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Frase do mês  
 

“O deserto é o lugar onde Deus fala ao coração do homem, e onde brota a resposta da oração, ou 
seja, o deserto da solidão, o coração separado de outras coisas e, somente naquela solidão, se 
abre à Palavra de Deus. Mas é também o lugar da provação e da tentação, onde o Tentador, apro-
veitando a fragilidade e as necessidades humanas, insinua a sua voz mentirosa, uma alternativa 
àquela de Deus, uma voz alternativa que te mostra outro caminho, um outro caminho de engano. O 
Tentador seduz.”  

Papa Francisco 

  

Sintonia Sintonia 
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Editorial 
 
“CONVERTEI-VOS, ACREDITAI NO EVANGELHO!” 
 

 Quarenta dias acompanhando Jesus no Seu caminho de paixão, morte 

e ressurreição. Viver este tempo quaresmal impele-nos a caminhar na fé, nu-

ma renovação interior e a deixar-nos encontrar por Jesus. Experimentar a 

grandeza do amor e da presença de Deus que não nos abandona mesmo nos 

momentos de maior provação como aquele que estamos a viver. Esta pande-

mia que nos feriu profundamente e continua a tocar a nossa vida, com contá-

gios, mortes, solidão, pobreza, desconforto a todos os níveis, inclusive na 

educação das nossas crianças e jovens. Jesus chama-nos a renovar a confi-

ança e a esperança n’Ele e na grande família humana, a expressar a nossa 

proximidade com gestos concretos, com a nossa oração, no cuidado mais 

atento e aprofundado da Palavra de Deus, na solidariedade em favor dos 

mais desfavorecidos, daqueles que esperam a nossa caridade fraterna, uma 

palavra amiga e encorajadora, de confiança, presença que consola, anima e 

dá esperança a quem vacila. 

 O Papa na sua mensagem para a quaresma afirma que «no recolhi-

mento e oração silenciosa, a esperança é-nos dada como inspiração e luz in-

terior, que ilumina desafios e opções da nossa missão; por isso mesmo, é 

fundamental recolhermo-nos para rezar (cf Mt 6, 6) e encontrar, no segredo, o 

Pai da ternura». 

 Podemos perguntar: o que preciso de mudar em mim para me conver-

ter verdadeiramente a Cristo e à Sua Palavra e possa ser aquilo que Deus 

sonhou para mim?  

 Quaresma é caminho a percorrer juntos, a cuidar da nossa vida espiri-

tual para nos configurarmos mais com Cristo, a termos a ousadia de O aco-

lher, anunciar e testemunhar.   

 Este tempo que vivemos é o momento propício para nutrir e partilhar a 

força da esperança, como nos sugere a Estreia de 2021: “cultivadores da es-

perança, semeando as sementes da confiança, da solidariedade, da Luz de 

Jesus que brilha nas trevas”. 

 Sejamos pequenos fachos de luz a iluminar o quotidiano das pessoas 

que vivem próximas ou distantes, pois a chama do amor não conhece frontei-

ras. 

 Desejo a todas as irmãs, comunidades educativas, família salesiana e 

jovens, boa caminhada quaresmal. 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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EUCARISTIA DE D. BOSCO 
 

 O tempo atípico que estamos a viver devido à pandemia 

provocada pela COVID-19, obriga a que muitos encontros e rela-

cionamentos aconteçam quase exclusivamente através da cone-

xão online.  

 Um desses encontros aconteceu na Eucaristia da memória 

litúrgica de S. João Bosco. Pelas dez e trinta do dia 29 de janeiro 

da capela do Colégio foi transmitida a Eucaristia celebrada por 

um dos Párocos, padre Luís Santos.  

Este é o tempo de rever as nossas relações familiares e de refor-

çar os nossos laços de cooperação como responsáveis pela edu-

cação das crianças e jovens, tal como D. Bosco. 

 Foi assim, na simplicidade e na alegria, que festejamos 

com a comunidade educativa, o pai e o mestre dos jovens! 

 

A comunidade do CLV  

 

FESTA DE D. BOSCO 2021 
 
 No dia 1 de fevereiro celebrámos São João Bosco com a comunidade 

escolar. 

