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"Pensemos neste grande Santo, pai e

mestre da juventude. Não se fechou na

sacristia, não se fechou nas suas coisas,

saiu às ruas para buscar os jovens, com

aquela criatividade que o caracterizou."

Papa Francisco
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      Queridas Irmãs,

    Em cada tempo e em cada hora somos interpeladas pelas mais

variadas situações da vida! Vivemos este tempo quaresmal numa

atitude de conversão de vida.  Tempo em que a Palavra de Deus nos

interpela a vivermos mais radicadas em Cristo na busca do essencial

e a identificarmo-nos cada vez mais com Jesus, acolhendo os seus

ensinamentos no caminho das Bem-aventuranças do Reino.

      Unidas a todo o Instituto e neste percurso dos 150 anos, sentimo-

nos agradecidas ao Senhor pelo dom de cada Filha de Maria

Auxiliadora que, ao longo da história, foram monumento vivo de

gratidão de Dom Bosco a Maria Auxiliadora. Por isso, é com sentido

profundo de gratidão que nos preparamos para celebrar a Festa da

Gratidão mundial, dizendo obrigada à Madre Chiara, neste seu

primeiro ano de missão de animação e governo à frente do Instituto,

como X sucessora de Madre Mazzarello. Com ela e Madre Mazzarello,

renovamos o nosso sim de entrega, mergulhando nas raízes e na

fonte das nossas origens. 

    Foi na pequena aldeia de Mornese, com pessoas humildes, que

começou esta grandiosa obra em favor das meninas mais pobres e

órfãs. Olhemos para a coragem das primeiras irmãs que, imbuídas

no amor de Deus, partiram pelo mundo levando a alegria de ser

pertença do Senhor, testemunhando e gerando VIDA!  As suas vidas

foram pequenas sementes que geraram tantas vocações. Estamos

gratas pela fé que nos transmitiram, pelo dom generoso ao serviço

dos outros, pela confiança incondicional no Senhor e em Maria

Auxiliadora. 

SOMOS SUAS FILHAS! 

   Acolhamos com alegria e empenho o itinerário proposto pelo

Instituto em preparação da Festa da Gratidão mundial e, com o

coração agradecido pelos 150 anos da Fundação do Instituto,

preparemo-nos para celebrar a festa da gratidão provincial.

    Maria continua hoje a passear nas nossas casas como disse D.

Bosco: ”Quero dizer-vos que Nossa Senhora está realmente aqui no

meio de vós! Nossa Senhora passeia nesta casa e cobre-a com o

seu manto. (Cronistória V, 52)

editorial
de Rosa Cândida Gomes, fma 



SalvÉ, D. Bosco Santo!
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de Delfina Silva, fma - Comunidade de Setúbal

     A Festa de D. Bosco é, como sabemos, deslumbrante em

todas as nossas casas. Deslumbrante porque em todas elas

é realizada com Amor , com aquele espanto que vem da

reflexão sobre como é que um homem, a milhas das

técnicas do sec. XXI, conseguiu levar presos a passear e

voltar com eles a salvo; como, sem um centavo, levantou a

Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora; como percebeu a

urgência das periferias para encontrar quem se desnorteia;

porque é que chorou a bom chorar enquanto celebrava uma

das últimas eucaristias na igreja do Sagrado Coração de

Jesus em Roma, quando humildemente verificou que tudo

se tinha realizado na sua vida porque ele disse SIM! 

      Na Casa de Santa Ana, a festa foi, como sempre, devota e

barulhenta, feliz . Da parte da manhã, um sacerdote que,

sendo diocesano, é um fã, passe a expressão, porreirinho, de

D. Bosco: o Sr. Pe. José Maria Furtado, celebrou Eucaristia

no pátio da escola para os miúdos, professores e restante

pessoal. Com sol moderado, graças a Deus, todos couberam

legalmente, cantando também naquele timbre que

purificava D. Bosco de todos os sofrimentos.

      A festa continuou, de tarde, com largas apresentações da capacidade de entrega que

existe em cada um de nós. Uma criança confiava atónita aos pais: “Tivemos festa! A

Diretora desta casa foi a Mãe Margarida e a professora de Música fez de S. João Bosco

carregado de magias!”. A música, a dança e a alegria preencheu profundamente os ânimos

de todos nós, também necessitados de restauro, da pintura da alegria, de saber que o

terreno que pisamos não é assim tão fluído como parece. A pandemia é simplesmente um

‘cisco’ que Nossa Senhora Auxiliadora ajuda a arredar e a confiar no futuro.

