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Frase do mês  
 

“O que a nossa Mãe nos aconselha? ‘A minha alma engrandece ao Senhor’. Maria 
“engrandece ao Senhor”: não os problemas, que não lhe faltaram naquele momento, mas o 
Senhor. Quantas vezes, nos deixamos dominar pelas dificuldades e nos deixamos absorver 
pelos medos! Nossa Senhora […] coloca Deus como a primeira grandeza da vida. Daqui nas-
ce o Magnificat, daqui nasce a alegria: não da ausência de problemas, […] mas a alegria nas-
ce da presença de Deus que nos ajuda e está perto de nós. Porque Deus é grande e olha pa-
ra os pequenos. Somos a sua fraqueza…”                                                            Papa Francisco 

Sintonia Sintonia 



 

NESTE NÚMERO... 
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Editorial 
 
Queridas Irmãs e amigos 
 
 Em tempos inéditos em que experimentamos a precaridade da vida 

humana devido à pandemia provocada pelo COVID-19, com férias e projetos 

alterados, eis-nos de novo a iniciar mais um ano letivo e pastoral. São tantas 

as incertezas perante um novo ano, mas juntos e de mãos dadas, com o 

olhar fixo em Deus nosso Pai e em Maria Auxiliadora, acolhemos com espe-

rança e alegria os desafios para este novo ano. 

 À luz do tema do Capítulo Geral XXIV assumimos, como Província, o 

compromisso de caminhar em conversão e sinodalidade para sermos comuni-

dades geradoras de vida. 

 Inspirados no itinerário para a JMJ, a partir do texto de S. Lucas, 

“Jovem, eu te ordeno, levanta-te” (Lc 7,14) somos convidadas a  colocarmo-

nos em atitude de escuta permanente e na ousadia de nos levantarmos com 

coragem de arriscar e confiar. 

 Prosseguimos, como Instituto das FMA e como comunidades educati-

vas e família salesiana, no caminho de preparação para a celebração do trié-

nio da fundação do Instituto das FMA, dedicando este segundo ano ao apro-

fundamento e ao acolhimento do mandato que Maria fez a Madre Mazzarello 

e continua a fazer hoje a cada FMA: “A ti as confio”. 

 A Madre Geral, na sua mensagem de abertura para este segundo ano 

de preparação, convida-nos a viver em atitude permanente de gratidão pelo 

dom da vocação e a perpetuar o “A ti as confio” de geração em geração, para 

que as jovens e os jovens sejam felizes nesta terra e descubram a riqueza do 

dom da oferta de si por amor de Deus, para que sejam as santas e os santos 

do Terceiro Milénio; para que aceitem este convite dirigido pessoalmente a 

cada um e possam responder aceitando também, ser pedras vivas do monu-

mento a Maria Auxiliadora. 

 Confiamos as nossas comunidades educativas e o novo ano pastoral à 

Virgem Auxiliadora, nossa Mãe e Mestra, sempre presente e atenta, que não 

nos abandona, mas infunde esperança e aponta-nos o caminho seguro para 

sermos portadores da alegria do seguimento do seu Filho, abraçando com 

amor a cruz de cada dia. 

 Na certeza que Maria caminha connosco, vai ao nosso lado e nos abre 

o coração à esperança e à confiança em Deus, desejo um ano pastoral aben-

çoado e com abundantes frutos. 

 Bom ano! 

 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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NEM TUDO POR AQUI É MONOTONIA!       

 Circundadas de espaços verdes e passarinhos atrevidos que comem o 

que aos humanos pertence mas que não deixam de ser maravilha a quem os 

contempla, sofremos como tantos outros as consequências do confinamento 

que não facilitou um justo veranear.  

 Mas houve contrapartida: o mês de julho foi testemunha de atividades 

várias de tipo cultural com a maioria das irmãs desta casa. Houve jogos, nar-

rativas, dança, exercícios físicos, passeio pelo jardim, visualizações para ani-

mar e renovar vidas cansadas mas com muita vontade de viver e oferecer vi-

da… 

 Com o generoso e eficiente apoio da Ir. Marsília Santos, vinda do Ex-

ternato Nossa Senhora da Assunção – Cascais -  a comunidade elaborou um 

mini-projeto de atividades à segunda, quarta e sexta-feira que quer ter conti-

nuidade ao longo do próximo ano na medida em que é uma mais valia para 

dar vida aos anos.  

