as mãos, 

E sente-se fraternidade. 

 

Surgem iniciativas  

Com muita criatividade, 

Os meios de comunicação,  

Estão sempre em atividade. 

 

Fechadas no nosso silêncio, 

Damos largas à imaginação, 

Temos tempo para refletir e partilhar… 

Temos tempo para mais oração 

 

Partilhamos mais a Palavra, 

E as meditações quaresmais, 

E na alegria do Ressuscitado, 

Cantamos Aleluias Pascais! 

 

A Via Lucis que nos chegou, 

De quem, assim, cuida de nós, 

Foi um clarão na noite escura, 

Que nos afinou mais a voz. 

Para Refletir... 
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Temos tempo para partilhar  

Nossas pesquisas e receitas, 

Temos tempo para saborear, 

As refeições mais bem feitas. 

 

Passeatas recreativas, 

De manhã pela frescura, 

Banhadas pelo sol que brilha, 

Que as nossas feridas cura. 

 

Obrigada, meu Deus e Pai 

Que cuidas de nós com amor, 

Pois na linha de todas as frentes, 

Guias nosso destino, Senhor! 

 

Maria nos acompanha, 

Faz das famílias Seu Santuário, 

E sofre com os seus filhos, 

Ela que chorou no Calvário. 

 

Uma homenagem sincera, 

A quem faz investigação, 

Quer cientistas, quer estudiosos, 

Que trabalham com o coração. 

 

Que o mundo aprenda agora, 

A viver com honestidade, 

Sem procurar só o lucro, 

À custa da calamidade! 

                             Mª Teresa Nobre, fma 

 

Para Refletir... 
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FESTA DA MADRE  
 

Como sinal de comunhão, a nossa Província escolheu a circular nº 988 

«A SINODALIDADE COMO ESTILO DE VIDA.» 

″Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. ″ (Isaías 52,7) 

 

 Muito obrigada Madre Yvonne pelo dom da tua vida e vocação, pelos 

“pontos” dados neste teu serviço de governo, como os que eram dados com 

amor por Maín, com gestos generosos e dedicados de entrega, atenção e deli-

cadeza que marcaram o caminho de santidade desta imensa família, de que 

somos parte. 

 Queremos intensificar na comunidade o clima de família e caminhar com a co-

munidade educativa respondendo às inquietações vocacionais dos jovens. 

 

 Com o olhar dirigida à JANELA DE VALPONASCA, à semelhança de 

Maria Mazzarello, adorando Jesus escondido no sacrário, e atenta à voz da 

MÃE: a ti as confio, tu, Madre Yvonne acolheste com amor e paixão apostóli-

ca a missão que o INSTITUTO te confiou de, em sinodalidade percorreste as 

comunidades espalhadas pelos cinco continentes para as encorajar a 

‘caminhar juntas’; a descobrir o sentido sagrado da pessoa humana; a traba-

lhar com sentido de gratuidade e reconhecimento do outro por aquilo que ele é; 

a redescobrir e viver com maior consciência o ‘ser comunidades educativas 

geradoras de vida’. 

 Queremos expressar, o nosso agradecimento a ti, Madre Yvonne, pela riqueza 

carismática que nos comunicaste, para vivermos com radicalidade a nossa missão de 

salesianas, para os tempos de hoje. 

  

 Recordamos, com gratidão as tuas inesquecíveis e carinhosas visitas à 

nossa Província, o cuidado que manifestaste pelas nossa Irmãs fragilizadas 

pela doença, aquando da construção e inauguração da casa S. 

José, a tua disponibilidade na escuta, o teu sorriso que gera confi-

ança, humanidade e presença próxima. 

 Madre Yvonne, foste na realidade “a casa do amor de 

Deus” em cujo coração o Instituto experimenta o amor que em ti 

arde a Jesus Eucaristia e à Mãe Auxiliadora. Soubeste ler a pai-

xão carismática salesiana vivida em Mornese, comunidade original 

na sua sinodalidade, espírito de família, alegria e entrega por intei-

ro aos jovens mais pobres.  

 Queremos-te manifestar a nossa gratidão, vivendo com alegria a 

fidelidade ao carisma salesiano, o amor a Jesus Sacramentado e a Maria, Mãe e Mes-

tra do nosso Instituto e a fidelidade à Igreja e ao Papa. 

 

 Obrigada Madre Yvonne porque continuas a ser uma orientação segura, 

convincente, exigente, materna e querida para sermos mais salesianas, teste-

munhas do amor de Deus. 

 A circular 988 despertou em nós a urgência de sermos cada vez mais testemu-

nho visível, credível e feliz da nossa entrega ao Senhor. 

Para Agradecer... 
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 Desafiou-nos e queremos valorizar mais o encontro pessoal e 

comunitário com Deus dando prioridade à oração, à escuta da Palavra e aos sacra-

mentos como força vital, para uma fidelidade a Deus e ao carisma. 