     À tarde, pelas 18.00, foi a vez das jovens do Lar expressarem a sua alegria. Uma festa

pequenina, segunda-feira, depois das aulas. Tivemos todas a grande oportunidade de nos

despedir de uma jovem que aproveitou os dons que Deus lhe deu e tudo o que a Casa de

Santa Ana lhe proporcionou. Depois da autonomia vivida, frequenta a faculdade em

Santarém e vai viver, agora juntamente com um irmão, para uma casa que amealharam

nas redondezas de Setúbal. Esta saída de cara levantada para o sol constitui uma

pequena carícia do Senhor Nosso Deus nos muitos estilhaços que nos batem á porta.

Completou-se o dia com a Eucaristia para as jovens, pelas 19.00 horas, celebrada pelo Sr.

Pe. Cláudio Rodrigues, o sacerdote mais jovem da diocese. 



    Que dúvida, que cansaço, que expetativa pode sequer

espreitar-nos depois das palavras que o Papa deixou cair do

alto daquela janela e se derramaram pelo mundo inteiro na

Praça de S. Pedro?! Viva D. Bosco! Foi o selo em brasa

colocado em todos aqueles que procuram seguir o carisma

salesiano. Palavras de Pai que reconhece o esforço duma

Família e lhe deseja dar confiança no futuro. Ninguém,

portanto, fique na sacristia à espera de devotos. Saia, com os

dons que Deus lhe deu e vá à procura de os pôr a render.

        31 de janeiro é um dia esperado como se espera um novo

nascimento, sendo cada um diferente do outro, sempre

focados no mesmo ideal, na mesma bênção profunda,

emotiva e quente de promessa e fidelidade.
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ao ritmo de um sonho
de Diana Arrobas, fma - Centro Juvenil de Viana do Castelo

     No Centro Juvenil de S. João Bosco, ao longo do dia 29 de

janeiro, celebrámos a festa do nosso fundador Dom Bosco.

Contámos com a participação de um bom número de pré-

adolescentes, animadores, famílias e membros da Família

Salesiana. Esteve, também, presente uma jovem e animadora

de Poiares - dando, assim, continuidade ao ECB e MM que

tivemos no Natal.

     O dia de festa começou com o acolhimento, com música e

jogos, e o bom dia dado pela Irmã Lourdes. Na primeira parte

da manhã, dedicámos o nosso tempo a refletir sobre o sonho

dos nove anos: ao ritmo de um sonho!

       Depois de um breve intervalo, seguiram-se os workshops

de dança, orientado por 2 animadoras (Valéria e Janessa), e 

 culinária, orientado pela ir. Emília e a mãe da Janessa. No fim

da manhã, aproveitámos para um breve ensaio de preparação

do coro para a Eucaristia.

      Da parte da tarde, os membros do Clube Bosco foram os

protagonistas, colocando em ação os jogos que tinham

preparado no encontro anterior. O pátio, nesta tarde, foi

Valdocco e à entrada estava Dom Bosco a receber os nossos

convidados que iam chegando.
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        As atividades da festa foram dirigidas aos alunos do 4° ano que frequentam o Clube

Mini Bosco, às suas famílias, bem como aos Salesianos Cooperadores e antigos alunos.

Para quebrar o gelo dos convidados que iam chegando, houve tempo para dança e

divisão de equipas, que misturou pequenos e grandes.

      Estávamos em Valdocco e, pelo pátio, andavam algumas pessoas conhecidas, tais

como Madre Mazzarello, a Mãe Margarida, Domingos Sávio e Bartolomeu Garelli -

responsáveis por orientar os jogos.

        A animação  e alegria faziam parte do ar que se respirava. Dom Bosco corria de um

lado para o outro como antigamente. As famílias, muito animadas, aderiam a tudo o que

era proposto. Pequenos e grandes jogavam e as Irmãs da comunidade marcavam

presença entre a gente. No fim do jogo, tivemos Eucaristia, celebrada pelo Pe. José

Cordeiro, SDB. Estávamos, como Família Salesiana,  à volta do altar.

      Depois de um dia de festa tão rico, não podíamos mandar as pessoas embora sem

oferecer um lanche, proporcionado pelos bolos feitos de manhã no workshop de

culinária, que ajudou a concluir a festa.
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"Foi muito divertido, alegre e

engraçado e eu sei que isso foi tudo

obra de D. Bosco, Jesus e Maria. Eu

gosto muito de pertencer ao MJS." 

(Membro do Clube Bosco)

"A festa de D. Bosco foi um momento

inesquecível. Tivemos a oportunidade de

partilhar o sonho dos 9 anos de D. Bosco

com os jovens e as suas famílias, e,

sobretudo, a festa foi cheia de alegria,

amizade e Fé." 

