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Frase do mês  
 

“Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 7) […]. O Senhor deseja moldar corações de pais, corações 

de mães: corações abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos 

para consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. Disto mesmo têm necessida-

de o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos marca-

dos por fragilidades e tribulações devidas também à pandemia que tem suscitado incertezas e 

medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida. São José vem em nossa ajuda com a sua 

mansidão, como Santo ao pé da porta; simultaneamente pode, com o seu forte testemunho, 

guiar-nos no caminho.  
Papa Francisco 

Sintonia Sintonia 



 

NESTE NÚMERO... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL ……………………………………………………………………………………………………………. 3 

AGRADECENDO ………………………………………………………………… 4 

EM COMUNIDADE ……………………………………………………………. 5 

COM OS JOVENS …………………………………………………………………………………………. 7 

EM FORMAÇÃO …………………………………………………………………. 17 

REFLETINDO ………….…………………………………………………………….. 18 

O SENHOR CHAMOU A SI ………………..………………….…………………………….. 21 



 

página 3  N.º 250  Mar_Abr 2021 

 
Editorial 
 
EM REDE PARA VOS DIZER O MEU AGRADECIMENTO 
 

Desejo ardentemente que o meu agradecimento chegue à vossa vida e à 

de tantos jovens e adultos que conheci nas minhas viagens; a quantos 

amam e partilham em plena sinergia a riqueza do carisma com paixão 

educativa e evangelizadora! 
 

Permiti-me, então, que eu bata discretamente e com afeto à porta das 

vossas comunidades, províncias, nações dos cinco continentes, para vos 

dizer com a “voz do meu coração”: OBRIGADA! Tenho a certeza de que 

poderei entrar e cruzar o meu com o vosso olhar, sentimentos, aspira-

ções, as vossas dúvidas e perplexidades, os vossos esforços, mas tam-

bém a alegria de vos sentir em comunhão com o todo o Instituto neste mo-

mento de família que conserva, graças a vós, toda a beleza e riqueza. 
 

Que a minha gratidão chegue:  

 - A vós, irmãs de todas as idades, formação e cultura, convocadas pelo caris-

ma salesiano, dom do Espírito Santo à Igreja, pelo qual gastais a vossa vida 

com paixão e criatividade, para que as crianças, adolescentes e jovens sejam 

felizes no tempo e na eternidade. […]  
 

 - A vós, queridos leigos/as, que em várias funções e competências específi-

cas e diferentes afiliações, sentis a necessidade de um novo pacto educativo 

a ser realizado com a família, a escola, ou qualquer outra realidade, na con-

vicção de que pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro 

da humanidade. Juntos como “artesãos da educação”, é possível criar uma 

cultura da vida integrando a linguagem da mente com a do coração e a lin-

guagem das mãos. […] 
 

 - Não posso calar a minha gratidão aos membros da Família Salesiana, ao 

Reitor-Mor, don Ángel Fernández Artime, seu animador e centro de unidade. 

Dirijo-me de modo particular a vós, Ex-alunos/as, que sentis a necessidade 

de formar uma grande rede com as FMA e encontrais a força no carisma mor-

nesino, que é fonte de criatividade na busca de novos caminhos para novas 

situações. A vossa é uma vocação que viveis em todo o mundo com paixão, 

convicção e sentido de pertença. A grande rede que sabeis construir, é o ca-

minho indispensável para dar sinais de vida nova ao futuro. 
 

 - Com alegria e muito afeto, faço espaço no meu coração aos/às jovens que 

são os privilegiados da nossa missão. Vejo muitos rostos que conheci nas mi-

nhas viagens e imagino muitos outros […]. Obrigada meus queridos jovens, 

por acreditardes que «Cristo vive. Ele é a nossa esperança e a mais bela ju-

ventude deste mundo». (CrV1). 

 

A palavra da Madre 
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A GRATIDÃO, VIRTUDE DOS CORAÇÕES NOBRES 
 

É desde pequenino que se educa para as atitudes que enobrecem o coração 

humano. 

Quando um pai ou uma mãe diz ao filho que acabou de receber algo, pergun-

ta: 

- “O que se diz?” E a criança logo se lembra da palavra mágica: 

- “Obrigada!” 

