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editorial
de Rosa Cândida Gomes, fma 

     5 de agosto de 1872- 2022

   Louvamos ao Senhor pelas maravilhas que Deus realizou no

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora ao longo destes 150

anos de fecundidade vocacional.

    É com gratidão que hoje, 5 de agosto de 2022, nos unimos a

todo o Instituto para celebrar, com renovada alegria e empenho,

a nossa fidelidade ao Senhor, num hino jubiloso de ação de

graças a Deus e à presença Materna de Maria , inspiradora do

nosso Instituto que guiou D. Bosco e Madre Mazzarello na

condução deste «monumento vivo». Continuamos a ser

chamadas a percorrer, juntas, o caminho de santidade e

abraçando na fé e na confiança os desafios da vida e da missão,

mostrando ao mundo a beleza da consagração.

  Que este dia perdure e nos ajude a corresponder com

generosidade à vocação que recebemos de Deus, para sermos

no dia-a-dia construtoras de comunhão, sinais da presença de

Deus para os jovens que nos são confiados.

  Saúdo-vos afetuosamente e invoco as bênçãos de Maria

Auxiliadora e de Santa Maria Mazzarello.



O tempo é agora

para agradecer.

Viver.

Louvar!

Tempo de espanto e  humildade.

150 anos é muito, 

É nada, nas contas de Deus.

Infinitamente pouco

Para elevarmos aos céus 

O nosso coração inteiro.

Vivemos a heroicidade dos inícios,

O impulso de santidade dos nossos Fundadores.

O seguimento como fio condutor da caminhada

de tantas Irmãs.

A lembrança branca e luminosa

De Nossa Senhora em nossas casas

A fé reforçada das missionárias

Arrojadas.

É tempo de silenciar.

Olhar para dentro.

Ajoelhar.

Somos a semente lançada, agradecida.

Queremos ser a voz vibrante e acolhida

Em toda a terra.

O monumento erguido, dia a dia,

A Maria.

Louvado sejas, Senhor!

P’la Mestra que nos foi dada.

Com Ela

Confirma em nós o Carisma Salesiano.

Senhor, aqui estamos.

o tempo é agora
de Delfina Silva, fma
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   No desdobrar do tempo, o mês de julho abriu portas com

sorrisos de céu e de mar! Convite ao movimento que, de norte a

sul, havia de convergir para o Externato Nossa Senhora do

Rosário em Cascais.

     Sim, precisamente nos dias 2 e 3, realizou-se aí a Assembleia

provincial anual das FMA e, desta vez, com a presença benfazeja

da Visitadora, Ir. Nilza Fátma de Moraes, Conselheira geral para

a Formação, a quem muito gostámos de conhecer de perto. Foi

presença discreta mas falante! Poucas palavras, grande

testemunho!

   O tema: A presença da FMA na comunidade e na missão

partilhada: uma releitura da reflexão capitular!

- Mas para quê mais uma Assembleia? 

Talvez mais que nunca, ela seja expressão da sinodalidade tão

em voga no desejo e urgência pastoral. Foi mesmo um encontro

sinodal, constituído por cerca de 40 participantes FMA cada

qual vinda de presenças e realidades culturais e pastorais

diferentes, que se convertem em riqueza!

   A Ir. Nilza abriu o encontro aludindo a gestos de carinho

proporcionados pela Providência: o facto de não ter podido

aterrar em Lisboa e ter de ir para o Porto, possibilitou-lhe a

imprevista e agradável passagem pelo santuário de Fátima com

as Irmãs de Arcozelo, onde pernoitara; a presença sempre

simpática do patrono S. José que, sem dar nas vistas, lhe valeu

quase milagrosamente e lhe fez encontrar valores perdidos:

experiências de vida revestidas de fé cuja partilha robustecem a

nossa!
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ASSEMBLEIA PROVINCIAL 2022
de Rosita Teixeira, fma

   A Visitadora orientou a reflexão sobre a categoria da Presença,

no espírito do Capítulo Geral XXIV, no fim da qual interpelou a

Assembleia questionando-a sobre - “Que sinal de Caná vos

acompanha”? e a reacção foi cheia de vida porque concretizada

e relativa aos gestos de cada dia! Aplicar na vida os conteúdos

formativos é crescimento espiritual em acção. Há quem tenha

fome e apetite de vida!



    E a entrecortar todo um programa a cumprir, houve momentos de oração tão breves

quanto vitais a confirmar que “Sem Mim, nada podeis fazer”!

    Tivemos ainda tempo para uma releitura do Projeto provincial 2022-23, enriquecido

também pela participação ativa de todas as Irmãs. De facto, todas aplaudiram o

processo usado de o refletir antecipadamente por comunidades que, assim, puderam

colaborar, dando achegas muito oportunas. A par desta rica e fraterna possibilidade,

que tornou cada uma corresponsável do mesmo, isso favoreceu uma maior agilidade

nos trabalhos da Assembleia.