(Janessa - Pre Animadora)

"Na Festa de S. João Bosco

Mais uma vez os jovens foram os

protagonistas

E foi com muito gosto que vimos as

irmãs também a serem artistas

Na Homilia que se seguiu

a irmã Diana viola tocou

Enquanto a irmã Goretti cantou

E no fim aquele lanche a todos os pais

encantou

D. Bosco é educação, amor e dedicação

E com estes encontros juvenis

os jovens mantêm a sua tradição!"

(Família de um membro do Clube Bosco)

"A celebração de Dom Bosco no Centro

Juvenil decorreu em ambiente de festa,

alegria e partilha. Entre as diferentes

atividades propostas, não foi esquecida

a importância da vida de Dom Bosco,

mas também os ensinamentos tão

adequados nos tempos de hoje. É esta

constante atualidade dos Seus

ensinamentos, o testemunho de uma

vida marcada pela efetiva dedicação ao

próximo e uma fé de amor e alegria que

nos une para continuar a Sua missão. A

presença das "Irmãs Auxiliadoras" dá-

nos o fio condutor de que necessitamos

para exercer o amor que temos a Dom

Bosco junto de cada criança."

(Ana - Salesiana Cooperadora e

animadora)
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"No mundo de D. Bosco, o JOVEM é canção..."

    E foi sob a magia desta canção que, no Externato Nossa

Senhora do Rosário, se viveu a Festa de D. Bosco. Festa em

duplicado!

      O Externato viveu intensamente o dia 31 de janeiro, que se

iniciou cedinho, pelas 8.30h, com uma saudável caminhada

desde o ENSR até ao Hipódromo de Cascais, onde, conforme o

aproximar da hora, se ia sentindo o alvoroço na preparação da

Eucaristia!

    

       Na Tenda do Hipódromo, viveu-se o momento da Eucaristia,

celebrada pelo Sr. Pe. Nuno Coelho, Pároco de Cascais. Aí, quase

no centro de Cascais, toda a comunidade do Externato Nossa

Senhora do Rosário pôde louvar o Senhor pelo dom de D. Bosco

e do seu carisma. No final, regressámos ao Externato para

continuar a festa no pátio com jogos tradicionais orientados

pelos alunos do 9º ano e, simultaneamente, torneios de futsal

entre turmas. Além disso, os alunos tiveram a possibilidade de

participar em concursos sobre a vida de D. Bosco.

       Apesar de ainda estarmos no rebusco da pandemia, o nosso

pátio parecia Valdocco!  D. Bosco, de certeza, sorria ao ver estes

adolescentes tão felizes. Bonito ver alguns antigos alunos que,

aproveitando o "furo" na Escola Polivalente, vieram dar um salto

ao Externato porque era o Dia de D. Bosco! 

     Este gesto dá alento e força aos educadores… algo ficou e

marcou! O que foi? O carisma de D. Bosco, que marca sempre!

Por isso, um bem-haja a todos os Educadores do ENSR! Vale a

pena, amigos. Há que semear sempre, o resto é com o Senhor da

vinha, o coração de cada jovem!

       Mas a festa de D. Bosco não foi só no dia 31, não! Os nossos

meninos e meninas da catequese do sábado também

celebraram D. Bosco. Os catequistas animaram a tarde com

jogos e representações no pátio. Parabéns aos catequistas por

esta iniciativa tão simples, mas tão ao jeito de D. Bosco, tão

sintonizada com o carisma salesiano. O amor é engenhoso, lá diz

o ditado. A prova está nesta iniciativa dos nossos catequistas.

Que D. Bosco vos recompense!

de Lea Morais, fma - Externato Nossa Senhora do Rosário

" A  V I D A  S E  F A Z  F E S T A ,  O  A M O R  S E  F A Z  R A Z Ã O . "



   O Dia de D. Bosco foi preparado com uma semana de

antecedência, quase uma novena para se festejar e, dentro do

possível, viver bem este dia. Os Bons Dias foram um bom meio

para não só recordar a vida de S. João Bosco, mas também

interpelar a ser bom cristão e honesto cidadão. Com exemplos

e testemunhos de algumas situações e pessoas, procurou-se

aprofundar este aspeto tão importante da prática educativa de

S. João Bosco. 

      A estátua de D. Bosco foi decorada com os lenços do MJS e

concretizou-se um cartaz com o rosto de D. Bosco, desenhado

pela aluna Lara Carvalho do 8º ano, com os rostos dos alunos e

respetiva comunidade educativa. 

    Para os alunos, foi lançado um desafio de magia, pela equipa

da pastoral, ao qual corresponderam alguns alunos e a turma

do primeiro ano apresentou em aula alguns truques. 

   No dia de D. Bosco, foram os alunos que pertencem ao

Movimento Juvenil Salesiano que deram o Bom Dia nas salas.

Através de um jogral e de música, procuraram passar a

mensagem do quanto é importante deixar-se ajudar e procurar

ser bom cristão e honesto cidadão. Ainda neste dia, toda a

comunidade educativa foi surpreendida com um bolinho no

almoço, batizado pelos alunos como “o bolo de D. Bosco”.