 A atestar a verdade de quanto afirmo, aqui ficam algumas demonstra-

ções…. 

Rosa Teixeira, fma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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Em comunidade... 



 

página 6  N.º 247  Jul_Ago 2020 

 

1.º RETIRO ANUAL! 

No final desta jornada 

Que estivemos a percorrer 

Queremos dizer obrigada 

Pelo percurso que nos fez empreender 

 

Propôs-nos um caminho 

Todo centrado em Jesus 

E com Maria, sua mãe 

Fomos das bodas aos pés da cruz. 

 

Fomos questionadas e bem "picadas" 

Nestes dias de oração 

A viver sempre orientadas 

Para a essência da nossa vocação. 

 

Não nos trouxe novidades 

Mas uma clara atenção a ter 

É que a nossa vida em Cristo 

Será o único Evangelho que alguns vão ler. 

 

Que dom e responsabilidade 

Nos deixa esta certeza 

Irmãs,  não percamos a oportunidade 

De deixar a graça atuar na natureza. 

 

Deus ama-nos na nossa verdade 

Há que encher as talhas até cima 

Para que Deus dê vinho de qualidade 

A todo aquele que se aproxima. 

 

Já sabemos como isso se faz 

É com o Pai na intimidade, 

Só assim seremos capazes 

De entregar toda a nossa humanidade. 

 

É nela que Deus quer agir 

Sim, porque Ele tudo pode fazer 

Na matéria Ele pode intervir 

É preciso acreditar e deixá-Lo fazer. 

 

  

Linda Vieira, fma 

 

 

Pe.  Álvaro muito obrigada 

Pela constante interpelação 

Fez-nos pensar,  rezar e desejar 

A necessária desinstalação. 

 

Recordou-nos que ser santas 

É aquilo a que Deus nos chama 

E por isso nos vai dando sinais 

De quanto, quanto nos ama. 

 

Que os bons e poucos propósitos 

Que neste tempo fizemos 

Transformem as nossas vidas 

Pois foi para isso que viemos. 

 

Queremos dizer Jesus 

Essa é a nossa missão 

E nas bem-aventuranças 

Encontramos o nosso guião! 

 

Estamos certas que a bênção virá 

Deus não falha com a sua graça 

Aprendamos, porém o nosso lugar 

De ser fermento na massa. 

 

A esta equipa fantástica 

Fica a nossa gratidão 

Não nos deixaram faltar nada 

Nem o vinho, nem o pão. 

 

Mas agradecemos sinceramente 

O carinho e a familiaridade 

Que sempre têm com a gente. 

Nós temos por vós grande amizade! 

 

As irmãs salesianas 

A Deus muito agradecidas 

Pedem as bênçãos do Céu 

para sempre nas vossas vidas. 

 

A nossa gratidão. 

Em comunidade... 
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FÉRIAS COMUNITÁRIAS! 
 

 Foi mesmo, de 10 a 16 de agosto. Uma programação muito engraçada, 

todas íamos para a praia da Figueirinha, da parte da manhã, sem relutância 

de figurinos ou estereótipos gratamente abandonados. 

 A água parecia fria, depois algumas Irmãs eram tipicamente os golfi-

nhos de serviço. Que lindo! O tempo agradava. Ouvi dizer que “quem se en-

contra com Deus é uma bênção para o mundo”. Claro que não é só na praia 

que encontramos Deus espelhado no mar imenso e inquieto, sempre a perse-

guir-te, tal-qual como Deus te persegue em todo o lado, no bom sentido da 

frase. Mas a mudança de visual ambiental e do próprio, constitui um degrau 

de oxigenação e elevação. À tarde, um filme ou jogos tipo mandarim, por ve-

zes desfalcados pois o mar puxa e a sonolência – que tinha a sua hora mar-

cada! -  estendia-se um bocadinho mais. 

 Eram férias – que delícia! Porém, na quinta feira estivemos atentas a 

não deixar passar a nossa Adoração. Não há férias para agradecer e bendi-

zer o mistério imenso da presença de Jesus na Eucaristia. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Comunidade... 
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 A casa continuava na sua habitual faina, abrandada, mas acordada. 