 

Assim se educa e assim se cresce com bons hábitos que não escravizam, 

mas libertam sentimentos que humanizam as nossas relações. 

 

O Papa Francisco não se cansa de repetir, que uma sociedade que sabe 

agradecer, pedir desculpa, com licença, perdoar, é uma sociedade de boas 

relações, feliz e onde é agradável viver. 

 

Na Família Salesiana vive-se esta virtude e educa-se à sua prática. A Festa 

da Gratidão teve origem em 1849. Naquela época, no Oratório de Valdocco, 

em Turim, os meninos decidiram celebrar mais solenemente o onomástico de 

Dom Bosco. Dois deles, ainda que pobres, juntaram suas moedinhas e com-

praram dois corações de prata para presentear a seu pai e amigo. Foi um dia 

emocionante para todos, de modo especial para Dom Bosco, que se surpre-

endeu com a criatividade e o afeto expressos por seus “garotinhos” (cf MB III 

534-535). E tal foi o impacto que esta atitude teve, que se perpetuou nas ca-

sas salesianas. 

 

A nível local em cada casa, a nível provincial em cada nação, a nível mundial, 

na pessoa da Madre, celebramos sempre o dia da gratidão. Agradecemos a 

Deus, a missão daquela que tem a responsabilidade de cuidar dos outros; 

agradecemos uns aos outros, pelo bem que difundimos, dando e rece-

bendo. Ninguém é feliz sozinho. 

 

No próximo dia 25 de abril é o dia em que celebramos a gratidão à Ma-

dre Yvonne Reungoat, aquela a quem todo o Instituto reconhece como 

a continuadora do espírito mornesino, de Madre Mazzarello, pois a ver-

dadeira superiora desde a primeira hora é Maria Auxiliadora. 

 

Apesar deste ano, a festa ser em moldes diferentes, a realidade é a 

mesma e a expressão de gratidão por quem tem a responsabilidade da 

fidelidade ao carisma de D. Bosco e de Madre Mazzarello não muda, 

tem a mesma frescura das origens. 

 

Somos e sentimo-nos devedores uns dos outros. Todos irmanados pela 

gratidão. 

Ana Carvalho, fma 

 

Agradecendo... 
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RETIRO DA FAMÍLIA SALESIANA 
 

 Dia 21 de março a nossa casa recebeu uma  lufada de ar vivo …a pre-

sença de elementos da Família Salesiana,  ADMA (Associados de Maria Auxi-

liadora) e  SSCC (Salesianos Cooperadores) da nossa casa que nessa tarde 

vieram participar  no Retiro da FS; foi muito bom para nós e para eles. 

 

Aceitaram o convite e pelas 14.30 horas   a  campainha começou a tocar. 

Com que alegria eles chegavam e diziam: Que saudades da nossa Casa! É 

assim o espírito salesiano!  

 

Só os que devido ao confinamento não puderam  vir, por viverem noutro dis-

trito, é que não vieram ou os que em casa  podiam tomar parte, conectando-

se  por zoom. Estiveram presencialmente  oito elementos. 

 

Foi um momento de oração e reflexão muito lindo e todos participaram com 

muita unção. 

 

Terminamos por volta das  dezoito horas  e todos regressaram a sua casa 

muito felizes pelo momento de  encontro, com o Senhor e com os  amigos! 

 

Lea Morais, fma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Comunidade... 
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NOTÍCIAS DA CHAINÇA 
 
Em tempos de confinamento a Eucaristia diária, excepto ao sábado e a Via 

Sacra de sexta e domingo foi transmitida a partir da Igreja da Chainça. Agora 

continuamos a transmitir a Eucaristia para quantos, por diversos motivos, não 

podem celebrá-la presencialmente. Presencialmente já vêm muitos adultos e 

algumas crianças/jovens de modo que a Igreja e Salão já ficam praticamente 

cheios, segundo as regras do distanciamento social. 

 

Também, fora do confinamento, no dia 26 março, vivemos , com 14 jovens do 

grupo “Rise Up” de Abrantes e do grupo de jovens da Chainça, a Via Sacra, 

no adro da Igreja que também foi transmitida por facebook. 