 Embora estivéssemos à distância e em pausa letiva, a nossa manhã 

encheu-se de oração e animação. Começamos por juntar toda a escola na 

mesma reunião no Teams e juntos fizemos uma pequena celebração, onde 

houve espaço para o professor/educador ou pelo menos uma criança de cada 

turma participar e assim representar todos os outros colegas. A professora 

Cláudia pediu para mostrarmos os trabalhos que tínhamos feito sobre D. Bos-

co e foi muito giro, houve meninos que fizeram fantoches, outros pintaram ou 

fizeram desenhos;  houve quem tivesse feito figuras em plasticina e até quem 

decorasse velas, todos estávamos preparados para este momento de tanta 

felicidade. 

 De seguida cada um de nós foi para a sua sala virtual e lá tínhamos o 

nosso professor/educador à nossa espera com imensas atividades que nos 

lembravam a história e o carisma de D. Bosco. Vimos um filme sobre a sua 

vida, aprendemos várias coreografias, conversámos e rimos muito. Que bom 

que foi aprender mais sobre D. Bosco e de uma forma 

tão divertida! Embora não pudéssemos estar todos na 

escola, conseguimos ver os amigos e os professores 

das outras turmas, algumas Irmãs e todos os professo-

res coadjuvantes. O longe fez-se perto e foi ótimo poder-

mos celebrar esta festa, mesmo que apenas on-line. 

 Viva D. Bosco! 

Nídia Botelho, psicóloga 

Em Comunidade... 
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BOM DIA! BOM DIA! 

 No dia 29 de janeiro de 2021, às 09:30h, tivemos o privi-

légio de contar com a nossa Diretora do colégio, Irmã Anita, que fez um Bom 

dia online para assinalar o dia de D. Bosco. Foi um Bom dia muito interessan-

te, com muitas histórias sobre D. Bosco, incluindo o seu sonho de menino, 

quando tinha apenas nove anos, também sobre o passeio com os jovens pre-

sos, entre outras, foi um Bom dia cheio de vida, alegria e esperança. 

 No final, fizemos a nossa oração e para terminar a Irmã Anita lançou-

nos um desafio: fazermos em casa uma atividade com os pais para festejar o 

dia de D. Bosco. 

 Assim, foi mais um dia incrível para celebrarmos D. Bosco! 

 

Carlos Amatucci , 4.ºano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu sou a Francisca, tenho 9 anos e frequento o 4.ºano, tenho uma irmã 

que se chama Camila, tem 5 anos e frequenta o 3.º ano da pré, no Externato 

Nossa Senhora De Fátima.  

 Esta escola é salesiana e, todos os anos no dia 31 de janeiro, feste-

jamos o dia de D. Bosco. Este ano, a sala das Estrelinhas, que é a sala da 

Camila, fez um vídeo para celebrar o dia de D. Bosco. A Camila gostou muito 

de fazer o vídeo e nós gostamos muito de ver!  

Francisca, 4.ºano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em Comunidade... 
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"TUDO É DOM, TUDO É GRAÇA" 
 
 No dia 2 de fevereiro, dia em que celebramos a vida 

Consagrada, como comunidade demos graça pelo dom da vocação consagra-

da. 

 Tivemos um momento forte de adoração, no qual fomos desafiadas a 

estar de olhos fixos Naquele que nos chamou e continua a chamar. Como o 

velho Simeão que após ter visto a Salvação, ao ter o Menino Jesus nos bra-

ços, pela fé, percebeu que Deus cumpria naquele Menino as suas promes-

sas. " A vida consagrada é esta visão. É ver aquilo que conta na vida, é aco-

lher de braços abertos o dom do Senhor, como fez Simeão." (Papa Francisco) 

No momento de adoração, cada irmã foi convidada a acender uma vela no 

altar, querendo assim consumar-se com a ajuda do Senhor e da comunidade 

pelo Reino. 

 Assistimos à eucaristia transmitida de Roma presidida pelo San-

to Padre. Mas também tivemos a graça de ter a celebração Eucaristia 

(presencial) na nossa capela e disto damos glória a Deus e estamos muito 

agradecidas pela disponibilidade do senhor Reitor do Seminário Diocesano, 

Padre José Domingos de Oliveira. 

 E assim passou mais um dia no qual se recordou de forma mais inten-

sa que  "Tudo é dom, tudo é graça". 