    O clima que se respirou foi realmente de família unida, comprometida num projeto

comum de consagração e missão, num clima de paz, alegria e serenidade também

favorecida pela muito boa organização e dinamização do encontro.

  A abrir e a concluir a Assembleia, a Provincial, Ir. Rosa Cândida Lage Gomes,

congratulou-se, agradecida pela presença da Ir. Nilza Fátima de Moraes, tão simples

quanto familiar. Ao ser interpelada sobre como viu o desenrolar da Assembleia,

considerou-a um Kairos e, por isso mesmo, sentia-se muito feliz e agradecida pela

qualidade como tudo decorrera! Convidou-nos a prosseguir na confiança porque Deus

não falha!

    De seguida, abriu-se um espaço de partilha sobre o

caminho feito e a fazer na área da revitalização e

reestruturação. E só quem a presenciou, pode avaliar o salto

qualitativo desde há uns anos a esta parte! Quantas propostas

acolhidas! Quantas achegas enriquecedoras! Quantos

diálogos esclarecedores! Quantas preocupações partilhadas e

desafios pastorais provocadores! E tudo num clima tão luzidio

e tão corresponsável! Quanta luz por trás de sombras! Os

diálogos foram recheados de corresponsabilidade e amor à

Província que somos e amamos!

S I N T O N I A  -  J U N . J U L  2 0 2 2 P A G .  4  



   Por volta das 11.30h do dia 3, o vigário provincial dos salesianos, Pe. João Chaves,

celebrou a Eucaristia. Ao referir-se, na homilia, aos setenta e dois discípulos enviados

pelo Senhor em missão, deixou-nos o convite ou apelo de obedecermos à missão que

Jesus nos entregou, ‘sem nos perdermos pelo caminho’ Um apelo com cor de

preventividade! E, talvez, também oportuno para nos centrarmos em Jesus e na

missão que nos confiou no espírito do dma coetera tolle! 
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   E, porque a Visitadora tinha horários a cumprir por ter de

regressar a Roma, o almoço foi de despedida e de um ‘até

breve’, já que no início do próximo ano letivo a teremos de

volta para a Visita canónica.

   Cada qual, agradecida por tanto dom recebido e oferecido,

regressou à sua comunidade levando consigo mais esta rica

experiência que ajuda, enriquece e se torna também ‘pão’

para nos robustecermos.

Ir. Nilza entre nós
de Anita Carvalho, fma

  Um telefonema, uma urgência, um pedido para uma deslocação ao aeroporto Sá

Carneiro, do Porto. Era o dia 1 de julho, por volta das 21h00 e a Ir. Nilza encontrava-se no

meio de uma grande confusão, devido a uma avaria, o avião teve de aterrar no Porto.

Imediatamente uma irmã se pôs a caminho e rapidamente a Ir. Nilza se encontrou entre

nós. Os contratempos da viagem não ofuscaram a sua boa disposição e simpatia. Foi

recebida com muito carinho e alegria de podermos ser úteis e resolver uma situação

complicada.

    Os planos de Deus são realmente imperscrutáveis. A situação das festas finais do ano

obrigou-nos a uma decisão de viagem só no dia 1. Esta decisão, no primeiro momento

considerada pouco razoável, acabou por ser a melhor solução. A Ir. Nilza descansou e de

manhã, cedinho, fomos para Cascais. Ainda tivemos a possibilidade de lhe proporcionar

uma visita a Nossa Senhora de Fátima, o que lhe agradou imenso.

    Nesta passagem rápida entre nós, na Assembleia Provincial, a Ir. Nilza impressionou-

nos pela sua simplicidade e proximidade e ainda pela espiritualidade que transparecia

na atitude e na confiança com que vivia e aceitava as situações adversas da vida.

    Esperamos que esta breve passagem entre nós, possa favorecer a sua próxima vinda à

nossa Província, para a visita canónica. Entretanto, preparemo-nos para receber a

bênção de Deus através da sua enviada, Ir. Nilza.



    Ser criança é... sonhar, acreditar, descobrir, brincar, divertir-se

sem limites, amar, ser feliz, aprender, não ter preocupações... . E

isso, as nossas crianças são com toda a certeza!

   De 30 de maio a 3 de junho comemoramos na nossa escola a

Semana do Brincar e foram inúmeras as atividades e

brincadeiras que as nossas crianças puderam usufruir nesta

semana. Tivemos insufláveis, trampolim, pinturas faciais, pintura

colorida no papel de cenário, brincadeiras com bolas de sabão,

balões, música e muita alegria. O pré-escolar ainda teve

oportunidade de ir assistir ao maravilhoso Musical “Zen no Vale

da Meia Ponta”. 