 

A acção da comunidade continua seja em confinamento seja fora: A cateque-

se continua online; mantem-se a distribuição dos bens alimentares 

pelas famílias mais necessitadas e a vida da Associação de Maria 

Auxiliadora continua, através da oração nas suas casas: "Um por 

todos com Maria Auxiliadora". Apenas 5 elementos participaram, 

aqui na Igreja, no Retiro da Família Salesiana. 

 

O trabalho da Pastoral da juventude da Diocese, sob a dedicada ori-

entação da Irmã Fernanda Luz continua animado, dentro dos limites 

da situação actual, com a colaboração dos 7 jovens do Secretaria-

do. 

Fernanda Afonso, fma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Comunidade... 
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O REGRESSO À ESCOLA! 
 

Foi no dia 15 de março que as crianças se voltaram a ver presencialmente 

após o período de confinamento. Este dia foi vivido com tanta emoção que al-

gumas das expressões utilizadas pelas crianças não saem do pensamento… 

“que saudades dos meus amigos”; “ Estava cansada de estar em casa”; “ que 

bom estar na escola”; “ quero ir brincar para a rua porque estive sempre em 

casa”, entre muitas outras.  Os mais pequenos regressaram sem birras, sem 

choros e com bastante alegria por ver os colegas, ainda que não demonstras-

sem por palavras. 

 

As nossas crianças tem vindo todos os dias felizes e com medo de voltar a fi-

car em casa. Muitas brincadeiras ao ar livre têm feito, exploração do parque, 

do campo e da quinta da escola, onde já ajudaram a semear as batatas, plan-

tar árvores, regar, entre outras coisas. No exterior temos realizado os habituais 

trabalhos sempre com muita alegria e dedicação.  

 

Esperamos continuar nesta alegria e acima de tudo ver os nossos meninos feli-

zes por estarem todos juntos.  

Marina Figueiredo, DP do CASNSLS 

Com os jovens... 
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SEMPRE A APRENDER! 

Educadoras do ENSF 

Com os jovens... 
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CUIDADO DA CASA COMUM 

 

No âmbito do ano “Laudato Si”, para nos dedicarmos à reflexão e à ação eco-

lógica e social, continuamos no Externato S. João Bosco a promover iniciativas 

do cuidado da casa comum, através de uma ecologia integral. 

Desta forma, no dia 8 de abril, tivemos uma sessão de esclarecimento com a 

Dra Raquel Gaião Silva, que é bióloga marinha e antiga aluna do Externato S. 

João Bosco, facto este que muito nos orgulhamos. 

A Dra Raquel é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Univer-

sidade do Porto e fez um mestrado internacional em Biodiversidade e Conser-

vação Marinha na Universidade do Algarve e na Galway Mayo Institute of Te-

chnology, Irlanda. 

Através da plataforma Microsoft Teams, todos os alunos aprenderam a comba-

ter as alterações climáticas e a proteger a vida marinha. Com uma apresenta-

ção bastante dinâmica, ficamos a conhecer um pouco mais do seu trabalho 

que ajuda a atingir os ODS 13 e 14. 

Em 2018, foi a primeira portuguesa a ganhar o prémio internacional GBIF 

Young Researchers Award devido ao seu projeto de tese relacionado com o 

impacto das alterações climáticas nas florestas marinhas de macroalgas. Atu-

almente, trabalha na BlueBio Alliance, onde gere todas as tarefas diárias de 

comunicação da organização. É também voluntária na Ocean Alive, a organi-

zação que a inspirou a fazer o vídeo vencedor do Concurso Global Youth Vi-

deo Competition 2019 na categoria Cidades e Ações Locais para combater as 

Alterações Climáticas.  

Com grande entusiasmo, esta nossa antiga aluna falou do seu trabalho com 

muita paixão e dedicação e não como obrigação, vivendo intensamente a céle-

bre frase de Confúcio “escolhe um trabalho de que gostes e não terás de tra-

balhar nem um dia na tua vida”. 

Apesar de não termos estado juntos fisicamente, a sessão online foi extrema-

mente importante para consciencializar os nossos alunos sobre os desafios 

relacionados com o bem-estar do planeta e toda a vida que ele suporta. 

