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Frase do mês  
 

“Quando Jesus nos quer ensinar como deve ser a atitude cristã, diz-nos poucas coisas, faz-
nos ver aquele famoso protocolo sobre o qual todos nós seremos julgados (Mt 25). E o que 
diz? […] Dei de comer ao faminto, dei de beber ao sedento, visitei o doente, o prisioneiro. As 
obras de misericórdia são justamente a estrada do amor que Jesus nos ensina em continui-
dade com este amor de Deus, grande! Com este amor sem limites, que se aniquilou, se humi-
lhou em Jesus Cristo; e nós devemos expressá-lo assim.  

Papa Francisco 

Sintonia Sintonia 
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Editorial 
 

 

 Neste final de ano letivo, vivido e experienciado de uma forma inédita 

pelas circunstâncias desta pandemia, aproveito para agradecer o empenho 

de todos pela forma como abraçamos com amor e paixão educativa e evan-

gelizadora a missão que nos foi confiada. 

 A força de trabalharmos juntos, mesmo à distância, criou em nós no-

vas sinergias na abertura aos novos desafios desta realidade emergente. 

Não nos deixámos paralisar pelos medos, pelas dificuldades, pelas dúvidas, 

pelas preocupações, pela impossibilidade de responder adequadamente às 

novas emergências, mas prosseguimos com coragem e confiança! 

 Colocámos toda a nossa confiança em Deus e na proteção amorosa e 

sempre presente de Maria Auxiliadora, a Mãe dos tempos difíceis e dos tem-

pos novos! 

 Acreditamos que não estamos sós! 

 O Senhor está presente com o Seu Espírito! Ele reaviva em nós a es-

perança! Dá-nos constantemente a força para testemunharmos com alegria o 

dom da vocação a que fomos chamados.   

 Como diz a Madre Geral, Irmã Yvonne Reungoat, na circular nº 999, é 

necessário “reavivar o dom de Deus que está em nós e por isso requer que 

retomemos com paixão o caminho de formação, como um espaço onde o Es-

pírito Santo age, renova, recria, sopra, onde Ele quer e como Ele quer”. Ele é 

presença ativa e transformadora em nós, nas comunidades educativas, nos 

jovens. 

 Desejo a toda a Comunidade Educativa, à Família Salesiana e a todos 

os jovens um tempo rico e fecundo de espiritualidade salesiana em tempos 

de férias, mesmo nas circunstâncias difíceis que nos encontramos. 

 Assumamos com responsabilidade as normas orientadoras emanadas 

para a situação que estamos a viver. 

  

 Boas Férias! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

A palavra da Provincial 
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CELEBRAR O 12 DE MAIO COM O CORAÇÃO 
Comunidade Educativa do ENSA - Cascais 
 
 Dia 12 de maio de 2020, a Comunidade Religiosa e a Comunidade 

Educativa uniu-se virtualmente para rezar o terço em união com todos os pe-

regrinos de coração, que nessa noite rezavam pedindo por intercessão de 

Maria nossa Mãe, o fim da pandemia. 

 Foi uma experiência de comunhão, de encontro, de oração partilhada 

em alegria e esperança. 

 Alguns dos testemunhos deixados por algumas pessoas que participa-

ram nesse encontro de oração a Maria: 

 

 “Para mim, a oração do terço do dia 12, foi um momento de intensa in-

teriorização e de profundidade durante o qual senti que estávamos todas em 

sintonia e partilha com os olhos virados para Maria”.                        Emília Bento 

 

 

 “Quanto à noite do dia 12 de maio, para mim, foi especial. Nunca o ti-

nha feito e, confesso que me senti muito bem. Gosto muito de Nossa senhora 

de Fátima”.                                                                                   Ana Coutinho 

 

 

 “No dia 12 de maio, na nossa oração virtual do terço a Nossa Senhora 

de Fátima, foi maravilhoso ver toda a comunidade escolar reunida, rever tan-

tas caras que já não via há muito tempo e sentir de forma mais nítida que es-

tamos juntos na travessia desta tempestade. Soube bem sentir em todos os 

presentes, a alegria deste reencontro no abraço reconfortante da oração. 

Encheu-me também de alegria poder participar desta oração tocando e can-

tando novamente com todos, que é a forma como, na verdade, melhor sei re-

zar. 

 Agradeço este momento em que encurtámos a distância e juntos che-

gamos a Fátima”.                                                                              Mariana Góis 

 

 

“Para mim, foi um momento muito marcan-

te. Convosco, senti-me envolvida por um 

grandioso amor, tão puro… com tanta paz. 

As minhas filhas vieram e abraçaram o mo-

mento. Senti um querer bem, um querer 

estar, não querer ir embora mesmo quando 

era para desligar. Aconteceu saudade. Es-

tou muito grata por estar convosco”.                                                        

                                            Filomena Madeira 

 

  

Em Comunidade... 
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“Eu e a minha Mãe sentimos uma forte união com Maria, Mãe de Deus. 

Por muitos obstáculos que a vida apresente, na Fé encontramos sempre a 

força para ultrapassar o afastamento e a tristeza”.                            Clara Jardim 

 

 

“Foi um momento de oração juntamente com a ‘família de coração’ à 

qual eu pertenço, um bem-haja a todas”.             Isabel Pereira 

 

 

“Nesta nova realidade que estamos a viver, em que somos invadidos 

pelo medo, pela insegurança, em que a ameaça vem de algo tão pequeno 

que é invisível à vista desarmada, sentimo-nos impotentes e insignificantes. 

Só a certeza que Deus quer o melhor para nós e não nos abandona, é que 

nos ajuda e dá força para seguir em frente. No dia 12, ao olhar para o 

écran do computador, fiquei emocionada. Senti-me como diz a canção "um 

grãozinho duma praia maior". Os rostos familiares daquelas de quem um ví-

rus me afastou, fazem-me falta. Todas diferentes na maneira de estar, de ser, 

nas funções que desempenhamos, mas afinal pertencentes à tal "praia mai-

or": a família Salesiana e juntas, na fé mantemo-nos unidas, apoiando-nos 

umas às outras, pois só assim faz sentido. Com essa união e com a ajuda de 

Maria, nossa Mãe, havemos de ter força e a certeza que vamos todos ficar 

bem”.                                                                                         Mª Leonor Mateus 

 

 

“Na oração do terço, senti uma forte união entre todos que parecia for-

mar um círculo de paz, amor e força capaz de proteger todos os que mais nos 

querem bem e por quem rezamos todos os dias”.                          Liliana Castela 

 

 

“No dia 12 de maio ao rezar o terço senti uma grande alegria e senti 

mais uma vez que fazia parte de uma grande família, a "família salesiana". 