  

 Obrigada, Madre, pelo estímulo constante a uma espiritualidade sólida! 

Deus te abençoe e recompense pelo que és e fazes! 

 Queremos crescer na fé e na caridade fraterna expressando assim, que viver e 

trabalhar juntas em nome do Senhor, gera em nós o espírito de família, a alegria e a 

confiança. 

  

 Madre Yvonne, falaste-nos, inúmeras vezes, na conversão pastoral e na 

certeza da que Jesus caminha connosco, faz-Se presença, Luz e Caminho. 

Está vivo no testemunho da comunidade FMA, na Comunidade Educativa, na 

entrega de cada Colaborador. 

 Queremos ser comunidades evangelizadoras abertas à conversão pastoral, 

respeitando o crescimento e ritmo de caminhada de cada um.  

 

 Obrigada Madre, por nos questionares tantas vezes com a solicitude do 

Bom Pastor, como levamos os jovens a Jesus e que proposta de fé somos pa-

ra eles. Como é que somos hoje, para os jovens, proposta vocacional. 

 Queremos exercitar mais a misericórdia aprendida de Deus, a compreensão 

imparcial, a abertura a Deus e às pessoas, cuidar o descentramento de nós mesmas, 

o acompanhamento pessoal e a disponibilidade e escuta para acompanhar os jovens 

na sua descoberta e realização vocacional.  

 

 Madre Yvonne, impulsionas-nos a "QUEIMAR" pela PALAVRA e SAIR, 

a PARTILHAR esse Dom, pelas Irmãs da comunidade, pela comunidade edu-

cativa e pelos jovens, lá onde estão..." 

  Queremos chegar aos jovens com criatividade, também através das platafor-

mas e ‘pátios’ digitais, adaptarmo-nos às suas realidades, propor-lhes subsídios de 

encontro com a Palavra, momentos de oração e formação humana e cristã. 

  

 A tua escuta do Espírito e entrega incondicional, a tua audácia missio-

nária e o teu testemunho autêntico fortaleceu-nos, entusiasmou-nos! 

 Queremos, como tu, caminhar em Igreja em estilo sinodal, como o Papa Fran-

cisco convida a seguir, para nos sentirmos realmente povo de Deus, sinal especial de 

um novo modo de viver, na força da fé a fraternidade em Cristo. 

  

#Caminhar juntos - é inundar de luz a humanidade. 

Obrigada querida Madre Yvonne! 

A nossa gratidão é grande como o Mar, 

Memória do nosso coração agradecido! 
 

As tuas filhas da Província Portuguesa Nossa Senhora de Fátima 

 

 

Para Agradecer... 
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OBRIGADA, MADRE! 
 

Madre! 

A nossa GRATIDÃO  pelo que és! 

Pela tua simplicidade, transparência,  

Alegria e amor ao Instituto, a cada FMA 

Aos jovens e colaboradores. 

Tu és Mãe! 

Precedes-nos, caminhas connosco, 

Vives a sinodalidade  

A autêntica conversão pastoral. 

Atenta à voz do Espírito, escutas as tuas filhas. 

És luzeiro na nossa caminhada, 

 na busca da vontade de Deus. 

Como Jesus com os discípulos de Emaús, 

trilhas connosco o caminho das Escrituras. 

Afugentas  o medo da dúvida 

da indiferença, do fracasso, da desilusão. 

Vives a alegria duma vida doada 

na certeza constante da presença amorosa 

de Cristo Ressuscitado. 

Repartes connosco o pão da fraternidade. 

Fiel ao espírito de Mornese, repleto de sinodalidade 

na simplicidade de vida, no forte amor a Cristo,  

na audácia missionária! 

Sonhas!... sonhas filhas  

que se fortalecem na Eucaristia, 

levam-na aos irmãos e juntos 

 anunciam a alegria da Ressurreição 

única razão do seu viver. 

A nossa GRATIDÃO  para ti, Madre! 

 

Mª Lourdes Gomes, fma 
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 Dia de S. José operário 

 57.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

 S. Domingos Sávio 

 Sta Maria Domingas Mazzarello 

 Nossa Senhora de Fátima 

 Ascensão do Senhor 

 Solenidade Nossa Senhora Auxiliadora 

 Solenidade do Pentecostes 

 Sta Maria Mãe da Igreja 

 Solenidade da Santíssima Trindade 

 B. Estêvão Sándor 

 Dia do Anjo de Portugal| Dia de Portugal e das comunidades 

 Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

 Santo António de Lisboa 

 Dia Mundial dos Refugiados 

 Sagrado Coração de Jesus 

 Imaculado Coração de Maria 

 S. José Cafasso 

 Nascimento de S. João Batista 

 

 

 

Datas importantes 

O Senhor chamou a Si... 

 

 Neste tempo de pandemia pedimos ao Senhor da Vida por todos aque-

les que faleceram contaminados pelo covid-19. 

Paz à sua alma e conforto aos familiares! 