 

Com os jovens... 
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Para que possam refletir sobre a utilização do plástico no dia-a-dia, foi também 

lançado o desafio de trazerem os lanches de casa sem plásticos associados. O 

resultado foi extraordinário, pois para além de reduzirem o plástico, trouxeram 

lanches bem mais saudáveis. Os alunos arranjaram alternativas que promove-

ram a utilização sustentável dos recursos naturais do planeta, como por exem-

plo: deixarem de trazer recipientes de plástico e passarem a usar os sacos de 

pano, reutilizaram as garrafas de vidro de sumo para trazer o leite, utilizarem 

palhinhas de cartão ou de bambu e substituírem os pacotes de bolacha por fru-

ta. 

É gratificante verificar que aos poucos começam a adotar, de forma consciente 

e esclarecida, melhores práticas no dia a dia com a proteção ambiental. 

Helena Cunha, DP do ESJB 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TI AS CONFIO”! 

Esta “voz” que alimentou o sonho de Maria Mazzarello é a mesma que, ainda 

hoje, nos move a pensar e concretizar projetos onde os jovens possam ser feli-

zes e onde os possamos levar a Deus e habilitá-los à Sua escuta. 

 

Assim, nasceu o projeto de férias de Páscoa, na Arrábida, para as meninas do 

Lar Jovem da Casa Santa Ana. Dia 29 de março, com toda a bagagem acomo-

dada nos carros, partiram para a casa do Gaiato, perto do portinho da Arrábi-

da, as 22 meninas com algumas educadoras, monitoras e as irmãs Linda Viei-

ra e Margarida Coelho. Sim, era o começo da grande semana santa e este 

objetivo estava bem acautelado para levar as meninas a viveram a experiência 

da libertação através do conhecimento da vida de Moisés e do povo israelita 

com atividades lúdicas e recreativas, reflexão, oração e os sacramentos da pe-

nitência e eucaristia. 

Com os jovens... 
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No primeiro dia, após o tempo de almoço, da arrumação dos quartos, cozinha 

e distribuição de equipas para as diferentes tarefas em cada dia, foi o passeio 

até à praia de Alportuche e, o visionamento do filme “O Príncipe do Egipto” 

que deu o mote para a semana. Na terça, foi outra caminhada até à praia do 

Portinho: cada uma das três equipas construiu o berço de Moisés com aquilo 

que encontrou e lançou-os ao mar. Ganhou a equipa cujo barco foi mais lon-

ge… De tarde, um excelente workshop conduzido pela jovem Ana Lúcia 

Agostinho e orientado para o autoconhecimento. 

 

Dia 31, a descida até à Lapa de Santa Margarida: caminhando por meio do 

verde da serra, chegámos à gruta e aos rochedos, junto ao mar. Paisagem 

encantadora! De tarde, o Sr. P. Cláudio Rodrigues passou a tarde connosco: 

conviveu, confessou e celebrou a eucaristia já ao fim do dia. À noite, ainda 

houve tempo para um breve jogo noturno e uma bonita oração da noite, ao ar 

livre. 

 
O dia 01 de abril trouxe chuviscos mas que não impediram a ida ao Convento 

da Arrábida, com visita guiada. De tarde, foi a preparação para a celebração 

da ceia judaica a preceito: trajes, disposição da mesa, ementa e a leitura de 

textos explicativos. Uma ceia demorada … mas que ajudou a recordar a me-

mória da libertação do povo de Deus do Egipto. 

 

E, chegou o último dia! Avaliação e arrumação da casa. Regressámos com 

uma feliz memória desta semana santa e com o coração agradecido. 

Margarida Coelho, fma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Com os jovens... 
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TORNEIO D. BOSCO 2021 
 

Tínhamos programado para o mês de janeiro um torneio de algumas modali-

dades para os alunos da escola. A adesão foi em grande número. Estava tu-

do muito animado. Três modalidades: salto à corda; estica e futebol. Só de 

futebol tínhamos 12 equipas inscritas, cada uma com um nome mais original 

que a outra. Mas devido ao confinamento o torneio ficou só pelos primeiros 

jogos e eliminatórias. Assim que foi possível regressar às aulas presenciais 

recomeçaram os preparativo para os torneio e o novo calendário da competi-

ção foi afixado. 