 

Comunidade Viana do Castelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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COMUNIDADE EM SAIDA, GERADORA DE VIDA 
 
Neste tempo de pandemia,  

Obrigadas ao confinamento, 

Nas paisagens do coração, 

Mitigamos o sofrimento. 

 

O Senhor chamou-nos ao monte, 

Para estarmos com Ele a sós... 

Numa relação de amor, 

Seu olhar poisado em nós. 

 

Somos a Comunidade serrana, 

Colhemos o melhor da Natureza, 

Contemplamos o Céu e a Terra, 

Dons de Deus, tanta riqueza! 

 

Ouvimos o murmúrio das fontes, 

A sinfonia das águas puras... 

Contemplamos a neve da Serra, 

E o voo dos pássaros nas alturas! 

 

Tudo nos leva a Mornese, 

Neste recanto de Portugal, 

Onde jorrou a nascente pura, 

Que ainda corre em manancial. 

 

Os pedregulhos da serra, 

Dizem que somos monumento 

Da gratidão a Maria, 

E vivida em cada momento. 

 

“A ti as confio”, ainda se ouve 

O eco nestas campinas, 

E as vozes, em coro ressoam, 

Por todas estas colinas. 

 

Mesmo ao lado da Capela, 

Onde mora o Esposo Jesus, 

Temos o cantinho de Mornese, 

Que nos enche a casa de luz. 

 

  

Em Comunidade... 
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Junto ao poço do Colégio, 

Está a memória iluminada, 

Da Mazzarello e suas Irmãs, 

Como relíquia sagrada. 

 

Fazemos partilha mensal, 

Desta riqueza sem par, 

Agradecendo este dom 

A quem não se cansa de partilhar. 

 

Solidárias no sofrimento, 

Dele fazemos oração, 

Das Irmãs e famílias doentes, 

Nos tempos de adoração. 

 

Estamos distantes, mas unidas, 

Partilhando a dor e a saudade, 

Oferecendo, rezando ao Senhor, 

E aceitando a Sua bondade. 

 

Fazem-nos falta as crianças, 

Embora acompanhadas, 

Pelas educadoras, online, 

Competentes e bem preparadas. 

 

Estamos em constante “SAIDA” 

Dando passos no mundo digital, 

Nos caminhos da missão 

Onde nos leva o amor Pastoral. 

 

Vamos aceitando crianças, 

Dos pedidos de outras realidades, 

Louvando a Deus que é generoso, 

E nos ajuda nas necessidades. 

 

O pouco que podemos dar 

Ele aumenta cem por um, 

Aceitamos os sacrifícios 

Deste trabalho comum. 

  

Em Comunidade... 
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Vivemos o mês de Outubro 

Ouvindo os Missionários, 

Que trabalham no mundo inteiro, 

Com exemplos extraordinários. 

 

As luzes do nosso Natal, 

Foram a esperança no Senhor; 

As melodias natalícias, 

Foram todos os gestos de amor... 

 

Jesus é o eterno presente 

Na gruta incómoda e fria; 

Porquê o medo e a angústia, 

Se Ele é a fonte da alegria? 

 

Tudo é pequeno e tão simples, 

O pouco chega e é tanto! 

Pois na gruta de Belém, 

Coube um Deus três vezes Santo! 

 

Mês de Janeiro, Salesiano, 

Mês tão frio e tão sofrido... 

Sonhámos, como D. Bosco, 

Animadas p ’lo Pai querido. 

 

Preparámos as crianças, 

Com carinho e muito amor, 

Que encheram a casa de música, 

Cantando com grande clamor! 

 

Por gentileza do nosso Pároco, 

Celebrámos em casa a Eucaristia, 

E vivemos o dia de festa, 

Em convívio e santa alegria. 

 

“Todos os dias vamos a Fátima...” 

E na Basílica do Santuário, 

Participamos na Eucaristia, 

E na recitação do Rosário. 

 

Louvamos a Divina Providência 

Em amor e fidelidade, 

Unidas a toda a Província, 

Num abraço de Fraternidade!   