   Os alunos que pertencem ao MJS tiveram, uma semana antes,

atividades sobre o sonho dos 9 anos. Divididos em dois grupos,

os alunos realizaram atividades lúdicas e formativas. O dia

terminou junto da estátua de D. Bosco, onde se fez um

momento de oração. 
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Dia de D. Bosco - Bons cristãos e honestos cidadãos
de Comunidade de Faro



       Como preparação para a Eucaristia de S. João Bosco, na

véspera, os alunos receberam o Sacramento da

Reconciliação. Foi um momento importante de encontro

com Jesus e com o seu perdão. 

    A festa de S. João Bosco teve, logo pela manhã, a

celebração da Eucaristia presidida pelo Padre Álvaro Lago.

Foi o culminar de uma semana de muitas vivências. Os mais

pequenos começaram o dia a invocar a Mãe Auxiliadora,

como D. Bosco fazia, e participaram na Eucaristia como os

outros alunos. Depois, seguiram-se jogos e brincadeiras. 

    A tarde dos alunos do Primeiro Ciclo foi dedicada a

atividades lúdicas e artísticas, com um tema comum: D.

Bosco! Entre desenhos, pinturas e truques de magia,

passaram-se momentos muito alegres e animados, à boa

maneira Salesiana! Reconhecendo a importância do teatro

para as crianças, os alunos do Segundo Ciclo da disciplina

de Oficina de Teatro prepararam uma dramatização do

sonho dos 9 anos de D. Bosco para os alunos do Pré-escolar

e Primeiro Ciclo. E todos deram o seu melhor!

     Os alunos do Segundo e Terceiro Ciclos divertiram-se

com um Peddy Paper sobre a vida e obra de D. Bosco! Numa

magnífica tarde de sol e com o espírito de entreajuda e

colaboração, cada equipa seguiu as pistas e abraçou

desafios para obter a pontuação máxima! Foi uma tarde em

cheio e a alegria que se criou fez recordar os tempos

passados em Valdocco.
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Festa de S. João bosco
de Comunidade de Vendas Novas



     Um salesiano, uma salesiana, um filho e amigo de D.

Bosco não pode viver o mês de janeiro como se fosse um

mês igual aos outros. 

         Disse uma criança desta casa, para a sua mãe: 

         - "Hoje tenho de ir à escola, não posso faltar! 

         - Porquê? pergunta a mãe. 

       - Porque hoje é dia de D. Bosco e não posso faltar. Ele

merece a nossa presença e a nossa festa”.

     Aquele que deu toda a sua vida pela felicidade dos

jovens, que movimentou um exército de consagrados e

consagradas para que continuassem a sua obra, continua

a atrair tantos jovens e adultos, para que sejam sinais do

Amor de Deus pela humanidade mais necessitada. 
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D. Bosco, Pai e Mestre dos jovens
de Anita Carvalho, fma - Comunidade de Arcozelo

       O Papa Francisco na saudação que proferiu no dia 30 de janeiro, na praça de S.

Pedro, disse deste grande santo e amigo dos jovens: “D. Bosco não se fechou na

sacristia, mas saiu para as ruas de Turim e procurou os jovens. A sua criatividade e

compaixão pelos mais fracos levou-o a realizações impensáveis. Desde as ruas às

cadeias, D. Bosco calcorreou todos os caminhos que conduzem aos jovens. “

        Pedimos a D. Bosco, o Santo que disse que os jovens devem ser amados e sentir

que são amados e que a educação é uma arte do coração, que infunda em todos os

educadores este mesmo ardor, na realização do lema de formar “bons cristãos e

honestos cidadãos”.

Vigília de Oração pela paz na Ucrânia
de Comunidade de Vendas Novas

       No dia 4 de março, a comunidade paroquial de Vendas

Novas reuniu-se em Vigília de Oração pela Paz na Ucrânia.

Foi muito bom estar juntos a rezar. A Igreja de Santo António

encheu-se! Dissemos que queremos estar do lado certo da

história e que "mesmo andando por vales tenebrosos, não

temeremos o mal, porque o Senhor está connosco". 

        Um grupo de irmãos ucranianos que vivem há uns anos

em Vendas Novas juntou-se a nós para rezar, na sua língua, a

Avé Maria. Juntos, consagrámo-nos a Nossa Senhora e

implorámos o dom da paz!



       O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora está em união

com a situação na Ucrânia. A Madre Chiara tem estado em

contacto com as FMA das comunidades de Kiev, Lviv e

Odessa, que enviam notícias sobre o acompanhamento da

situação de guerra e o seu empenho em ajudar a população.