Entregamos aos nossos colaboradores os lugares mais à mão, o nosso olhar 

ia seguindo os acontecimentos. Ninguém e nada ficou ao deus-dará, todos 

sabiam que as Irmãs estavam em férias. Até fomos ver um por de sol da serra 

da Arrábida! Na verdade a serra é linda e à noitinha tem aquele jeito de feitiço 

arrasador. Bem fez Frei Agostinho da Cruz no seu esmero em cantar Deus 

através das criaturas. E notem que, naquele tempo, ainda não havia “Laudato 

Si”!... Estava ainda uma marcação final, que ficou dependurada do nariz de 

uma Irmã…coitada, beijou o chão e saiu-lhe caro. Graças a Deus e a Nossa 

Senhora, tão nossa Amiga e Companheira, já está bem, melhor e em casa. O 

susto foi grande, maior é sempre a Mão do Senhor. 

 O fecho das férias celebrou-se indo ‘jantar fora’, jantar confecionado 

pelas jovens mais velhas acompanhadas pela Alice Neto. Foi um regalo co-

mer ali no pátio, debaixo dos claustros, todas juntas! As meninas mais peque-

nas foram mesmo a cereja no bolo, foram elas que fizeram as bolachinhas 

para a sobremesa, uma delícia! 

 Neste fim de ano tão misterioso, a pandemia fez voltar entre nós as fé-

rias comunitárias, que nunca deviam ter sido substituídas, mesmo em anos 

normais. A comunidade precisa de estar junta, não só a rezar, sim, isso é o 

alicerce, mas a inventar gestos de amor gratuito, a cantar, a jogar, a lembrar 

acontecimentos que, se fossem escritos ‘não cabiam os livros nesta terra’… 

Resta-nos agradecer a todos, sobretudo ao Senhor, a realização desta sema-

na singular e propor que, para o ano há mais…Mais fidelidade, mais entrega 

discreta, mais aceitação da diferença, mais fé e louvor! 

Delfina Silva, fma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Comunidade... 
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FINALISTAS 2019-2020 
 

 No passado sábado, dia 11 de julho, foi celebrada a Eucaristia de fina-

listas das crianças da Pré-Escolar que, brevemente, irão iniciar uma nova eta-

pa escolar.  

 A missa decorreu na Igreja Paroquial de Paranhos da Beira pelas 

11:00h com a presença dos pais dos meninos, com as funcionárias que pude-

ram estar presentes e com as Irmãs, que ajudaram e contribuíram muito para o 

seu crescimento individual e social.  

 A eucaristia foi vivida num clima de festa, contando com a participação 

dos meninos finalistas e pais dos mesmos, tornando este dia especial e ines-

quecível para todos.  

 No fim da eucaristia foram distribuídas, às crianças, algumas lembran-

ças e ainda houve tempo para os pais deixarem uma mensagem de agradeci-

mento e gratidão a todos aqueles que contribuíram para o crescimento dos 

seus filhos. 

 A escola deseja muito sucesso para o futuro destas crianças que hoje 

concluem esta sua maravilhosa etapa da vida! 

Marina Figueiredo, DP Paranhos 

Com os jovens... 
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LÁ VÃO ELES, SEMPRE A CRESCER! 
 

 Com um final de ano completamente inesperado, os alu-

nos do 4º ano, após 4 meses sem entrarem na escola e conviverem com os 

colegas e restante comunidade educativa, eis que houve um momento de ale-

gria renovada: a Celebração dos Finalistas nos dias 17 e 18 de julho.  

 Cumprindo todas as indicações da DGS e do Delegado de Saúde, ce-

lebrámos a Eucaristia no relvado do Externato de Nossa Senhora de Fáti-

ma—Arcozelo e vivemos, de forma contida, um reencontro muito sentido em 

clima de verdadeira festa no nosso coração e com surpresas para todos. A 

demonstrar isso mesmo, aqui ficam alguns testemunhos.   

 

“Sinto-me GRATA!  

GRATA por ter contribuído para o desenvolvimento cognitivo e, sobretudo, 

social e afetivo dos Exploradores do 4º A. Foi extraordinário vê-los crescerem 

na sabedoria e na graça de serem crianças. 

GRATA pelos pais e famílias dos meus alunos, por toda a simpatia e carinho 

que foram colocando em pequenos gestos (sorrisos, palavras, na compreen-

são pelos limites da minha condição humana,…). 

GRATA a D. Bosco e Maria Auxiliadora por me confiarem a missão de dar a 

mão as estes meninos, ajudando-os a crescer ao jeito de Jesus de Nazaré.  