Teresa Nobre, fma 

Em Comunidade... 
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“ESCOLA EM CASA” 
 

 A Casa de Acolhimento regressou à versão “Escola em Casa” neste 2.º 

confinamento que estamos a viver. Já habituadas a redefinir horários, a equipa 

técnica e educativa procurou criar as condições necessárias para que as jo-

vens possam ver assegurado o seu direito ao ensino e o cumpram com rigor e 

empenho. Para isso muito nos tem ajudado a presença de quatro monitoras de 

estudo, enviadas pelo IEFP (serviço público de emprego nacional, que têm fei-

to o acompanhamento académico das nossas jovens. Desta vez, o acesso tec-

nológico foi garantido a todas as jovens e tornou-se mais fácil assistir às aulas 

e realizar os trabalhos solicitados nas diferentes disciplinas.  

 Estamos também a beneficiar do projeto VIDES “Sabes-partilha” que dá 

a oportunidade às jovens da Casa de terem apoio de alguns jovens voluntários 

e Filhas de Maria Auxiliadora, que ultrapassando a barreira da distância física 

através do acompanhamento online, dão explicações de variadas matérias. Es-

ta está a ser uma experiência muito interessante e bonita de solidariedade e 

missão. 

Linda Vieira, fma 

Com os jovens... 
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LAURA VICUNHA  
[PELOS ALUNOS DO LAURA VICUNHA] 
 

 Dia 22 de janeiro, foi dia de Laura.  

 Ela dá nome à nossa escola e será para sempre recordada, pelo seu 

exemplo de vida e de juventude salesiana.  

 Os alunos do 2º ano do Colégio Laura Vicunha, decidiram homenageá-

la, no seu dia, desenhando-a e dando-lhe cor, com todo o amor, alegria e 

bondade que lhe preenchiam os dias.  

 Foi na disciplina de Expressão Plástica… e à distância, pois estamos 

todos em casa. Protegidos!  

 Laura costumava dizer que, jogar, estudar e rezar era tudo a mesma 

coisa, porque vivia tudo isto com Deus.  

 Laura Vicunha viveu 13 anos.  

 Cheios de amor. 

Susana Figueiredo, professora do 2.ºano do CLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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"A FÁBRICA DAS HISTÓRIAS" 
 
 Uma das atividades que a turma do 4º ano costuma fazer é a escrita cri-

ativa na disciplina de Português com a utilização das TIC cujo nome é "A Fá-

brica das Histórias". 

 O objetivo é criar um texto original tendo sempre por base uma imagem 

ou um conjunto de imagens, onde todos os elementos da turma dão o seu con-

tributo visando a interiorização de hábitos de leitura e escrita ao mesmo tempo 

promovendo a sua criatividade e imaginação.  

Ana Pinheiro, professora 

 

 

 No decorrer das aulas online, os alunos do 3.º ano do colégio Laura Vi-

cunha lançaram o desafio de escrita de textos livres aos colegas. O desafio foi 

bem aceite por todos e os resultados têm sido enriquecedores.  

 Entre vários já apresentados, partilho um dedicado à turma.  

 

 SAUDADES DE VOCÊS  

Tenho saudades de vocês meus amigos,  
De falar e de brincar  

Tenho saudades de vocês,  
Mas temos de estudar!  

 
Estou com vocês online  
Mas não tem nada a ver,  
Queria estar com vocês,  

Nem que fosse a ler!  
  

Com os jovens... 
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                               Sinto a falta de todos,  
Sem abrir exceção,  

Queria dar-vos um abraço,  

E quem sabe um aperto de mão!  

 

Isto tudo vai passar,  

Vamos ter de acreditar,  

Não se esqueçam todas as noites,  

Vamos para isso rezar!  

 

Com saudade me despeço  

Guardo-vos no meu coração.  

 

Para vocês, Leonor, Mariana, Maria Leonor, Sofia, Carlota,  

Francisco, Salvador, Caetano, António, Pilar, Colaço,  

 

Recebam este meu abraço.  

Não me podia esquecer  

Da professora Lina,  

Sempre atenta e compreensiva,  

Para fazer andar esta locomotiva.  

 

Até já meus amigos  

Tenho de me despedir,  

Peço a Deus e desejo  

Que rápido voltemos a sorrir!  