Senti que este momento de oração simbolizou o reencontro da comunidade 

educativa na fé e reforçou o espírito de união de grupo”.    Mª da Conceição Pires 

 

"No dia 12 de maio pelas 21 horas aconteceu um momento bonito de 

reunião da família Salesiana do Externato Nossa Senhora da Assunção. A 

distância não nos impediu de darmos as mãos e sentirmos com muita força 

Nossa Senhora entrar no nosso coração. A cada oração do terço senti o meu 

coração transbordar de alegria, amor e gratidão. Obrigada!”        Bárbara Freitas 

 

“Para mim, o momento de oração do terço, no dia 12 de maio foi espe-

cial pela sua vivência partilhada. Unidas pela fé pudemos rezar em conjunto, 

a Maria, nossa Mãe protetora! Foi um momento único!”                 Helena Palma 

                                                       

Em Comunidade... 
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“Maria é o meu refúgio, aconchego, força, esperança e coragem no fu-

turo. Com ela nada temo. Por isso, que melhor forma de a louvar senão atra-

vés da oração do Terço como Ela nos pediu? Foi um momento emocionante, 

cheio de Fé. O meu coração sentiu-se reconfortado”.                 Encarnação Belo 

 

“Foi um momento de união e de fé, em tempos tão conturbados, como 

estes em que vivemos confinados no nosso lar”.                                Rita Ferreira 

                                                                         

“Na noite de 12 de maio, estivemos todas juntas, na expressão mais 

valiosa do ser humano, a oração. Por ser véspera de dia 13 de maio, fomos 

chamadas a estar com Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pedindo a sua 

proteção, a sua força de mãe, e o seu apoio principalmente nesta fase tão di-

fícil das nossas vidas”.                                                                      Rute Mendes 

 

“Na noite de 12 de maio, estivemos todas juntas, na expressão mais 

valiosa do ser humano, a oração. Por ser véspera de dia 13 de maio, fomos 

chamadas a estar com Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pedindo a sua 

proteção, a sua força de mãe, e o seu apoio principalmente nesta fase tão di-

fícil das nossas vidas. Nesta oração com a comunidade educativa e com a 

minha família, sinto que ouvi os meus sentimentos mais profundos, revigorei 

os meus desejos, e ganhei coragem para enfrentar as minhas necessidades. 

E todas juntas reafirmamos o nosso sentimento de união”.             Ivone Gomes 

                               

 

“Enquanto católica, que sou, além de nova na escola, achei a iniciativa 

muito sublime que traduziu em muito todos os valores católicos em que acre-

dito. O mês de maio tem um significado muito especial para mim, a minha 

mãe faz anos a 13 de maio, por isso, todo o mês é uma celebração.  

Participar nesta oração que reuniu toda a escola em torno de uma cau-

sa tão humana e espiritual deixou-me emocionada. Rever todas as colegas 

que conheço há pouco, mas com as quais já criei laços fortes, foi emocionan-

te. Por tudo isto, gostava de agradecer a todos os membros da Equipa de 

Pastoral por esta iniciativa”.                                                                    Elsa Cruz 

 

 

“Rezar o terço em comunidade é sempre um momento de partilha de 

intenções e pedidos que a Nossa Mãe do céu nos concede com carinho”.  

                                                                                                                           Rosa Brás  

 

“Ao estar presente no momento de oração de dia 12 de maio senti uma 

enorme alegria e paz interior. Foi ótimo observar que toda a comunidade edu-

cativa estava unida neste momento de oração”.                           Vanessa Jordão 

 

 

Em Comunidade... 
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QUARENTENA A CORES 
 
 Quarentena, escola fechada, aulas online, estar em casa 24 sobe 24 

horas … do dia para a noite uma grande mudança a vários níveis. 

 Pátio vazio dia após dia!...Que fazer?... 

 Surge a ideia que seria interessante pintar uma parede do pátio, com 

desenhos carismáticos, alegres. Nem mais! Boa maneira de aproveitar algu-

mas tintas que estavam na garagem sem grande utilidade. E o sonho deu es-

paço à realidade estampada agora, pelos quatro cantos dos nossos pátios. Es-

ta quarentena trouxe consigo muitas coisas e uma delas foi a oportunidade de 

“renovar” a casa para acolher a comunidade educativa. Ao longo destes meses 

a família que estaria desenhada nestas paredes ia crescendo. Assim, todos 

encontraram um lugarzinho ao lado de Maria Auxiliadora, do Bom Pastor, Ma-

dre Mazzarello, Dom Bosco, e de outros jovens santos da família salesiana. 

 Numa parte da parede está escrito o seguinte: “Somos uma família, vi-

vemos o espírito do nosso pai Dom Bosco.” Esta frase faz parte do hino da es-

cola que os alunos gostam muito de cantar porque lhes fala ao coração. 

Nova energia, novo encanto, novo calor a acolher crianças, jovens e adultos, 

neste espaço educativo.  

 Esta foi uma das formas de viver esta quarentena colocando os dons 

que o Senhor me deu, ao serviço da missão e de gastar o meu tempo pelos 

outros. 

Diana Arrobas, fma 

  

Em comunidade... 
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“ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO” 
 
De repente, passámos à outra margem, 

E perdemos de vista o Senhor, 

Entrámos mar dentro em viagem, 

Transformada em medo e pavor. 

 

“Queriam aclamá-lO como Rei, 

Mas Ele despediu-se da multidão, 

Subiu ao monte para orar, 

E ficou só em solidão. 

 

Os discípulos lutavam com o vento, 

Grandes ondas se levantaram no mar, 

Aflitos não sabiam o que fazer… 

E começaram todos a gritar!” 