No culminar deste ciclo, estou GRATA pela Celebração de Finalistas, que 

veio permitir que, num abraço dado com o olhar, serenássemos a saudade 

que nos foi imposta.”  

Mª João Monteiro, professora 
 
“Os meus queridos finalistas muitas saudades me vão deixar. Estes quatro 

anos foram de trabalho e crescimento para nós. Sei que estão prontos para a 

caminhada que se avizinha em busca do futuro. Foi com orgulho que lhes abri 

a porta para o mundo e os deixo voar pelo conhecimento. Que sejam muito 

felizes!” 

Cláudia Sofia, professora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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“Foi um dia muito especial, estive com a minha professora e com os meus 

amigos e pude relembrar a escola.”  

Gonçalo Félix 
 

 

“Adorei a festa de finalistas, pude voltar à escola depois destes meses todos, 
pude ver a minha turma e minha professora.” 

Joana Pinheiro 
 
 
“A festa de finalistas marcou o meu coração! Revi os meus amigos e a minha 
querida professora!” 

Tomás Silva 
 
 
“Adorei ir à festa de finalistas! Voltar a ver os meus amigos e a minha profes-
sora. Vão estar sempre no meu coração.” 

Beatriz Meneses 

 

 

“Nunca mais vou esquecer esta festa… Onde estive com a minha turma e a 
minha professora. Nunca vou esquecê-los.” 

Matilde Meireles   

 

 

“Depois de tanto tempo sem nos vermos, senti muita alegria por termos esta 
celebração. Gostei de estar com os meus amigos e a minha professora. Gos-
tei de estar com eles desde a pré até ao 4º ano e gostei muito da minha edu-
cadora e professora e vou continuar a gostar de todos.” 

David Oliveira 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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VERÃO CHEIO DE AVENTURA 

 

Vai começar o CATL, Yupi!!! Depois de dois meses e meio de confina-

mento podemos finalmente sair de casa e rever alguns amigos da escola, con-

versar… 

 O CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) do Centro de Assis-

tência Nossa Senhora de La Salette, começou! Nós estávamos cheios de von-

tade de ir e fomos. Revimos amigos e ficámos sensibilizados com esta nova 

realidade em que vivemos, de pandemia: aprendemos a usar a máscara corre-

tamente, a desinfetar as mãos e a manter os espaços limpos para nossa segu-

rança e de todos os que nos rodeiam. Fizemos atividades muito diversificadas 

e enriquecedoras que puxaram pela nossa criatividade e imaginação, gosto 

pela autonomia (de saber fazer e fazer bem), decoração, espírito de grupo 

(desenvolvimento social e emocional). As atividades desenvolvidas envolveram 

vários conteúdos como expressão corporal, expressão plástica, jogos sensori-

ais, quizz, viagens virtuais, experiências divertidas com água, caça ao tesouro, 

culinária, piqueniques, jogos lúdicos e temáticos, reciclagem de embalagens, 

sessões especiais de autoconhecimento e brincadeiras livres, desfrutando a 

beleza da natureza. 

 Gostámos muito destas semanas e das atividades que nos proporcio-

naram e que fizemos com muita alegria; enriqueceram-nos um pouco mais 

contribuindo para a nossa formação como jovens do futuro. Agradecemos às 

irmãs salesianas por todas as surpresas que nos proporcionaram e aos funcio-

nários por tudo o que nos ensinaram e pela forma como nos receberam e aca-

rinharam. 

Aqui fomos e somos muito felizes! 

Obrigada por tudo!... 

Grupo do CATL  

 

Com os jovens... 
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FÉRIAS NO ESTORIL 
 

 As crianças e jovens da nossa Casa de Acolhimento de Setúbal foram 

acolhidas para uma semana de férias na nossa Casa Provincial. Foram 12 as 

veraneantes, entre os 5 aos 18 anos, que encheram a casa de vi-

da, entusiasmo e algumas birras de sono. Foram acompanhadas por uma edu-

cadora que se voluntariou a ajudar nestes dias, pelas duas jovens mais velhas 

e pelas irmãs. Nos nossos passeios tivemos oportunidade de passar pelas ca-

sas da zona que nos acolheram com muito carinho e alegria.  

 Praia, filmes, jogos no parque, passeio pela costa e por Sintra, prepara-

ção do jantar de gratidão,  foram alguns dos momentos desta semana diferen-

te. No regresso a casa, a mais pequenina perguntava com a sua voz ainda 

meio "abebezada": "onde vamos agora?" Ouvida a resposta que íamos voltar 

para casa,  responde: "Ooooh!!" Mas logo com as outras começou a cantar: 

"Santa Ana! Santa Ana!!". 