 
Maria, 3.º ano 

EM JEITO DE PARTILHA 
 
 Janeiro é sempre um mês especial! Um mês em que dedicamos o nos-

so trabalho, os nossos projetos e os nossos empenhos a D. Bosco, nosso 

fundador e nossa inspiração. 

 Se todos os anos este primeiro mês é especial, 

neste ano 2021 foi muitíssimo especial e diferente… foi 

um mês cheio de emoções, de incertezas e de espe-

rança. 

 A alegria que caracteriza uma casa salesiana 

esteve presente no regresso à escola após as férias de 

Natal. Todas as crianças construíram coroas para ho-

menagear os três Reis do Oriente que tiveram o privilé-

gio de visitar o Menino Jesus. Posteriormente, no dia 

de Reis cada grupo/turma realizou um desfile de coro-

as, onde cada um mostrou o trabalho que tinha cons-

truído e celebrou este dia especial. 

Com os jovens... 
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 Continuando a seguir os passos de D. Bosco, iniciámos a segunda se-

mana de janeiro com um gesto de gratidão para com todos os que vivem no 

nosso coração: o primeiro ciclo escreveu postais para oferecer a alguém es-

pecial para si, como comemoração do Dia Internacional do Obrigado. 

 Começámos mais uma semana com muita alegria, partilhando risadas 

e muitas gargalhadas no Dia Internacional do Riso. Construímos 

um mural com as anedotas que as crianças pesquisaram, escre-

veram e ilustraram com as suas famílias. Foi muito divertido!  Ter-

minámos esta semana lembrando Laura Vicunha, o seu exemplo 

de humildade, de bondade e de resiliência. 

 Durante estas semanas, para além de refletirmos e vivenci-

armos os valores e o carisma de D. Bosco, escutámos as suas 

histórias. Com o seu exemplo fomos inspirados a partilhar os seus 

ensinamentos e as aprendizagens que realizámos com os outros. 

Assim, cada ano desenhou e dramatizou episódios da vida de D. 

Bosco que partilhámos nas redes sociais. Foi uma experiência 

marcante! Dada a impossibilidade de podermos festejar juntos e 

presencialmente o dia do nosso fundador, tivemos como alternati-

va realizar a apresentação pública de alguns momentos marcan-

tes da vida de D. Bosco. Deste modo, continuámos a seguir o 

exemplo dele: com pequenos “truques de magia” – histórias, cativámos e 

evangelizámos. 

 O mês terminou com uma semana diferente: dada a situação pandémi-

ca do país tivemos que voltar a confinar; estar em casa e, nesta primeira se-

mana, foi definido pelo ministério que seria interrupção letiva. Tivemos oportu-

nidade de aprender a brincar e com clubes e ateliers de várias áreas, desco-

brimos a forma de superar esta adversidade e de podermos continuar juntos. 

 Continuamos a pensar em D. Bosco, que nunca perdeu a esperança e 

a fé. Lutou contra muitas adversidades, mas não desistiu de construir a sua 

obra e dar rosto ao carisma salesiano. Assim continuámos a inspirar-nos e a 

superar contratempos: voltámos a estar em casa para ficarmos seguros e po-

dermos juntos vencer esta pandemia. Hoje as nos-

sas crianças, embora desejem muito estar presenci-

almente na escola, têm o dom de, juntamente com 

as suas famílias e com todos os educadores docen-

tes, construir uma escola online, cheia de alegria, 

empenho, dedicação e muita gratidão. Viva D. Bos-

co! 
 

Carla Teixeira, DP do ENSA 

 

 

 

Com os jovens... 
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KAHOOT E ROLETA FRATERNIDADE 
 

 O início do 1º período prometia e todos à espera de seguir alguma nor-

malidade. Mas os caminhos não estavam para aí traçados. Após algumas in-

decisões e com a pergunta sempre a ressoar no ouvido: hoje há MJS? Tive-

mos de tomar uma decisão: voltaríamos aos encontros on-line. 

 Assim, no dia 29 de janeiro, o grupo encontrou-se para a realização do 

Concurso Kahoot D. Bosco. Com uma boa preparação (leitura de um peque-

no livro sobre D. Bosco), o grupo MJS apresentou-se com garra para a ativi-

dade.  