     Da Comunidade de Lviv, as Filhas de Maria Auxiliadora

comunicam que se encontram bem e disponíveis para

acolher as muitas pessoas que fogem para se salvar dos

ataques cada vez mais constantes, de um modo especial as

mães com filhos pequenos. No abrigo, a salvo, fazem do terço

a sua maior arma: “Esta é a nossa arma! Agradecemos em

oração aqueles que estão a dar a vida para nos defender e

agradecemos a Deus cada novo dia de vida.”

     As Comunidades das Salesianas em Kiev e Odessa

também se têm solidarizado com a população, prestando

toda a ajuda e encorajamento possível.

     Na Polónia , as Comunidades das FMA, em colaboração

com a Igreja e as associações católicas, acolhem e apoiam

muitas pessoas que, em busca de proteção e segurança,

cruzam as fronteiras.

     O apelo feito pela Madre Geral do Instituto das FMA a

todas as Comunidades Educativas é que permaneçam unidas

em oração e nas iniciativas de solidariedade , pedindo

insistentemente pelo dom da paz, para a Ucrânia e para

todas as áreas do mundo em conflito e sofrimento.

       O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora oferece apoio

concreto à população ucraniana em situações de perigo e

dificuldade e conta com a generosidade e solidariedade de

todos. É possível enviar contribuições e ofertas, cuja

documentação será publicada no site do Instituto FMA.
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instituto das fma Em Solidariedade com a Ucrânia
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação

https://www.cgfmanet.org/donazioni-online/


   A comunidade de Vendas Novas soube responder com

generosidade e prontidão à campanha solidária a favor dos

irmãos da Ucrânia. Cerca de trinta voluntários deram o melhor

de si para empacotar os bens recolhidos. À violência das

bombas, quisemos responder com a violência da ternura! 

      A nossa comunidade e os alunos uniram-se para a recolha

de bens essenciais. Depois da recolha era necessário separar e

acondicionar. Foi num serão de solidariedade que contou com

cerca de trinta voluntários, entre eles algumas Irmãs, que se

fez, com muita dedicação, esse trabalho! 

     O resultado foi muito bonito! Como não havia outro lugar

para colocar as muitas caixas que se conseguiram encher, a

Igreja serviu de depósito até ao dia seguinte! Ficou enfeitada

de caridade fraterna e de amor solidário! A Câmara Municipal

encarregou-se de transportar tudo para um armazém no Porto

Alto. Deste local partiram todos os bens para a Ucrânia

angariados na Arquidiocese de Évora.
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Solidariedade com a Ucrânia - recolha de bens
de Comunidade de Vendas Novas

MOMENTOS DE ORAÇÃO
de Comunidade de Faro

    Há muito tempo que ouvimos dizer que a oração das

crianças tem muito valor e força para transformar. De

momentos de oração, neste caso, falamos da recitação do

terço. Esta oração que, para muitos, é repetitiva, para outros

é meditativa e quando se percebe a razão do seu existir

torna-se em algo do qual se saboreia. 

       Assim, todas as segundas feiras, um grupo de 9 alunos do 4º ano do Colégio Nossa

Senhora do Alto, Faro, reúne-se pelas 16h30 para rezar o terço na capelinha do Colégio.

      A iniciativa começou no primeiro ano desta turma, onde começaram a conhecer a

oração do terço e como se rezava. É um grupo que tem vindo a manter-se por vontade

própria e é bonito ver a alegria com que vivem e celebram este momento. 

        No início foi difícil encontrar um horário para o fazer, mas pela insistência dos

alunos, que todas as semanas perguntavam quando começava o terço e em que dia e

hora, conseguiu-se encontrar um. A oração é vivida em clima de serenidade no qual se

colocam intenções por situações e pessoas, assim como acontecimentos da nossa

realidade nacional e mundial. 

      Que Nossa Senhora acompanhe este grupinho e desperte em cada um o desejo de

estar com Jesus.



peregrinação dos símbolos da jmj em abrantes
de Fernanda Afonso, fma - Comunidade da Chainça

     Em caminho da Jornada Mundial da Juventude 2023 que

terá lugar em Lisboa, o Movimento Juvenil Salesiano lançou

a WYD DON BOSCO 23, a organização responsável pela

convocatória e participação dos jovens dos vários

ambientes salesianos de todo o mundo na JMJ Lisboa 2023.

     Estiveram connosco!

     Nos passados dias 17 e 18 de fevereiro estiveram em Abrantes,

Paróquias de S Vicente e S João, os símbolos da JMJ 2023.

     Na preparação houve grande envolvimento dos Associados de

Maria Auxiliadora e de outros Cristãos, da qual resultou um lindo

tapete de flores, desde o portão até ao local onde se colocaram

os Símbolos, no Adro da Igreja Nossa Senhora das Graças. As

instituições e realidades existentes na Chainça foram envolvidas,

para se sentirem entregues aos cuidados de Jesus e Maria.