 E assim foi a aventura das férias das nossas jovens em tempo de pan-

demia. Agradecemos muito o acolhimento em segurança nas diferentes casas 

e todos os mimos com que nos presentearam. Agradecemos de um modo es-

pecial às Irmãs da Casa Provincial pelo carinho, paciência e cuidado durante 

todo o tempo. Bem hajam! 
Mª da Conceição Santos, fma 

Com os jovens... 
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VISITA DOS IRMÃOS SALESIANOS 

 No dia 6 de agosto, um grupo de 14 jovens salesianos, acompanhados 

pelos Padres João Chaves e Juan Freitas, vieram a Arcozelo, à nossa comuni-

dade. A finalidade número um, era concluírem a jornada formativa com a boa 

noite dada por uma salesiana. Após o jantar, ei-los que chegam, na expectati-

va de um encontro tipicamente salesiano. 

 Depois de uma primeira ronda à casa e saudação das irmãs, o grupo 

dirigiu-se à capela, local mais espaçoso, para se cumprir o devido distancia-

mento. A diretora apresentou brevemente a obra educativa que aqui se desen-

volve, da pré-escolar, ao 1º ciclo e centro juvenil. Depois recordou o 150º ani-

versário da fundação do Instituto, no 2º ano de preparação em que recordamos 

a mensagem confiada por Nossa Senhora a Maria Mazzarello: “A ti as confio”. 

Enquadrada no contexto de então e feito um paralelo com a situação atual, 

concluímos com a oração do final do dia. 

 Passámos pelo refeitório onde se tinha preparado um pequeno bebere-

te, num ameno convívio com as irmãs. Apresentações e algumas risadas… 

chegou a hora de despedida. 

 Foi um momento salesiano muito bom, na fraternidade e na simplicidade 

de quem pertence à mesma família. 
            

  Ana Carvalho, fma 

  

Em Família... 
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JÚNIOR ENTRE JUNIORES 

  

 Este ano devido à pandemia não foi possível realizar a habitual forma-

ção de ‘juniores - Europa’ no mês de agosto, que este ano era em Loreto - Itá-

lia. Mas não querendo perder este tempo de formação foi disponibilizado o ma-

terial para refletir, partilhar… 

 As várias propostas de reflexão tinham como objetivo refletir e analisar o 

tempo que estamos a viver à luz da Palavra de Deus, da vida dos fundadores e 

das Constituições. 

 O material disponibilizado pela equipa formadora foi muito útil para refle-

tir sobre o tempo de confinamento que vivemos e este período de desconfina-

mento. Gostei muito das meditações e chaves de leitura que forma dadas a 

partir dos textos bíblicos propostos para reflexão e oração.  

 Eram 3 grandes temas:  

 Primeiro - a necessidade de estar e ser vigilante para acolher Deus que 

vem até nós nestes tempos estranhos, nunca antes vividos. Como textos bíbli-

cos tínhamos 3 parábolas sobre a vigilância.  

 Segundo - a necessidade de seremos pessoas de esperança. Acompa-

nhou-nos o texto dos discípulos de Emaús. 

 O saber identificar nas várias situações o que é sinal de Deus, mesmo 

que sejam pequenos sinais… o desafio é ver estes sinais de esperança que 

nos incentivam a caminhar e a certeza de uma Presença. O deixar que Jesus 

se ponha a caminho connosco. Aceitar o constante desafio de olhar as pesso-

as e a realidade a partir dos olhos de Deus. Ser testemunhas de esperança 

para quem nos rodeia. 

 Terceiro - tendo em conta aquilo que vivemos, refletimos… A necessida-

de de delinear passos concretos perante um presente diferente. Neste terceiro 

tema tínhamos como proposta de reflexão a parábola do banquete. O facto de 

sermos constantemente convidadas a estar à mesa com o Senhor… depende 

de nós aceitar ou rejeitar o convite.  

 No fim do mês e início de setembro teremos a partilha entre as juniores; 

será também este um momento muito desejado pois a partilha de vida enrique-

ce-nos e ajuda-nos a reanimar a esperança.  