 

No meio desta tempestade, 

Que envolve o mundo todo em pandemia, 

Estamos contigo, Senhor, no mesmo barco, 

Lutando, rezando e sofrendo a mesma agonia. 

 

Deixámos a nossa margem de conforto 

Onde sentíamos segurança, tranquilidade, 

Estamos noutra margem sem projetos, 

Onde nos aguardam desafios e novidade!... 

 

Porém sucedem-se as vivências 

Que vão marcando a nossa vida, 

Vestidas, porém doutra roupagem. 

E cada qual a mais sofrida. 

 

Sentimos nelas a Tua presença. 

Mesmo que às vezes disfarçada, 

Gritamos, com medo dos fantasmas, 

Mas sentimos a tormenta acalmada. 

 

Tu nos dizes: ”Sou Eu, não temais, 

Sinto tudo o que vos faz sofrer… 

A cruz é dura, mas tem sentido, 

Quando a minha vontade tem de acontecer.” 

 

A festa da nossa Madre 

Uniu-nos NA NOVIDADE, 

Como frutos da mesma árvore, 

Em GRATIDÃO e fraternidade. 

 

 

 

Em comunidade... 

Com todo o nosso Instituto, 

Celebrámos Madre Mazzarello, 

Fizemos festa, em comunhão. 

Foi um dia mesmo belo! 

 

A Eucaristia celebrada, 

Pelo nosso amável Prior, 

Unidos, em família, vivemos, 

Este PRESENTE do DEUS-AMOR! 

 

Vivências profundas, sofridas, 

Com sabor a Ressurreição, 

Maria no meio de nós, 

Em peregrinação do Coração. 

 

Em Fátima, abriu-nos os braços, 

Acolheu-nos como peregrinos; 

Embora em casa vimos as luzes, 

E ouvimos o toque dos sinos… 

 

Foi uma vigília inesquecível, 

Unidos ao mundo e a Maria, 

Cantámos os seus louvores, 

Tal como na Cova da Iria. 

 

Preparámos a nossa Creche, 

Com as devidas limpezas, 

Fizemos o teste COVID, 

Prevenindo más surpresas. 

 

O Senhor está connosco 

No resultado final, 

E respirámos bem fundo, 

Sem nenhum caso fatal. 

 

As crianças vão chegando, 

Poucas, com confiança… 

Quando a tempestade acalmar, 

Será melhor, temos confiança! 

 

Estes dias são de PRIMAVERA, 

Cheios de sol e de cor, 

Com Maria estamos no Cenáculo, 

Esperando o CONSOLADOR! 

                                                              

 Mª Teresa Nobre de Jesus, fma 
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DE CASA EM CASA... 

 No dia 15 de maio de 2020 celebrou-se o Dia da Família! E a equipa 

do Pré-Escolar do Externato Maria Auxiliadora – CLV preparou uma sur-

presa para todos os seus Reguilas e Traquinas: Circuito “Vai Ficar 

Tudo Bem”, para celebrar este dia, pois somos uma “grande família”. 

 “Fomos visitar cada um a sua casa. Começamos em Águas de 

Moura, pelas 9 horas da manhã junto ao famoso Sobreiro Assobia-

dor, e terminamos este dia às 21 horas junto ao Moinho de Vendas 

Novas, passando por Pegões, Bombel, Afeiteira, Montemor-o-Novo, 

Lavre, Cortiçadas de Lavre e Cabrela. 

 Cada quilómetro percorrido valeu tanto a pena, pois ficamos 

de coração cheio não tendo palavras suficientes para exprimir tudo o 

que sentimos neste dia… GRATIDÃO foi o que sentimos por cada 

sorriso e cada olhar envergonhado.” 

 Esta iniciativa só foi possível de realizar com o apoio de todas 

as famílias e temos a convicção de que esta experiência ficou na me-

mória de todos, pois tal como no Principezinho “Aqueles que passam 

por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um 

pouco de nós.”… e nós deixamos a nossa marca no coração dos nossos me-

ninos e eles marcaram sem dúvida o nosso. 

Catarina Pereira e Cláudia Duro, educadoras  

ABRIMOS AS PORTAS! 

 No dia 1 de junho de 2020 finalmente regressamos. O Externato Maria 

Auxiliadora – no Colégio Laura Vicunha - abriu as portas… Não podia 

ser melhor dia, pois neste dia celebrou-se o Dia da Criança, foi um dia 

duplamente feliz. Depois de dois meses e meio de uma vida diferente da 

que estávamos habituados, alguns meninos começaram, neste dia, a 

viver a escola com algumas diferenças, mas com o mesmo carinho e 

cuidado de sempre.  

 Foi e é certamente um desafio para todos nós, mas é imperativo 

que acreditemos que “vai ficar tudo bem”. 

 Cada dia tem sido vivido com muita alegria, brincadeira, afetos e 

gestos de carinho. As máscaras não nos impedem de transmitir um 

olhar divertido, uma voz confiante, e a liberdade de acreditar em nós e 

nos outros… e de sonhar.  

 Nem todos regressaram, sabemos que ainda existem receios, 

mas nós continuamos com eles diariamente online para que se sintam 

parte do grupo… e temos tantas saudades.  

 Temos fé que brevemente tudo isto irá passar para podermos vi-

ver sem condicionantes este mundo das crianças que é maravilhoso… e 

que nós tanto adoramos. 

Catarina Pereira e Cláudia Duro, educadoras  

Em comunidade... 
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SEGUE-ME ATÉ AO MUNDO DA…. 
 

Os pequeninos dos cinco anos do Externato Nossa Senhora de Fátima 

continuaram a sua descoberta pela literacia ao longo deste tempo de confina-

mento. Educadoras, psicóloga e professora de Música juntaram-se nesta 

aventura de proporcionar o treino de competências de consciência fonológica 

(uma das áreas da literacia), misturando o treino da competência com a ale-

gria que a música transmite e atividades concretas que os alunos realizavam 

semanalmente.  

Abrimos o projeto com o poema “Numa casa muito estrada”, de Antó-

nio Mota, musicado pela Professora Salomé, interpretado e cantado por toda 

a equipa. Era tempo de relembrar a segmentação silábica e as rimas.  