 O questionário foi preparado pela animadora Catarina Cavaco e com 

as outras animadoras levou para a frente a atividade na qual todos se deixa-

ram envolver, até as Irmãs. O jogo estava renhido, mas mesmo com alguma 

«competição» o ambiente era saudável e alegre. Ganhou a nossa adolescen-

te Margarida de Jesus, que nestas andanças é quase sempre a vencedora. 

 A boa tarde foi dada pela animadora Joana Abelheira, sobre a alegria. 

Terminamos com um momento breve de oração. 

 No dia 12 de fevereiro realizamos o nosso 2º encontro deste período, 

de novo via on-line, para recordarmos o Carnaval e a animadora Joana Abe-

lheira programou a atividade da Roleta Fraternidade. O grupo, separado em 

duas salas, realizava jogos interativos a fim de ganharem letras que no final 

todos construiriam a palavra FRATERNIDADE. Durante 30 minutos a roleta 

rodou, rodou e rodou. No final, já todos juntos, completámos a palavra escon-

dida e fez-se uma pequena reflexão acerca da mesma: a importância de cui-

darmos uns dos outros como verdadeiros irmãos. Finalizamos com 30 segun-

dos de silêncio para que cada um pedisse a Jesus um coração fraterno e des-

pedimo-nos até ao próximo encontro.  

 É de louvar a presença e o empenho tanto dos pré-adolescentes e 

adolescentes deste grupo como das animadoras, em manter viva a chama da 

espiritualidade salesiana.  

SOMOS MJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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MESMO CONFINADOS... 
 
 No sábado de carnaval, o MJS de Setúbal fez uma festa online para festejar-

mos juntos e alegrar os dias de confinamento. Ao jeito de Madre Mazzarello que em 

Mornese, pela mesma ocasião também promovia momentos de dança e alegria, quise-

mos acompanhar os nossos adolescentes e jovens, mesmo confinados, nesta festa da 

brincadeira. 

 Todos estavam mascarados, animandos e animadoras, alguns completamente 

irreconhecíveis! Jogámos o joker por grupos de idades testando assim os nossos co-

nhecimentos de cultura geral e moderna. Houve muita música e no fim um desfile de 

máscaras. 

Mariana Santana, animadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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O DISCERNIMENTO  
DOM-PEDIDO-ACOLHIDO-CULTIVADO 
 
 Os encontros e reuniões online são cada vez mais frequentes na nossa 

rotina, desta vez o encontro de Juniorado também o foi; usufruindo das tecno-

logias tive um encontro de um dia com meditação, reflexão pessoal e partilha. 

O encontro foi orientado pela Ir. Maria das Dores Rodrigues e esteve também 

presente a Provincial, ir. Rosa Cândida. 

 Foi um dia muito rico de formação, partilha de vida, 

oração, tempo de fazer stop à rotina e de refletir em conjun-

to os temas essenciais da vida cristã e da vida 

 consagrada salesiana. Confesso que cheguei ao fim do dia 

um bocado cansada pela intensidade com que o vivi. 

 O tema do encontro foi: "O discernimento como atitu-

de de vida". Começamos por refletir sobre a importância de 

assumir o discernimento como um estilo de vida, um modo 

de estar no mundo. O quão importante é, sempre e em tudo 

procurar a vontade de Deus, o estarmos atentas ao Espírito 

Santo que nos quer conduzir por caminhos novos que não 

conhecemos e que por vezes evitamos. Salientou-se muito 

a necessidade da familiaridade com Jesus como uma das 

condições fundamentais para o discernimento; a importância 

de  estar n’Ele, de O ter como centro fulcral da nossa vida. 

 A parte da tarde começou com uma lectio divina de um excerto da carta 

de S. Paulo ao Romanos: "Não vos conformeis com este mundo" (12, 2.9.11-12). 

De facto, o discernimento ajuda-nos a fazer das preferências de Deus as nos-

sas preferências, a não nos deixarmos arrastar pelas modas do mundo... a 

conformarmo-nos com os critérios de uma vida superficial e medíocre.  

 Tive oportunidade de me confrontar com a experiência do discernimento 

que viveu Dom Bosco e Madre Mazzarello e de ver a importância que as nos-

sas constituições lhe dão. 