Diana Arrobas, fma 

 

 

 

         

    

   

Em Formação... 
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5 DE AGOSTO NA CASA SANTA ANA 
 

 O dia 5 de agosto é, de facto, um dia marcado a letras de amor no ca-

lendário das FMA. Este ano, apesar de ser gerado no ventre da pandemia, 

não foi diferente. Pelo contrário, fez a diferença completa dos que já tenho 

vivido. 

 Gostava de expor um bocadinho da nossa surpresa nesse dia ao vol-

tarmos do Turcifal. 

 Claro que nos esperavam as Irmãs com muito alvoroço, porque já 

tínhamos voltado. 

  “Hoje jantamos com as meninas internas no refeitório grande!” avisou 

a Ir. São. Ficamos felizes com a ideia, estão em casa só catorze meninas e, 

fosse como fosse, fazem parte de nós, da nossa família. Um jantar ao estilo, 

tudo alegre e tudo bom. Os parabéns caíam com força no rosto iluminado da 

Ir. Delmina, como foguetes a estralejar. A Ir. São aproveitou o melhor momen-

to para lhe entregar a “prenda” dos 50 anos em nome da comunidade, ovacio-

nados e comovidos. As jovens cantaram uma canção para nós, acompanha-

das à viola pela Ir. Linda.  

 “Logo a seguir ao jantar, tudo sentado nas escadas do pátio, porque a 

festa continua”. Boa ideia… 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Festa... 
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 A festa era apresentada por duas tentativas de jovens, pois o corpo 

cresce sem piedade apesar da contagem dos anos se manter igual, que ti-

nham levado a semana inteira a ensaiar os gestos e as palavras! Uma dança 

cantada e ensaiada pela Juba, já como co-educadora, passos e letra linda de 

comover enquanto a noite descia serenamente e a lua já espreitava curiosa. 

Havia ainda outra oferta inacabada que ficou para o dia seguinte. A surpresa 

estava aprimorada, vejam onde chega a bênção de Deus que faz tão felizes 

estas jovens e estas pequeninas. 

 A educadora Regina quis também alindar a data com um desenho evi-

denciando o carisma salesiano. Gestos tão simples, tão familiares, tão 

’fofinhos’ que alargaram e muito esta festa tão nossa. Mas ainda veio a Ir. 

Delmina pacificamente completar o que ficara em alinhavos antes do retiro. 

Obra das suas mãos foi muito lindo o recado que deu à comunidade: Com 

muito carinho e gratidão pelos meus 50 anos! 

 As palavras são simplesmente abusadoras se quisermos expor o nos-

so agradecimento ao Senhor, que é nosso Pai. Entretanto confiamos: O Pão 

nosso de cada dia nos dai…sempre. O Pão que nos alimente por dentro, por-

que o corpo vai a correr buscar a levedura que o sacia.  

        Delfina Silva, fma 
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2.º RETIRO ANUAL  
 

Neste tempo de pandemia 

Deus chama-nos ao essencial, 

Trouxe-nos em suas asas Robustas 

Ao deserto do Turcifal. 

 

Abriu seus braços de Pai, 

Sem máscara nem restrições, 

Limpou-nos feridas e mágoas, 

Aqueceu-nos os corações. 

 

Padre Carlos foste o instrumento 

Na oficina do Divino oleiro, 

E a miséria do nosso barro, 

Também moldaste por inteiro. 

 

Somos pobres para agradecer, 

Tanta riqueza de um Deus que é Pai; 

Está nos Céus, mas é presente 

Ao Seu filho quando cai… 

 

Felizes os olhos que veem 

O que vemos no tempo presente, 

Pois o Pai que Jesus nos mostra, 

É o mesmo que Ele amou eternamente! 

 

Vede com que amor o Pai nos ama, 

Que quis fazer de nós Sua morada; 

Trouxe o Filho e o Seu Espírito, 

Deixa-nos a alma tão pasmada! 

 

Que Mistério tão profundo, 

Que nos deixa extasiados 

Mas o processo é amor, 

Que rima com transformados. 

 

Pai Nosso, grito do coração 

Dos filhos po Ele amados, 

Está nos Céus, mas vive em nós; 

Por Ele somos sempre procurados. 

 

Senhor do Tempo e da História, 

Deus Nosso Pai Trindade de amor, 

Queremos aprender a sermos filhas, 

Aceitando a Tua vontade, na dor. 
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O momento que vivemos é duro… 

As máscaras que trazemos são correntes 

Que nos prendem e nos amordaçam, 

Nesta com dição de almas penitentes. 