Posteriormente, entramos no mundo da identificação das sílabas inici-

ais e abrimos o tema com uma brincadeira criada através da música “A can-

ção da Bicharada” do Daniel Completo, da Luísa Dulca Soares e do João Vaz 

de Carvalho.  

Já quase a aproximar-se do fim, foi tempo de entrar no mundo dos fo-

nemas e desta vez socorremo-nos de uma música muito conhecida dos meni-

nos do Panda e dos Caricas. Chamava-se “Sopa de Letras”.  

Foi uma viagem divertida e animada, em que cantamos e encantamos. 

Mas tudo isso enquanto fomos aprendendo mais sobre o mundo das sílabas, 

dos sons e, até certo ponto, das letras também!  

Agora é tempo de descansar para regressar em setembro com mais 

energia e curiosidade para aprender mais, sempre mais! 

Ariana Lopes, psicóloga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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CHEGOU CORREIO! 

 No passado dia 1 de junho, comemorou-se o Dia Mundial da Criança, 

um dia especial, dedicado a seres tão especiais.  

 Num ano de tantos desafios, barreiras, privações, proteção, uma esco-

la reinventada, amigos afastados, passeios, brincadeiras e abraços adiados, 

foram também as crianças que viram o seu mundo parar e depois a reviravol-

ta: a casa passa a escola, os amigos existem apenas do outro lado do ecrã, 

numa escola à distância [como tudo o resto] e a palavra saudade preenche a 

nova realidade.  

 Para assinalar este dia, os alunos do 1.º ano do Colégio Laura Vicu-

nha, tiveram surpresas, logo pela manhã. No habitual Bom Dia, depois de re-

ceberem um vídeo e uma mensagem da Diretora Pedagógica, com a notícia 

de que nesse dia, não haveria, nem aulas, nem tarefas, a sua professora titu-

lar pediu-lhes que fossem espreitar a caixa do correio. Depois da excitação, 

seguiu-se a alegria e a emoção de quem recebia uma carta pela primeira vez! 

E melhor do que receber uma carta é conseguir lê-la, com todas as palavras 

que alguém nos dedicou e escreveu para nós – sinal de que o 1º ano está a 

terminar e que com ele aprendemos tanto.  

 Dentro de cada envelope, estava uma carta cheia de palavras. Mas 

neste tempo diferente e num dia especial, dentro de cada envelope, seguiram 

também afetos, saudade, carinho, abraços e o desejo de que cada uma sen-

tisse o quanto é única e especial.  

 O que mais queremos é vê-las felizes e a sorrir: missão cumprida!  

 Chegou correio! Chegaram afetos!  

Susana Figueiredo, professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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ABRIMOS PORTAS PARA A PEQUENADA! 

 Com todo o cuidado e com muita saudade, a nossa escola abriu 

as portas às crianças da Educação Pré-Escolar! 

 A verdade é só uma… a escola só faz sentido com a presença dos 

nossos pequeninos, e com as suas vozes a ecoar por todo o espaço. 

 Com as devidas precauções, vivemos a emocionante experiência da 

vida da escola voltar a uma nova realidade, que acima de tudo, voltou a fazer 

as nossas crianças felizes. 

                 Ivone Gomes, Educadora ENSA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA: MUITO OBRIGADA! 
 

 Não há palavras para descrever o ato de generosidade que o nosso 

Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos da Beira teve com o Centro 

de assistência Social Nossa Senhora de la Salette.  

 Depois de dois meses de confinamento, a nossa escola estava quase 

irreconhecível, pois as ervas cresceram e os nossos espaços quase não se 

viam!...  

 O senhor Presidente da junta, o senhor Paulo Sérgio Monteiro Fernan-

des Coimbra, teve a amabilidade de nos aju-

dar a limpar todo o espaço, fornecendo-nos 

todos os materiais necessários para o mes-

mo, além disso também nos forneceu materi-

al de proteção. 

 As crianças da Pré-escolar, estampa-

ram a mão com tinta numa cartolina, elabo-

rando uma árvore, que simboliza o nosso es-

paço, pois agora está limpo e bonito. Este 

cartaz foi oferecido com muita alegria ao Se-

nhor Presidente da Junta.  

 Obrigada por cuidar do nosso espaço.  

Marina Costa, DP de Paranhos 

 

Em comunidade... 
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VIAGEM PELO CORAÇÃO 

 

Já alguma vez experimentaste fazer uma viagem pelo coração?  

Os alunos do 1º ciclo do Externato Nossa Senhora de Fátima, após al-

gumas manifestações de sinais de tristeza e sintomatologia ansiosa, começa-

ram a sua viagem despertando para a importância de cuidar as emoções. De-

pois de uma auscultação das mais presentes nos alunos em ambiente familiar, 

neste tempo de confinamento, foi o momento de usar algumas ferramentas 

que permitam gerir esta dinâmica. 

A primeira paragem aconteceu despertando a atenção para o nosso 

corpo. Procuramos estar atentos aos sinais que ele nos dá e, simultaneamen-

te, encontrar formas de relaxar. Calçamos umas sapatilhas, porque a dinâmica 

assim o pedia, e fizemos uma experiência de relaxamento guiado.  

Paramos um pouco mais à frente, desta vez para repensar formas de 

lidar com as emoções negativas, especialmente a tristeza e o medo. Foi tem-

po de descobrir algumas mensagens importantes. As emoções são amigas e 

devemos estar atentos a elas. Quando a tristeza e o medo surgem e aumen-

tam é o momento de as desafiar devagarinho, contrariando-as. Exploramos 

formas de nos sentir melhor. Para tal, construímos o “cocas das emoções”.  

A última paragem foi a da empatia e comunicação. Tomamos consciên-

cia, enquanto comunidade educativa, de que este tempo é especialmente deli-

cado pois estão presentes em simultâneo várias emoções reclamando a nos-

sa atenção. Temos todos um papel ativo na tarefa de cuidar do outro. Como 

comunidade educativa, na semana cultural, criamos uma experiência de em-

patia com os alunos. Inspirados na curta metragem “A Joy Story: Joy and He-

ron”, conduzimo-los a uma experiência de empatia – “o que está no coração 

do teu amigo?”. No fim, foi tempo de a avaliar e trabalhar no grupo/turma.  