 

Na semana 22 a 26 de março tivemos o tão esperado torneio D. Bosco. Algu-

mas competições foram renhidas, uns jogavam outros contavam os saltos, 

outros faziam a claque no futebol. Durante a semana foi notável a vontade de 

jogar, participar e ganhar! A alegria era de casa!... 

 

No dia 26, último dia de aulas, tivemos uma tarde de festa com música, dan-

ça, entrega de prémios aos primeiros qualificados e uma apresentação muito 

original do clube Mini Bosco que reutilizando alguns vídeos e não só, fizeram 

uma banda de música de ‘alto nível’. 

 

Foi um fim de tarde muito familiar, grandes e pequenos entraram na onda da 

festa e assim concluímos um segundo período muito original. 

Equipa da pastoral ESJB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... Com os jovens... 
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"MISSÃO POSSÍVEL!  

SEMANA ZERO PLÁSTICO" 

 

Será que é possível sobreviver uma semana sem plástico nas lancheiras esco-

lares? 

 

Parece que sim. É mesmo possível, e a originalidade par encontrar soluções é 

muita e variada. 

 

Na semana de 12-16 de abril foi lançado este desafio aos alunos. Famílias e 

alunos estiveram envolvidas em encontrar soluções para reduzir o plástico, em 

planificar os lanches escolares sem plástico. Diariamente com ajuda da profes-

sora titular iam analisando a resposta que estavam a dar a este desafio. A se-

mana terminou com um trabalho de reflexão rica em aprendizagens e com a 

certeza de que podemos reduzir e até substituir o plástico. 

Externato S. João Bosco, Viana do Castelo 

Com os jovens... 
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IDEIAS DOS MIÚDOS!  

 
Alunos do ENSF 

 
 

 

 

Com os jovens... 
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O QUE ACONTECE NA ESCOLA! 

Trabalhos dos alunos do ENSF 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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JOVENS ESCRITORES E ILUSTRADORES! 

Os alunos do ENSF 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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MARIA MÃE, MULHER, DISCÍPULA E EDUCADORA 
ENCONTRO DE JÚNIOR  
 

No dia 10 de abril tive um encontro de formação. Desta vez a formadora foi a 

Irmã Fernanda Luz, estando também presente a Provincial, Irmã Rosa Cândi-

da.  

 
O tema do encontro foi: Maria Mãe, Mulher, Discípula e Educadora. 

Refletimos sobre a importância de Maria no ecumenismo, sobre o lugar de Ma-

ria enquanto aquela que dá Jesus e conduz até Jesus. Maria é uma mulher de 

poucas palavras, diz o que realmente é essencial " fazei o que Ele vos disser". 

Esta caraterística de Maria fala muito à nossa vida de consagradas: indicar Je-

sus e centrar a nossa vida na essencialidade. 

 

Refletimos e questionámo-nos sobre a forma como transmitimos o amor a Nos-

sa Senhora aos nossos destinatários e suas famílias. 

 

Das muitas imagens marianas do pintor Sieger Koder, a que representa Maria 

percorrendo um caminho seco, espinhoso, mostra que por onde passa levando 

Jesus ao colo, o caminho vai florindo. Também nós somos chamadas como 

Maria a levar Jesus às realidades de hoje, vidas que nos circundam, para que 

possam também de algum modo florir. 

 

Foi um dia de formação bem passado, no qual podemos partilhar e refletir so-

bre a dimensão mariana que é muito importante na nossa vida consagrada sa-

lesiana. 

 
Diana Arrobas, fma 

       

Em Formação... 
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A BARCA DA FAMÍLIA NUM MAR AGITADO 
 

Quando me foi lançado o desafio de escrever sobre este segundo confina-

mento, fiquei um pouco apreensiva, pois imediatamente conclui que não 

tínhamos muitas coisas boas para partilhar. Na altura, estávamos no “olho do 

furação”, a contar os dias para as nossas filhas voltarem à escola, assoberba-

dos com o teletrabalho, as tarefas domésticas, o acompanhamento ao estudo, 

a assistência à família e muitas outras solicitações. E se no primeiro confina-

mento as boas vivências e aprendizagens tinham sido evidentes, neste se-

gundo estava a ser mais difícil descortinar o bem no meio do caos.  