 O discernimento é um caminho árduo e longo. É uma atitude de toda a 

vida que deve fazer parte do nosso quotidiano e não apenas dos momentos de 

decisões importantes. O discernimento é de certa forma palpável e não abstra-

to: "a verdade do nosso discernimento pessoal, na procura de Deus e da Sua 

vontade, verifica-se nas nossas atitudes; verifica-se na coerência do nosso vi-

ver, na verdade da atenção que damos aos outros..." De manhã à noite o dis-

cernimento está em jogo e incide verdadeiramente na nossa vida. Depende de 

cada uma de nós que ele faça parte do nosso dia-a-dia. 

 Muitas mais coisas podiam ser ditas, mas prefiro acabar com a partilha 

de uma frase que estava nos documentos de apoio para esta formação: "na 

medida que assumimos o discernimento como a atitude permanente, seremos 

luz na comunidade e na missão, e a graça de Deus far-nos-á ver mais longe e 

nos constituiu testemunhas do Seu amor". 

Diana Arrobas, fma 

Em Formação... 
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ACOMPANHAR EM TEMPOS DE PANDEMIA 

  
 Nos telejornais e nas redes sociais dá-se diariamente destaque aos 

aspectos económicos da pandemia no dia-a-dia das famílias, dos trabalhado-

res e das empresas; isto para além das estatísticas diárias de novos casos e 

mortes provocados pelo Novo Coronavírus, que de novo já tem pouco. 

 No meio disto tudo pouco se tem falado sobre o real impacto destes 

períodos de confinamento nas crianças e nos jovens. Para além de acentuar 

as desigualdades sociais no acesso às aulas à distância, o isolamento social 

afecta-os a todos; pois nada substitui a espontaneidade do contacto com os 

amigos e colegas que tanto aportam para o crescimento da pessoa. 

 Os impactos reais e quantificados só saberemos, provavelmente daqui 

a alguns, quando já não tivermos de usar máscaras. Por isso não vamos ficar 

à espera. 

 A equipa da Ludoteca assumiu que teria por missão manter o apoio às 

crianças e famílias que nos frequentam regularmente e, com isso em mente 

adaptámo-nos para manter presença, cuidar a relação e prestar auxílio a 

quem precisa. 

 Dividimo-nos em várias frentes. A Irmãs da comunidade da Galiza, 

mantiveram a distribuição de bens alimentares, dando apoio a aproximada-

mente 100 pessoas. A equipa técnica da Ludoteca desdobrou-se para, 

 manter o apoio ao estudo ao 1º, 2º e 3 ciclo (32 alunos), fazer o levantamen-

to das famílias sem recursos digitais, fazer o empréstimo de computadores a 

alunos, dar apoio aos alunos e encarregados de educação no acesso às pla-

taformas digitais e fazer mediação entre a escola e os agregados familiares. 

  Continuaremos este trabalho enquanto fôr necessário, mas sempre de-

sejando por regressar ao trabalho numa Ludoteca cheia de crianças e de agi-

tação. 

Equipa da Ludoteca da Galiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Solidariedade... 
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VIVER EM TEMPO DE PANDEMIA 
 
 Que mal aconteceu ao nosso mundo!...  Tantos medos, tantas dúvidas, 

tantas perguntas sem resposta. 

 Foi preciso uma pandemia para as pessoas perceberem 

o que realmente importa.  

 O valor de um abraço que não podemos dar nem rece-

ber, o poder e a força de um sorriso escondido por detrás de 

uma máscara e a nossa rica liberdade que ficou tão limitada. 

 Tantas mudanças num mundo feito de rotinas. 

 A dificuldade de ser mãe de duas crianças com idades e 

desafios tão diferentes e ao mesmo tempo as tentativas para 

não falhar como profissional. 

 Dar tudo por tudo para não desanimar e encontrar em 

cada luta o lado positivo. 

 Nunca mais seremos os mesmos. 

Estela Abreu, paranhos 

 

 A pandemia surgiu nas nossas vidas através dos meios de comunica-

ção social que relatava um pequeno surto pandémico do outro lado do mun-

do. Pouco a pouco o vírus foi-se aproximando sempre mais de nós. Primeiro 

no nosso país, depois no nosso concelho, na nossa aldeia, na nossa rua e 

por vezes até em pessoas nossas amigas.  