Chegamos ao fim da viagem? Ainda não! Apenas começou. Continua-

rá, na escola e pela vida. Enquanto houver vida existirão sempre oportunida-

des de cuidar das emoções, nossas e dos outros!  

Ariana Lopes, psicóloga  

  

Em comunidade... 
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UM ESPAÇO DE BRINCAR  
EM TEMPOS DE CONFINAMENTO 
 

 Estes últimos 3 meses têm sido, sem dúvida, uma das épocas mais 

desafiantes para toda a equipa técnica da Ludoteca. A 13 de Março tivemos 

de encerrar o espaço e recolhermo-nos em casa junto da família. 

 Apesar de sabermos que não havia outra opção colocou-se imediata-

mente a questão. “como mantemos presença, relação, contacto com as famí-

lias e crianças da comunidade?” 

 Reorganizámos os recursos que tínhamos e definimos novas estraté-

gias. Mantivemos contacto com os pais através do whattsapp, do nosso blog 

e página de Facebook, enviando sugestões e desafios para toda a família e 

também para alguns grupos de jovens, como os elementos dos Tambóra Per-

cussão que tocaram um tema à distância. 

 Para as nossas crianças, havia a preocupação de facilitar e apoiar a 

nova rotina de confinamento. Imediatamente proporcionámos apoio ao estudo 

via zoom e um elemento da equipa manteve-se no espaço dinamizando o em-

préstimo de jogos e brinquedos; e também na distribuição de trabalhos de ca-

sa para alguns alunos de 1º ciclo. 

 É difícil pensar no brincar, sem relação ou proximidade física, mas esta 

fase demonstrou que nos conseguimos adaptar, e desse processo retirare-

mos algumas ferramentas para o futuro. 

                                                                 Pablo Fortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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FAZ “ZOOM” À TUA VIDA 
 

 No dia 8 e 9 de maio realizou-se um encontro de celebração de Madre 

Mazzarello inédito. Faz “zoom” à tua vida foi o nome dado pela equipa, cons-

tituída por membros das equipas da comunicação e pastoral juvenil provincial, 

a este evento. 

 As irmãs salesianas foram desafiadas por algumas jovens a responder a 

perguntas relativas à sua vida consagrada e à missão. Por sua vez, propuse-

ram às jovens um itinerário breve mas profundo de encontro e confronto com 

Maín. Começámos por lançar o desafio do visionamento do filme “Maín, a Ca-

sa da Felicidade” e, no dia seguinte, fez-se o envio de três cartas de Maín para 

as jovens. As cartas foram pensadas com base na amizade que Maria Mazza-

rello tinha por Jesus, na sua experiência de doença e finalmente na recupera-

ção e redescoberta de uma nova vida, toda entregue a Deus para O servir na 

educação da juventude. Cada carta tinha um desafio que as jovens pareceram 

aceitar com ousadia! 

 Foram cerca de 20 as participantes, de Trás-os-Montes ao Algarve, que 

aceitaram o convite de se ligar por zoom a esta celebração inovadora de Ma-

dre Mazzarello. No final do dia 9, as irmãs procuraram responder às questões 

que lhes tinham sido lançadas, partilhando a sua experiência, esclarecendo 

dúvidas e deixando-se também interpelar pelas jovens que nos deixaram al-

guns desafios muito sérios e ousados. Partilhamos com toda a comunidade 

provincial por acharmos que são um tesouro vindo do coração 

de algumas jovens que nos querem muito bem e caminham 

connosco rumo à santidade. 

 

Desafios das jovens: 

“Irmãs, deixem-se ajudar naquilo que nós sabemos fazer!  

Quando chegamos a vossa casa sentimo-vos tão ocupadas 

que nem conseguimos falar das questões que nos habitam e 

ocupam o coração. 

Façam menos coisas e estejam mais disponíveis para nos aco-

lher!” 
 

 Saímos muito enriquecidas desta experiência de encontro com as jo-

vens em que, por um lado, procuramos fazê-las conhecer e confrontar-se com 

Maín neste contexto de pandemia, por outro, sentimos que Deus nos fala atra-

vés das jovens no desafio a uma pastoral de acolhimento e acompanhamento. 

A equipa pensou dar continuidade a esta iniciativa através do envio 

mensal de uma carta de Maín às jovens, no dia 9 de cada mês, o que já acon-

teceu em junho. Procuraremos assim continuar a propor-lhes a espiritualidade 

e vida da nossa cofundadora, desafiando a uma vida mais autêntica e potenci-

ando a questão vocacional.  

Linda Vieira, fma 

Com os jovens... 
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“GET UP. TU ÉS MISSÃO” 
Dia MJS 2020 

 

 No sábado, 16 de Maio, devido às circunstâncias pandémicas em que 

vivemos, realizou-se o primeiro Dia MJS de forma não presencial, com recur-

so às plataformas digitais instagram (@mjs_pt), youtube e zoom. 

 O evento iniciou com o momento“Arte e Fé”, às 17h00 e a primeira 

parte foi apresentada pela Mariana Santana, animadora de Setúbal e membro 

do Conselho Nacional MJS. O primeiro convidado foi o jovem Álvaro Mor-

gado, que criou o podcast “Não sou Maluco”, juntamente com o Vasco Fran-

co. Apresentou a sua experiência nas redes sociais e o seu papel na evange-

lização, culminando com uma pequena música tocada no seu cavaquinho, em 

jeito de conclusão. 

 Seguidamente, interveio a Lúcia Nogueira de Setúbal, que 

testemunhou como é que através do dom do canto encontra força para viver 

estes tempos de quarentena e ser uma alegria para os outros. Na conclusão 

da primeira parte, recebemos a Catarina Cavaco de Faro, que nos falou um 

pouco sobre a sua estadia no México enquanto lá esteve a estudar, durante 6 

meses, e como percebeu a presença do carisma Salesiano e a fortaleza da 

Igreja de Jesus. 

 A segunda parte foi apresentada pelo Tiago Cunha, animador de 

Arcozelo, também membro do Conselho. Iniciamos a segunda parte com o 

jovem João Coito, de Lisboa, que partilhou connosco a sua experiência mis-

sionária numa terra alentejana e como toda aquela experiência o enriqueceu. 