Estiveram presentes 123 catequisados e familiares, cerca de 250

pessoas no total.

   A celebração foi presidida pelo nosso Pároco, o Sr. P.

Castanheira, e teve a duração de uma hora, com a possibilidade

de continuar a oração individual junto dos Símbolos. A animação

musical contou com o apoio dos escuteiros. Foi uma celebração

sentida, de louvor e agradecimento a Jesus e a Maria.
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WYD Don Bosco 23: a caminho da JMJ de Lisboa
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação

    Convidando os jovens a viver a JMJ Lisboa 2023 segundo o carisma de Dom Bosco, a

WYD DON BOSCO 23 procura acompanhar todo o dinamismo e momentos previstos da

Jornada, assim como valorizar o “Dia SYM”, dia em que o Movimento Juvenil Salesiano

(MJS) se reúne.

    WYD DON BOSCO 2023 surge da junção da sigla, em inglês, que faz referência

à Jornada Mundial da Juventude (World Youth Day), bem como da palavra “with”, que

significa “com”; a São João Bosco, habitualmente referido como Dom Bosco, enquanto

agregador da Família Salesiana; e à data do encontro.

  Para divulgar este grande encontro, a organização quer envolver todas as casas

salesianas de todo o mundo salesiano, equipas pastorais, animadores juvenis,

catequistas.

https://www.lisboa2023.org/pt
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     No dia seguinte, a Cruz e Ícone Mariano estiveram todo o dia

na cidade de Abrantes, salientando-se a Festa numa Escola

Secundária, seguida de procissão pela Cidade até ao Jardim da

República, na qual os alunos do Ensino Integrado de Música

continuaram a brindar todos com peças de música e dança.

     De 4 a 6 de março, a Comunidade da Casa Provincial

acolheu um grupo de 9 jovens, de Manique e Cascais,

participantes dos Encontros com Dom Bosco e Madre

Mazzarello, para um Encontro Especial Quaresma.

   O tema do encontro pretendia ajudar cada uma a

“Aprender a Confiar a Vida nas Mãos de Deus”, a deixar que

Deus assuma o lugar de Condutor da nossa bicicleta, a

descobrir que, quando confiamos e deixamos que Ele seja o

guia da nossa vida, somos presenteadas com uma enorme

transformação e grandes obras acontecem.

   A caminhada alegre, a partilha de vida, a escuta e

confronto com experiências e testemunhos, a vida

comunitária e a reflexão interior e pessoal ajudou cada uma a

compreender como entregar a vida, no dia-a-dia, nas mãos

de Deus.

   “A minha alegria foi verdadeira. A minha alegria foi

verdadeira pois eu soube que estas memórias me

acompanhariam para sempre.

    Quando fomos todas cantar com as irmãs senti uma

felicidade que não consigo descrever, uma alegria tão

bonita e tão verdadeira, desejei que a música não parasse.

    Outro dos momentos que mais me marcou foram as

conversas que tive com as irmãs, com as animadoras e com

as minhas colegas, pois todas essas conversas tiveram um

significado e fizeram me ver muitos pontos de vista que não

tinha pensado.” (Mafalda - jovem participante)

aprender a confiar a vida nas mãos de deus 
- encontro especial DB e MM
de Sofia Guerreiro, equipa da Comunicação 



      “Vivam os palhaços… Viva o Carnaval” foi a frase que mais

se ouviu na nossa escola durante os preparativos para a tão

esperada festa do carnaval. 

       Durante a semana, as crianças, desde as mais pequenas

até aos finalistas, divertiram-se a realizar chapéus, máscaras,

decorar palhaços, cantar, dançar, brincar, entre muitas outras

atividades.

    No dia 25, sexta-feira, à medida que as crianças iam

chegando, foi notória a euforia e a alegria sentida pelas

crianças e adultos da escola. Todo o dia foi vivido com grande

espírito carnavalesco e, logo pela manhã, as crianças da

creche juntaram-se às do pré-escolar para todos juntos

fazerem a festa.  

     No dia 28 de fevereiro, as crianças de 2 anos e o pré-

escolar desfilaram pelas ruas de Paranhos, onde todos

aplaudiram o nosso corso carnavalesco. E foi assim que a

nossa escola festejou mais um dia de imensa alegria. 
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Carnaval na nossa escola
de Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette - Paranhos da Beira

Religiosos/as da Arquidiocese de Évora em Retiro
de Comunidade de Vendas Novas

     No sábado, dia 12 de março, as Religiosas e os Religiosos em

missão na Arquidiocese de Évora, tiveram o seu dia de Retiro

Quaresmal, no Seminário de Vila Viçosa. Estiveram mais de três

dezenas de Religiosos vindos das várias Comunidades presentes

na Arquidiocese. E, para ajudar na reflexão, contámos com a

partilha da Irmã Maria de Fátima Semblano das Servas da Santa

Igreja e da Irmã Rosa Maria Machado, Salesiana. 