 E agora? Agora o avanço galopante do vírus “atirou-nos” a todos para 

casa, para um isolamento forçado. Ficámos confinados em casa, a lutar con-

tra um inimigo invisível, mas também a lutar contra o medo, a ansiedade e a 

preocupação. 

 É tempo de desenvolver novos hábitos, novas rotinas e criar novas es-

tratégias. É tempo de fazer de donas de casa a tempo inteiro, enquanto se é 

professor de dois filhos em idade pré-escolar e se é mil e uma 

coisas ao mesmo tempo para tentar manter a sanidade mental.   

 Viver em tempo de pandemia é tentar manter-se sóbrio 

no meio desta “bebedeira pandémica” que nos bombardeia por 

todos os lados e que nos quer mergulhar na escuridão longe da 

normalidade. 

 Há que manter a fé e abrir a janela da nossa mente para 

deixar passar a luz e iluminar a escuridão. Sim a esperança 

existe, através de algo mais forte que tudo isto, através de uma 

força maior que se materializa de várias formas, quer seja atra-

vés de uma vacina ou da luta diária dos profissionais de saúde. 

Força essa invisível tal como o vírus, mas que todos sabemos 

que ela existe e que nos deixa na esperança da vitória na dura 

batalha contra a pandemia…                                               

Ricardo Henriques, paranhos 

 
 

Refletindo... 
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D. BOSCO, HOMEM DE ESPERANÇA 
 

 O mês de janeiro é, para toda a Família Salesiana, o mês dedicado a 

D. Bosco. No dia 31 foi a sua partida para a eternidade. 

Verdadeiramente, D. Bosco não partiu. Ele está vivo e presente em cada sa-

lesiano, salesiana, em cada colaborador que vive o seu ideal de salvação dos 

jovens mais necessitados.  

 O Reitor Mor, Pe Angel Artime, ao apontar como lema para este ano, 

“Movidos pela Esperança”, quer reavivar o coração de toda a família salesia-

na, e reafirmar, nesta hora e nestas circunstâncias históricas, que temos for-

tes motivos para nos sentirmos com coragem, pois o nosso Pai e fundador 

não viveu tempos melhores.  

 Toda a vida de D. Bosco foi salpicada de sofrimento e de dor. Diz-nos 

o Reitor Mor: “É assim desde os primeiros anos de João nos Becchi, órfão de 

pai, com Mãe Margarida a ter de enfrentar tempos de carestia e as dificulda-

des da convivência doméstica.  Quando tinha a esperança de que houvesse 

um futuro para ele, sonhando que podia contar com a ajuda do Pe Calosso, a 

morte veio cortar-lhe todas as esperanças. (…) Será assim também no mo-

mento crucial da sua vocação, quando Margarida pede ao filho que não se 

preocupe com o seu futuro e nunca apegue o seu coração a seguranças ter-

renas: ‘Se optares por ser padre secular e por desgraça vieres a ser rico, não 

entrarei na tua casa’ “ 

 Se D. Bosco, alicerçado na fé e na esperança em Deus, que nunca 

abandona os que n’Ele confiam, conseguiu vencer todos os obstáculos, tam-

bém nós, hoje, temos motivos para continuarmos a acreditar e a esperar. 

 D. Bosco viveu tempos muito semelhantes ao nosso. Quando em 1854 

rebentou a cólera em Turim, D. Bosco não cruzou os braços, mas mobilizou 

os seus jovens na ajuda e conforto de todos os que foram atingidos pela do-

ença e nenhum dos jovens ficou contaminado. 

 É a fé e confiança em Deus e em Maria Auxiliadora que move monta-

nhas e nos dá a força para estar onde devemos estar e fazer o que devemos 

fazer, aqui e agora. 

Ana Carvalho, fma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refletindo... 
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O Senhor chamou a Si... 

 

12.01.2021 – Sr Manuel – cunhado da Ir. Maria Teresa Nobre 

13.01.2021 – Sra Cândida – irmã da Ir. Gualdina Santos 

24.01.2021 – Sr João Pereira – irmão da Ir. Ângela Pereira 

08.02.2021 – Sra Júlia Santos – mãe da Ir. Mª Deolinda Teixeira 

Paz à sua alma e conforto aos familiares! 