Seguidamente fomos presenteados com uma atuação de dança do grupo 

“Art&Sal” dos Salesianos da Madeira, ao som da música “Avé Maria”. A inter-

venção terminou com a bonita imagem de Nossa Senhora a “debruçar-se” so-

bre a cidade do Funchal. No fecho do”Arte e Fé”, recebemos o Duarte 

Patrício, que é aspirante Salesiano no Estoril, e que nos veio mostrar e ensi-

nar alguns truques de magia, no contexto da sua ação de animador junto dos 

mais jovens e como esta arte tem um potencial grande para chegar aos out-

ros. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 

Fotografias retiradas de: https://www.salesianos.pt/noticias/dia-mjs-2020-get-up-tu-es-missao/?utm_content=buffer4f19d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1pphtEDKllH8w2QCk1DLDWfdiiH41eoXJrWbZEJcuGDoTPDntoxYLL8QU  

https://www.salesianos.pt/noticias/dia-mjs-2020-get-up-tu-es-missao/?utm_content=buffer4f19d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1pphtEDKllH8w2QCk1DLDWfdiiH41eoXJrWbZEJcuGDoTPDntoxYLL8QU
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 E como “grande final” deste “espetáculo virtual” fomos brindados com a 

palavra do Reitor Mor, D. Àngel Artime, que deixou uma mensagem de 

grande amizade e estímulo para que vivamos disponíveis para sermos 

Missão acontecida na vida de outros jovens com o nosso testemunho. Obriga-

do, D. Àngel! 

 Às 18h00 celebrámos a Eucaristia, presidida pelo Provincial dos salesi-

anos, padre José Aníbal Mendonça, tendo sido transmitida pelo YouTube, a 

partir da casa salesiana de Lisboa. Pudemos contar com a participação de 

alguns jovens do MJS para a animação litúrgica. Para além de toda a Eucaris-

tia ter sido um aconchegante momento de oração, destaco o momento de 

ação de graças, realizado pela Coordenadora Mafalda Batalheiro, como tem-

po de louvor, sentido de gratidão e de forte proximidade com os membros do 

MJS. 

 Às 21h30 rezámos o Terço, com a ajuda da plataforma Zoom e Insta-

gram. A “sala” ficou lotada na plataforma Zoom, dando o sinal da grande 

devoção e confiança em Maria. Foi um “momento mariano“ muito bonito 

Neste Dia do MJS, que terminou com a boa noite do padre José Aníbal e da 

Irmã Rosa Cândida, Provincial das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 Mesmo sendo um dia diferente em que não pudemos estar juntos 

fisicamente, conseguimos realizar o Dia MJS 2020 com os jovens, celebrando 

a alegria juvenil. Sempre na companhia de D. Bosco e Madre Mazzarello, que 

nos guiam e animam no seguimento de Jesus. 

Mariana Santana e André Oliveira 

Conselho 

Na- cional Mo-

vimento 

Ju- venil Sale-

siano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 

Fotografias retiradas de: https://www.salesianos.pt/noticias/dia-mjs-2020-get-up-tu-es-missao/?utm_content=buffer4f19d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1pphtEDKllH8w2QCk1DLDWfdiiH41eoXJrWbZEJcuGDoTPDntoxYLL8QU  
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A CATEQUESE ocasional - ADN Salesiano                       

 Quase no final do ano pastoral com o tema -  “És missão! Estou conti-

go”, apraz-nos partilhar a nossa vivência. 

 Aprofundámos, o guia de apoio ao projeto “Eu posso” e, com um ppt, 

demo-lo a conhecer, por faixas etárias, na ludoteca. Outro tanto se fez para 

alertar ao “cuidado da casa comum”, através de ppt’s sobre a canção “Tudo 

está interligado”; considerámo-la uma forte chamada à ecologia, assumindo 

atitudes simples ao alcance de qualquer um. Na Imaculada e Advento apresen-

támos Maria, virgem e mãe, como Aquela que esteve e está sempre atenta, 

vindo ao encontro das necessidades concretas do mundo. Após o Natal, as bo-

as-tardes, de cada 4ª feira, por grupos etários, versaram sobre a vida de san-

tos salesianos, temas da fé cristã, da caminhada quaresmal “Jovem, eu te or-

deno: Levanta-te!”. Outra missão da nossa comunidade foi acompanhar as cri-

anças do 1º ciclo e os jovens voluntários que, ao fim da tarde, quatro dias na 

semana, vieram à ludoteca receber apoio no estudo durante uma hora. À quar-

ta-feira à tarde, uma Irmã ajudou uma funcionária na preparação dos bens do-

ados pelo banco alimentar para os lanches das crianças. As presenças infor-

mais, no meio dos educandos e dos educadores, foram mais ou menos diárias 

e constantes pois fazem parte do nosso ‘ADN’ salesiano. De destacar, a pre-

sença da Irmã diretora na reunião semanal de programação e avaliação da 

equipa da Ludoteca. 

 Andávamos nós contentes, até ao início da Quaresma, com a catequese 

ocasional na ludoteca, a penetrar devagarinho no coração dos que nos escuta-

vam, até que o ‘coronavirus’ nos confinou em casa!... Encerrada a ludoteca a 

13 de Março, decidimos intensificar a oração pelo mundo inteiro fazendo diaria-

mente uma hora de adoração comunitária a Jesus Sacramentado exposto. 

Multiplicámos os telefonemas para acompanhar quem estava em dor e mais 

só. O corpo docente da ludoteca continuou o apoio em teletrabalho a partir de 

casa.  

 Assumimos o acolhimento e serviço de sacristia às celebrações eucarís-

ticas na igreja da Senhora da Boa Nova (com a reabertura das igrejas: oito 

missas ao domingo e uma diária), a animação da recitação diária do terço com 

os fiéis e o  empenho de levar Jesus Eucarístico  a uma 

doente.  

 Três vezes por semana, ajudamos cerca de 30 fa-

mílias necessitadas do bairro, distribuindo bens alimenta-

res que, providencialmente nos vão doando e que os ne-

cessitados bem agradecem! 

 Concluímos que esta terrível pandemia, exigente 

nos cuidados que nos impõe, longe de nos isolar do mun-

do, despertou em nós o interesse por encontrar sempre 

‘novas vias’ que permitam chegar a quantos esperam pe-

la nossa ajuda. 