 

Durante dois meses vivemos constantemente com a sensação de que, se nos 

sentávamos a trabalhar, estávamos a descurar o acompanhamento parental 

e, se estávamos a acompanhar as nossas filhas, estávamos a falhar porque 

devíamos estar a trabalhar. Este constante “correr atrás do prejuízo”, muitas 

vezes acompanhado por irritações e stress, foi muito perturbador e a prova de 

que temos muita dificuldade em aceitar as situações que não controlamos. 

Exigir concentração e foco às crianças, quando também nós estamos agita-

dos e nervosos, não só não foi justo como se revelou pouco eficaz. 

 

Mas com o vislumbrar da luz ao fundo do túnel (para cada família individual-

mente, e também para todos, enquanto comunidade), e o distanciamento da 

situação concreta que tínhamos estado a viver, fui revendo as coisas com ou-

tros olhos. Bem vistas as coisas, nunca nos faltou a saúde, mantivemos a es-

tabilidade familiar, o contacto com a família alargado e os amigos nunca foi 

interrompido (passou a virtual), percebemos que afinal era possível continuar 

a aprender com serenidade e sucesso mesmo através do computador, seja o 

português, a matemática, a música ou a catequese. 

 

A conclusão que também se tornou clara (e que parece óbvia) é a de que as 

dificuldades nos fazem crescer, e ultrapassá-las acrescenta sempre algo ao 

que já somos. Fazem-nos mais resilientes, levam-nos a experimentar novas 

sensações e emoções, a testar os nossos limites, ajudam-nos a tomar consci-

ência das nossas fragilidades e, acima de tudo, a colocar a nossa confiança 

em Deus. 

 

Para ter a certeza de que as conclusões a que chegava não eram só minhas, 

perguntei cá em casa como definiam este confinamento. As palavras/

expressões começaram a surgir: difícil, cansaço de aprender à distância, falta 

dos amigos e professoras, pouca concentração, falta de espaço, aprendiza-

gens mais lentas, falhas de rede (!) – primeiro as negativas, e depois as posi-

tivas - mais tempo em família, inventar brincadeiras, acompanhamento das 

professoras, conversas com os amigos, autonomia nos computadores, mais      

 

Refletindo... 
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autoconhecimento, atenção ao próximo, passeios no quarteirão, etc. À medi-

da que íamos conversando, foi-se tornando claro que quando abdicamos um 

pouco de nós para dar aos outros – seja o espaço em casa, a atenção dos 

pais, o tempo de lazer, o tempo no telemóvel – estamos a crescer por dentro 

e a fortalecer os laços que nos unem. E que quando ficamos em casa para 

reduzir o risco de transmissão de uma doença que afeta a todos, sabemos 

que estamos a contribuir para o bem comum e a fazer o que nos é pedido en-

quanto cidadãos. E isso faz-nos bem. 

 

Há pouco numa reunião de pais com a professora de uma das nossas filhas, 

falávamos das marcas que este tempo vai deixar nas crianças. E isso deixou-

me a pensar: que marcas levarão as nossas deste tempo tão exigente? Acho 

que só o tempo e a reflexão permitirão encontrar as respostas, saibamos nós 

estar atentos e continuar a procurá-las e não, simplesmente, regressar à nor-

malidade e seguir em frente. 

 

Por último, fica um ensinamento maior: a sermos gratos. A gratidão é uma vir-

tude que nos faz encarar a vida de uma perspetiva completamente diferente, 

diria mesmo que muda tudo. Cá em casa fez-nos ver que, afinal de contas, o 

olho do furacão estava lá fora, nas urgências dos hospitais, nos lares de ido-

sos, nos quartos confinados, nas cerimónias fúnebres, nas casas onde há vio-

lência doméstica, ou onde não há amor ou dinheiro para pôr pão na mesa.  