 

Pai Nosso que estais nos Céus, 

O Teu nome seja santificado, 

Nesta cruz que carregamos, 

O teu querer seja louvado. 

 

O Teu Reino venha a nós, 

Mesmo em tempo de pandemia, 

E os frutos que brotarem, 

Sejam colhidos na alegria. 

 

Não amemos com a garganta, 

Amemos o Senhor com o coração, 

Ele nos dará sempre mais amor 

A Sua vontade é a nossa conversão. 

 

Maria, abandonada em Deus, 

Fez sempre a Sua vontade; 

Caminhou, dizendo sim, 

Fazendo dele a sua liberdade. 

 

O pão nosso de cada dia,  

Nos dás, Senhor, na gratuidade, 

E também o de amanhã, 

Em todo o tipo de necessidade. 

 

Perdoai as nossas ofensas, 

Ajuda-nos a perdoar ao irmão, 

Livra-nos do rancor e violência, 

Faz-nos amar no perdão. 

 

Cada um tem a sua telha, 

E muitos até um telhado, 

De nada se assusta o Senhor, 

O Seu amor ultrapassa o pecado. 

 

Ajuda-nos na tentação, 

Livra-nos de todo o mal 

Do corpo ou do espírito, 

De qualquer vírus fatal! 
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As mentiras do pantufas, 

Não nos devem assustar, 

Devem acrescentar a nossa lata, 

Para mais e mais confiar. 

 

Bendito o Senhor da nossa história, 

Pelo perdão d’Ele recebido, 

Cantemos a Sua bondade, 

Com o coração agradecido. 

 

A quantos nos prepararam 

Este tempo de felicidade, 

A nossa imensa gratidão, 

Pela vossa disponibilidade.    
                                                    
Teresa de Jesus, fma 
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“FIZEMOS DESTA TERRA A NOSSA TERRA E DESTE POVO O NOSSO POVO”  

 Agradecemos ao Senhor, a Nossa Mãe Maria Auxiliadora, ao Instituto 

e a todas as pessoas que nos acompanharam e ajudaram neste longo percur-

so!  

“A única prenda que pedimos é Uma santa missa pelas nossas intenções em 

cada comunidade.”  

Dolorinda Ferreira, fma 
 

 Queridas irmãs, com estas palavras das nossas irmãs, que vão cele-

brar o seu Jubileu da Vida Religiosa 5 de Agosto 2020, convido às comunida-

des a viver um mês de acção de graças com a oração mais intensa pelas 

nossas irmãs, agradecendo o dom da vida, da vocação e da fidelidade e pedi-

mos ao Senhor da messe as novas vocações. Durante o mês podemos medi-

tar o lema e a Palavra de Deus que guia o caminho das nossas irmãs: «Deus 

é Amor»: Cor 13, 3-8 e Jo 15, 8-17. Como Inspetoria nos encontraremos em 

comunhão na oração do terço.  

 Colocaremos esta oferta no altar no dia 5 de Agosto, Festa do Instituto, 

em cada comunidade, celebrando a santa missa pelas intenções das duas 

irmãs, e no dia 8 de Agosto aqui na Casa Provincial na forma como foi já co-

municado, segundo o desejo da irmã Dolorinda.  

 O sinal da nossa gratidão seja também a vivência fiel e generosa dos 

compromissos que cada uma assumiu no dia da sua Profissão religiosa.  

  Obrigada e Parabéns para as nossas irmãs! 
 

Mensagem recebida das irmãs de moçambique 
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 As Irmãs festejadas: Florinda Godinho, Mª 

de Lourdes Portela, Mª José Pereira, Mª das Dores 

Esteves e Mª Delmina Mendo, respectivamente dos 60 e 50 anos de fidelida-

de a Deus e ao carisma de D. Bosco e de Madre Mazzarello, vêm desta forma 

agradecer a todos os que, com a oração e com algum gesto amigo, se fize-

ram presentes no passado dia 05 de agosto de 2020.  

 Desejam que Maria Auxiliadora e o seu Divino Filho derramem muitas 

graças sobre todos. Muito obrigada! 

 

Agradecimento 

O Senhor chamou a Si... 

 

   12.08. 2020 – Ir. Maria Isaura Rodrigues 

   12.08.2020 – Sr. Joaquim Silva – Pai da Ir. Anabela Silva                                

Paz à sua alma e conforto aos familiares! 