                                                                         Comunidade da Galiza 

 

Com os jovens... 
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ENCONTROS INTERGERACIONAIS 

 A turma do 4.º ano do Colégio Laura Vicunha, durante o presente ano 

letivo, desenvolveu o Projeto “Encontros Intergeracionais”, com o objetivo de 

receber na sala de aula familiares para partilharem saberes e experiências de 

vida com os alunos, no sentido de fortalecer laços entre as várias gerações.  

 Perante a pandemia global da Covid-19, este projeto parecia estar con-

denado ao fracasso… mas não! Com o esforço de todos, famílias, alunos e es-

cola, o projeto continuou, mas agora à distância. Foi neste contexto que surgiu 

o e-Workshop “Qualidade e Ambiente Sustentável – experiences for kids”, or-

ganizado pela mãe da aluna Margarida Saraiva juntamente com os alunos da 

Licenciatura em Gestão, da Escola de Ciências Sociais, da Universidade de 

Évora. Inicialmente, esta atividade estava prevista presencialmente para o dia 

12 de maio, na universidade, mas dado o contexto atual realizou-se online com 

vários e-workshops: “Mastigar para falar”, com a terapeuta da fala Carmen Al-

faiate da UCC de Évora; “A Pegada Hídrica e o Ambiente Sustentável” e 

“Internet (in)Segura”, ambos com a Helena Guerra da DECO, da delegação de 

Évora. Estes últimos dois eventos decorreram online e em direto, através da 

plataforma Teams, onde os alunos puderam interagir e colocar as suas dúvi-

das e observações acerca dos temas debatidos.  

 Desta atividade surgiram vários trabalhos elaborados pelos alunos e a 

criação de um site web com a divulgação dos mesmos.  

 Estes momentos, foram sem dúvida alguma, repletos de aprendizagens 

significativas e que muito agradaram aos nossos principais intervenientes: os 

alunos! 

Marta Matos, professora 

  

Em Família... 
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JUNTOS, PARA REZAR! 
 

 Durante o mês de Maio, tanto a Comunidade Educativa do ENSF como 

o Centro Juvenil - Promotores da Paz, se reuniram para rezar à Mãe. Foi uma 

experiência bonita e importante que seguramente se repetirá, mesmo quando 

o vírus já não estiver por estas “bandas”!  

 Este tempo de isolamento veio trazer coisas menos boas, mas com 

certeza (estou certa disso pelo que experienciei), que estas oportunidades de 

rezar com as famílias não teriam surgido em nenhum outro tempo. A vida de 

Deus quer desabrochar de alguma forma e para isso, basta a criatividade de 

querer continuar a fazer diferente! 

 De 2.ª a 6.ª feira, todos os dias da semana, o ENSF se reunia às 21h 

(pelo facebook) para rezar o terço (em direto) com uma família da escola. Fo-

ram muitas as que aderiram e que rezaram à Mãe do céu. Foi bonito e a ex-

periência enriquecedora para cada uma das casas que aderiu ao convite e 

que quis deixar Jesus entrar.  

 No sábado foi a vez das famílias do Centro juvenil se reunirem. A pla-

taforma escolhida foi a do zoom e à hora da Eucaristia habitual aqui no cen-

tro, juntávamo-nos para rezar neste mês mariano. Foram muitas as famílias 

que aderiram ao convite e à participação ativa. Foi um tempo vivido com von-

tade de fazer companhia à Mãe e de agradecer por tantos dons e graças. 

Mafalda Monteiro, fma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Família... 
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TERÇO COM AS FAMÍLIAS NO FACEBOOK 

 O mês de maio foi vivido, neste ano especial de 2020, em tempo de 

pandemia, de um modo novo e bonito, porque com a participação de muitas 

famílias da Casa Santa Ana.  

 Quisemos fazer eco ao pedido do Papa Francisco que escreveu: 

“neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a família; dimensão esta – 

a doméstica –, que as restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar (…) 

pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço 

em casa, no mês de maio.” Por isso a equipa da pastoral da escola, inspirada 

pela experiência do Externato Nossa Senhora de Fátima – Arcozelo, pensou 

lançar o desafio às famílias para fazerem a transmissão, através do facebook, 

em cada dia, às 21h00, possibilitando assim a todas as pessoas, que quises-

sem associar-se a esse momento, a graça da oração do Terço em comunida-

de.  

 Além das famílias dos alunos que quiseram aderir, desde a Pré-escolar 

ao 4.º ano, também os jovens do MJS, o grupo ADMA, os Cooperadores Sa-

lesianos, as Catequistas, as Educadoras de Infância, as jovens da Casa de 

Acolhimento e as Irmãs, se empenharam em dar o seu contributo para que 

Nossa Senhora fosse louvada e, juntos, lhe pedíssemos pelo fim da pande-

mia e por cada família que contacta com esta Casa. 

 No dia 12 ligamo-nos ao Santuário de Fátima e rezamos com todos 

aqueles que quiseram “peregrinar pelo coração” e celebrar o aniversário da 

primeira aparição de Nossa Senhora naquele lugar, de uma forma diferente, 

mas sempre com a mesma Fé e simplicidade que Ela nos pediu. 

 No dia 15, dia Mundial da Família, unimo-nos ao Departamento Nacio-

nal da Pastoral Familiar que propôs a recitação do terço feito por cinco famí-

lias do país. Quisemos rezar pelas famílias e com as famílias juntando-nos, 

deste modo, a esta iniciativa da nossa Igreja portuguesa.  

 No dia 24 foram as Irmãs, Monumento Vivo da Gratidão de D. Bosco a 

Maria Auxiliadora, que orientaram o Terço. E no final do mês, dia de Pente-

costes, rezamos o Terço em cinco línguas, com as jovens da Casa de Acolhi-

mento e as Irmãs de Timor: português, tetum, inglês, espanhol e francês. 

 Afirma o Papa Francisco que a “contemplação do rosto de Cristo, jun-

tamente com o coração de Maria”, vai ajudar à união “como família espiritual” 

e ajudar a “superar esta prova”. Assim acreditamos, por isso, durante todo o 

mês dedicado a Maria, fomos rezando, meditando, cantando. As nossas cri-

anças entregam à Mãe as suas famílias, toda a escola. Tudo fica abraçado no 

colo da Mãe, a Ela tudo confiamos, d’Ela esperamos o Auxílio.  