      O Retiro terminou ao final da tarde, com a Eucaristia, presidida

pelo Padre Álvaro Lavarinhas, da Ordem Hospitaleira dos Irmãos S.

João de Deus.



     Foi-me pedido que testemunhasse sobre a experiência da minha estadia nesta bela

Casa S. José durante estes dez meses. Para glória de Deus e louvor da Virgem Santíssima,

faço-o de boa vontade.

      Cheguei aqui, a esta casa abençoada, sem força alguma, sem o mínimo de disposição

para nada. Uma grande coisa sempre me acompanhou: a minha fé, a capacidade de

abandono e a vontade de silenciar ao máximo, para não impressionar ninguém. Perdi a

vontade de comunicação; o meu telemóvel ficou parado durante muito tempo. Fui

oferecendo, dia e noite, usando a oração de Sta Jacinta: “Ó Jesus, é por Teu amor, pela

conversão dos pecadores e em reparação do Imaculado Coração de Maria!” Fazia-o só

com o pensamento, porque não tinha vontade de pronunciar palavras. 

      Quando me diziam que havia missa, como não tinha forças nem disposição para

nada, unia-me a todas as missas do mundo, mas era incapaz de descer para ir à capela.

Dizia ao Senhor: “Tu sabes tudo!”

       Cheguei aqui a andar numa cadeira de rodas; passado algum tempo andava com um

andarilho e agora ando com uma canadiana. Já vou tendo força e vontade para rezar e

passear lá fora. Tenho mais vontade de aprofundar a palavra de Deus e saboreá-la. Vou

diariamente à Eucaristia. 

    Agora tudo tem mais sabor e beleza! Tenho o meu dia bem preenchido com

momentos de oração, meditação, celebração, leitura, passeios no exterior e já consigo

fazer pequenos trabalhos de mão. Sinto que estou a viver um tempo de graça, uma

espécie de retiro permanente, onde tudo tem muito sabor. Tudo me parece tão belo!

       Dou graças a Deus por esta casa e por aquilo que nela vivo! O Senhor resgatou-me!

Devolveu-me a graça da paixão por Ele e pela vida! 

“Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu?” ( Sl 115)
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Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? ( Sl 115)
de Maria José Pereira, fma - Casa S. José



       No âmbito do caminho de preparação para a Jornada

Mundial da Juventude 2023, a comunidade da Casa S. José

acolheu a Cruz do COD (Comité Organizador Diocesano) de

Lisboa. Aconteceu no passado dia 17 de março. Pelas doze

horas chegou o Pároco de Alcabideche, Padre Juan Freitas

SDB, acompanhado de três jovens da Paróquia, com a referida

Cruz, símbolo da JMJ de Lisboa. 

        Recebemos a comitiva no exterior, sob o fundo musical

do Hino da JMJ 23. Com a Cruz nas mãos da Diretora,

dirigimo-nos para a capela para a celebração da Eucaristia

com a presença de todas as Irmãs, com exceção das

acamadas, tendo-se juntado a nós um grupo de Irmãs da Casa

Provincial. Presidiu o nosso Pároco.

      No início da missa, a Diretora da Casa proferiu uma

saudação com palavras de agradecimento e de compromisso

orante de toda a comunidade para com este evento mundial

que ocorrerá em agosto de 2023. Na homilia, além da

referência à Palavra de Deus, o Pe Juan partilhou um pouco

da experiência da visita da Cruz a vários lugares e espaços da

Paróquia de Alcabideche, tais como escolas públicas, lares de

idosos, Shopping, cadeia do Linhó, entre outros, com o

objetivo de anunciar o acontecimento da JMJ 23, centrada no

Senhor da Cruz e sob o mote: “Maria levantou-se e partiu

apressadamente” (Lc 1, 39). É desejo da Igreja que todos os

jovens saibam que vai acontecer a JMJ em Lisboa e se deixem

envolver no caminho de preparação para que ela não passe à

margem das suas vidas. 

    No final da missa, também os jovens partilharam da sua

experiência de acompanhamento da Cruz peregrina na

Paróquia. O Pároco ofereceu-nos uma pequena réplica do

símbolo da MJM 2023 como recordação da sua passagem. 
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PASSAGEM DA CRUZ COD LISBOA NA CASA S. JOSÉ
de Mª das Dores Rodrigues, fma - Comunidade da Casa S. José



     A comunidade da Casa S. José rejubilou com este momento

celebrativo.  Avivou o nosso sentido de Igreja e de pertença à

Paróquia, e comprometeu-nos na oração e na oferta pelos

jovens e pela JMJ, pois somos chamadas a ser “sinal e

expressão do amor de Deus aos jovens” em toda e qualquer

circunstância e até ao fim da vida. 