 

Quando a pandemia começou, a imagem que parecia dar sentido ao que viví-

amos foi a de uma guerra. Mas depois, naquela praça de São Pedro deserta, 

debaixo de chuva, e carregando o sofrimento de tantos nas suas palavras e 

gestos, o Papa Francisco falou-nos de uma tempestade e de uma barca onde 

seguíamos todos, o mundo inteiro. Esta nova chave de leitura mostrou-nos 

que não estamos sozinhos e que precisamos uns dos outros, principalmente 

quando navegamos num mar agitado. Sem dúvida que a primeira barca que 

nos sustenta no meio da tempestade é a família (à qual se juntam depois a 

comunidade escolar, os amigos, a comu-

nidade paroquial). Por isso, dentro de 

casa, em segurança, com saúde, e a cer-

teza de que Deus nos acompanha em 

todas as circunstâncias, só podíamos 

estar bem. E chegar a porto seguro. 

 

Rita Carvalho, mãe do ENSA 

 

 

 

Refletindo... 
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INVERNO DE ADVERSIDADES 
 
Temos vivido um longo inverno de adversidades, de pressões, temos enfren-

tado problemas provocados pelas crises, mas os braços não se têm cruzado 

à espera que passe. Tudo porque não queremos que a vida seja sem beleza, 

sem cor, mas que, sobretudo para as nossas crianças, esta etapa da sua his-

tória seja positivamente marcante. 

 

Este é o nosso tempo. Sabemos que a história da humanidade é isto: um al-

ternar de “altos e baixos”. Quando o profeta Jeremias estava no grau mais 

profundo do pessimismo, relativamente à sua missão, o Senhor perguntou-

lhe: 

- O que vês? 

- Vejo um ramo de amendoeira. 

- Viste bem, porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para a realizar. 

(Jer. 1,11) 

 

A amendoeira, como todas as árvores de folha caduca, no inverno parece se-

ca, mas não é. Acumula vitalidade para a fazer explodir no tempo oportuno, 

antes ainda de ter acabado o inverno. Com uma potente e maravilhosa flora-

ção é anunciadora da Primavera. 

 

E mais, Deus concorda que a flor da amendoeira é um bom sinal. Além de 

esperança em dias lindos e bons, simboliza vigilância. Deus cuida de nós e 

vigia para que se cumpra a sua palavra que só pode ser a consumação da 

sua aliança connosco. Sejamos, como a flor da amendoeira, os primeiros a 

dizer que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é o nosso tudo. Nós seremos o seu 

Povo! 

 

Continuemos também nós esperançados, mas atentos e vigilantes. Entretan-

to, como a amendoeira, acumulamos vida que está prestes a desabrochar. 

Essa vida está nos investimentos feitos e a continuar a fazer. Mas, pelo já re-

alizado, vamos agradecer: Crianças, Pais, Professores, Educadores, obrigada 

pelo empenho na participação ativa na vida escolar; pelas aulas preparadas e 

transmitidas, acompanhamento feito, estímulo sugerido, atenção constante. 

Obrigada pelo cansaço superado, mas sobretudo pelo carinho, pela cor dada 

à vida em tempo de invernia. 

Isilda Costa, fma 

 

 

 
 

 

 

Refletindo... 
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Por causa da COVID-19, tivemos de ficar em casa. Agora estamos a ter aulas 

online e não é tão divertido como ir à escola. Mas mesmo em casa podemos 

divertir-nos: podemos fazer chamadas com os amigos, podemos jogar, pode-

mos estar mais com  os nossos animais, podemos ir ao jardim, fazer exercício 

físico, etc. Mas sobretudo podemos estar mais tempo com a família. 

 

Nas aulas online aprendemos as matérias com quizizzes, escola virtual e 

kahoot. Com a Drª. Ariana aprendemos métodos e hábitos de estudo. 

 

As aulas online são mais difíceis, mas também são muito divertidas. Mesmo 

com dores de cabeça e de olhos, vale a pena para aprendermos e para nos 

divertirmos! 

Bárbara Santos, Leonor Guerreiro,  

Margarida Campos e Martim Moreira do 4ºano do ENSF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refletindo... 

O Senhor chamou a Si... 

 

 

 02.03.2021 – Sr. António – tio da Ir. Sameiro dos Santos 

 03. 03.2021 – Sra Inês – cunhada da Ir. Arminda Cabral 

 10.03.2021 – André de Jesus Gomes, sdb – irmão das Irmãs Gomes 

 05.04.2021 – D. Luzia – irmã da Ir. Mª Teresa Nobre de Jesus  

Paz à sua alma e conforto aos 
familiares! 