Comunidade da Casa Santa Ana 

 
 
 
 
 
 

Em Família... 
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GRATIDÃO COMUNITÁRIA 

 
 O não funcionamento normal da missão da nossa escola facilitou a 

uma vivência mais tranquila da festa da gratidão da comunidade. 

 As grandes festas começam de véspera. Assim foi também com a nos-

sa. No dia 23 de maio, da parte da tarde, tivemos um momento de adoração 

ao S. Sacramento, um tempo preparado com muito amor, no qual podemos 

dar graças pela comunidade que somos, pela missão que desempenhamos, 

pelo dom da vocação salesiana vivida e partilhada. 

 Depois do jantar tivemos o sarau. Com alegria fraterna fizemos alguns 

jogos. Todas quisemos participar nesta aventura. 

 No dia 24 tivemos a graça de ter a celebração da Eucaristia na nossa 

capela, momento central da nossa festa pois nos tempos de confinamento, na 

nossa comunidade, a Eucaristia presencial era algo que acontecia muito es-

poradicamente. Depois do almoço de festa e convivo familiar à mesa, tivemos 

uma tarde de cinema com o filme “Amigos improváveis”. 

 Quase a chegar ao fim, a festa terminou da mesma maneira que tinha 

começado: com a adoração ao S. Sacramento. 

 Na preparação e vivência desta festa, houve quem cozinhou, quem 

preparou as flores, quem pensou nos jogos, quem teve o cuidado de pensar 

num pequeno presente … cada uma fez a sua parte porque no final de con-

tas, cada uma deu ‘de boamente o próprio contributo para criar o genuíno cli-

ma educativo de Valdocco e de Mornese’ na comunidade cfr C 51. Estes mo-

mentos ‘ajudam a conservar um sereno equilíbrio, alimentam a união espon-

tânea dos corações e retemperam as energias para o apostolado’  C. 55. O 

pouco de uma, faz o muito de todas.                           Comunidade Externato São João Bosco 
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GRATIDÃO EM TEMPO DE PANDEMIA 
 

 Não estava agendada para dia 24 de maio a Festa da Gratidão Comu-

nitária. Mas devido a vários percalços e não só por causa da situação inédita 

que vivemos, caiu mesmo na Solenidade da Ascensão do Senhor e na Festa 

‘escondida’ da Maria Auxiliadora. Foi uma singular coincidência, cheia de sen-

tido e de alegria. A comunidade religiosa envolvendo as nossas jovens, que 

tem estado em quarentena seguida este tempo todo, deitou mãos à obra e foi 

em cheio que a festa se desdobrou em solenidade, comunhão, gratidão num 

clima totalmente diferente.  

 Celebramos a Eucaristia às 11.30 horas, presidida pelo Sr. P. Luís Be-

lo, sdb, nosso capelão mor. Animada por todas, tanto jovens como educado-

ras, técnicas e Irmãs, teve o cunho singular de conseguir aglutinar a Ascen-

são com a Gratidão, sem reclamar, como sentenciava o Sr. Padre, “não recla-

memos nada, pois há quem sofra mais e tenha muito menos”. Nós temos tudo 

neste tempo de restrições, de confinamento e de sofrimento. 

 Almoçamos com as jovens, a mesa estava preparada e adornada ao 

pormenor, não é que tenhamos mais tempo, temos, acho eu, mais aprofunda-

do o sentimento agradecido da vida, e da vida em comunidade. Por isso a 

festa foi um brilho, uma expansão de alegria e de gratidão por estarmos aqui 

todas, por termos quem nos oriente neste vai e vem de notícias, sobretudo, 

porque o Senhor ao subir se deixou ficar connosco na Eucaristia.  

 A festa de ‘palco’ também se ajustou a esta medida alta, as Irmãs can-

taram e…dançaram! Foi um trio, que abrilhantou esta cena completamente 

inédita também. As jovens colocaram o seu entusiasmo em várias danças e 

representações, com uma fraternidade espantosa, estavam mesmo em casa. 

 À noite lá estava o Terço às 21.00 horas, rezado por uma família da 

escola. Considero uma Graça viva esta oportunidade de aprendermos a rezar 

com as famílias.  Não foi indiferente que este convívio se tenha realizado em 

maio, exatamente dia 24. Porque este remate do dia foi o melhor que podía-

mos realizar em louvor e agradecimento a Deus e a Nossa Senhora.  

 A Festa da Gratidão, centrada nestes cenários tão apelativos foi maior, 

mais vivida, mais sentida, mais agradecida. 

       Delfina Silva, fma 
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SÃO JOÃO, DÁ-ME UM GRANDE BALÃO!... 

 
Onde caiba a Sabedoria do Coração. 

Onde possa caber toda a minha Gratidão. 

Onde o ‘vado io’ seja o meu constante Refrão. 

Onde o silêncio seja o meu grande Sermão. 

Onde o Espirito Santo seja a minha Proteção. 

Onde a brisa do Senhor me isole da Multidão. 

Que chegue para o trabalho e para a devoção. 

Onde caiba a luz do Amor e do Perdão. 

Onde louve o Senhor pela minha Vocação. 

Onde a Virgem Maria seja a Mãe a quem tenho Devoção. 

Onde a verdade seja o meu contínuo Clarão. 

Onde caiba à vontade o amor de Deus e do irmão. 

Onde possa realizar a minha Missão. 

Onde eu saiba agir sempre e só como cristão. 

DELFINA SILVA, FMA 
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 Assembleia Provincial 

 Atividades de Verão 

 Preparação do próximo ano letivo 

 Verão MJS 

 Retiro Anual 

 Dia da Fidelidade FMA 

 Início do ano letivo 

 

 

 

 

Vem aí... 

O Senhor chamou a Si... 

 

30/04/20 - o cunhado da Ir. M José Pereira, o Sr Urbano. 

30/05/20 -  Irmã Verónica Duarte Cabral 

14/06/20 – Mãe da Irmã Aldina Maria Grazina 

Paz à sua alma e conforto aos familiares! 