  Recordamos que esta iniciativa se insere num projeto

pastoral da Diocese de Lisboa que, na impossibilidade de os

símbolos oficiais da JMJ – a Cruz e o ícone de Nossa Senhora -

chegarem a todos, fazem circular esta pequena Cruz com o

Símbolo da JMJ Lisboa por todas as Paróquias do Patriarcado.

Cada Pároco organiza a peregrinação no seu território. 

    Agradecemos muito aos Párocos e à equipa organizadora da

Paróquia de Alcabideche por terem contemplado a Casa S.

José neste itinerário da Cruz COD Lisboa. 
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       Estavam felizes!

    No dia 20 de Março, a Eucaristia dominical, na Igreja da

Chainça, apresentou uma Assembleia Cristã invejável!.. . Quem

dera que todos os domingos assim acontecesse! Porém,

felizmente, já há um grupito de mães que trazem os filhos à

Missa, todos domingos. 

felicidade no acolhimento
de Fernanda Afonso, fma - Comunidade da Chainça

        Devido aos efeitos da pandemia, a Festa de Acolhimento de 22 crianças do Primeiro

Catecismo, tinha sido adiada até à data.

  Que felicidade nos olhos destes pequenos! Os pais e filhos entraram processionalmente

ao som do órgão tocado por um adolescente. Dez mães e dois pais foram as vozes de

todas as intervenções laicais. Todos os pais, depois da homilia, fizeram o seu

compromisso de acompanhamento da vida cristã dos seus filhos, que cantaram com

muita alegria: “O Amor do Senhor é maravilhoso!". No final, o Pe Castanheira chamou

cada um e a Ir. Maria Torre, catequista desde janeiro, entregou o “diploma” da festa de

Acolhimento.

     Foi uma Eucaristia intergeracional, como antes da pandemira: bebés, crianças, jovens,

adultos, idosos! Somos o povo de Deus em caminho para a Felicidade!



de Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette 

- Paranhos da Beira

S I N T O N I A  -  F E V . M A R  2 0 2 2 P A G .  1 7

Festa do Pai no CASNSLS

   Foi no dia 18 do mês de março que as nossas crianças subiram

ao palco para mostrar aos pais o quanto gostavam deles.

    Durante a semana ensaiaram e elaboraram uma prenda e postal

que foi entregue por eles no fim da festa a cada pai. Também

realizaram trabalhos dedicados ao pai e rezámos a S. José pedindo

saúde muito amor e paz para todo o mundo.

    A festa correu muito bem e foi notória a alegria nos rostos das

crianças.

Consagrados em Formação
de Diana Arrobas, fma - Comunidade de Viana do Castelo

      No dia 20 de março, a nossa comunidade acolheu o encontro da

CIRP de Viana do Castelo. Neste encontro estavam presentes cerca

de 20 religiosos (Irmãos Carmelitas, Irmãs Franciscanas, VDB,

Ordem das Virgens, etc.). Viana é uma diocese que conta com a

rica presença de vários institutos religiosos.

      Tivemos, num primeiro momento, uma conferência do Pe. Fábio

(capelão do hospital) sobre o discernimento pessoal e comunitário

e a sinodalidade como estilo de vida. Foi uma formação muito rica.

Apelou a que sejamos sinal de Cristo na missão que vivemos, na

comunidade em que estamos, isto é, em todo lado. E, para ser sinal,

o discernimento é fundamental.

      No fim da conferência deixou nos uma frase do Papa Francisco:

"Onde estão os Consagrados há alegria!"

Depois da conferência tivemos um momento de oração que contou

com a participação de todas as congregações - rezamos o terço

pela paz. Para acabar bem, nao podia haver um encontro numa

casa salesiana sem um bom lanche e convívio.

    Foi uma tarde bem passada e uma oportunidade de partilha

entre nós.



31 de janeiro – Sobrinho da Ir. Mª Rosário Bernardino

22 de fevereiro – Pai da Ir. Albina do Carmo (Timorense)

1 de março - Irmã da Ir. Purificação: Leonor da Purificação Santos

18 de março – Tia da Ir. Gorete Pereira

19 de março – Sr. Manuel, cunhado das Irmãs Lúcia e Rosa Teixeira

                                                                           

 PAZ À SUA ALMA 

E CONFORTO AOS  FAMILIARES! 
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na casa do pai

Sintonizando
A vida dentro do ecrã:                                                                      

@salesianas_pt                                              