    Foi uma semana muito animada e muito feliz, com tudo o que

as nossas crianças têm direito.

    Ser criança é colorir o Mundo de todas as cores.

Semana do Brincar 
de Centro de Assistência Social Nª Srª de la Salette
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MARIA: ONTEM, HOJE E SEMPRE!
 de Encarnação Belo - Externato Nª Senhora da Assunção

    Maria! Mãe, amiga, protetora, confidente e um exemplo de

humildade para todos nós. Em todas as casas Salesianas, o mês

de maio é sempre especial. Mês do Rosário, de oração e louvor

à nossa Mãe do céu.

    Depois de dois anos e meio de confinamento, a nossa Escola

abriu as portas a todos os Pais e Encarregados de Educação

para participarem num momento de oração muito terno e

fervoroso.

    No dia 31 de maio, cada criança foi convidada a trazer uma

flor para oferecer a Maria. Todas as famílias aderiram a um

desafio proposto pela escola: realizarem o “terço da Família”

com materiais recicláveis.



    Que bonito dia! Maria, no meio de um jardim de flores. Mas

as flores mais importantes foram as crianças a rezarem o terço;

desde os mais pequeninos de Pré-escolar aos mais velhos de

primeiro ciclo.

   Alguns Pais e Encarregados de Educação, os que puderam

assistir, estavam emocionados: crianças rezando e cantando

aos pés de Maria. Todas as Irmãs, Comunidade Educativa, e

todos os Colaboradores se esforçaram para que este dia fosse

diferente e especial. Foi, de facto, um momento de Fé, Oração

e Esperança para que o mundo se enterneça aos pés da Mãe

do Céu e haja Paz pelo mundo.

    Para terminar este momento único, a exposição dos “terços

da Família” no salão da nossa escola, mostrou realmente todo o

empenho e colaboração das famílias na nossa vida escolar.

E assim terminámos este mês de Maria com a certeza que

juntos somos mais fortes e unidos.
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festa da gratidão À luz da laudato si
de Centro de Assistência Social Nª Srª de la Salette

   No dia 5 de Junho, no CASNSLS, em Paranhos da Beira,

festejámos a festa da Gratidão. Este ano abordámos o tema

proposto pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Sí: todos

os seres humanos têm como objetivo comum caminhar, de

mãos dadas, na preservação da nossa Casa Comum;

sensibilizando, assim, todas as famílias e crianças para a

preservação e proteção do meio ambiente e do planeta Terra.

Assim sendo, ensaiámos e preparámos um lindo cenário para

este dia ser inesquecível, com representação e danças que

deixaram nos meninos um rodopio de emoções e alegria.

     No dia da festa preparámo-nos com adereços e fatos, e muita magia de sentimentos

para mostrarmos às nossas famílias que somos uns artistas de palmo e meio, cheios de

experiências e muito talento. A festa correu muito bem e os nossos papás gostaram

muito de nos ver, desde o berçário ao pré-escolar. As cooperadoras do nosso centro

também nos presentearam com um belo canto a Nossa Mãe, Maria Auxiliadora, que

nos acompanha nesta divertida e ambiciosa caminhada na nossa escola. Foi uma tarde

muito bem passada e animada, com uma mensagem enriquecedora para todos de

amor, partilha e fraternidade para o bem comum, o bem-estar de todos e do mundo

inteiro . Bem-haja de coração a todos!



    Durante estes 4 anos que estivemos juntos passámos um momento de verdadeira

tristeza, medo e ansiedade que ficará marcado na nossa História para sempre.

Isolámo-nos de todos e do mundo. Ouvimos vezes sem conta que “vai ficar tudo bem!”,

desenhámos arco-íris e colocámos nas janelas, batemos tachos como reconhecimento

às equipas médicas… Os pais tinham reuniões online, os filhos aulas por teams. As ruas

estavam desertas… 

    Acreditamos mesmo que nada é por acaso e esta foi, sem dúvida, uma mensagem

do Céu. Era preciso parar, era preciso sentir a falta que os outros nos fazem e que

sozinhos não chegamos a lado nenhum. Era preciso dar atenção à família, era preciso

refletir no que se diz e no que se faz. Foi uma grande prova de que nada está

garantido.

    A verdade é que, lamentavelmente para alguns, esta advertência não serviu de nada

e existe ainda quem não encontrou o caminho … rezemos, rezemos por aqueles que

hoje vivem na ignorância, a praticar o mal para proveito próprio em vez do bem para a

paz no mundo. Nós por aqui fizemos o nosso trabalho da melhor maneira que

conseguimos, pais, professores e alunos, ultrapassámos juntos esta prova e festejámos.

 

    Sim, já merecíamos festejar… Festejar por podermos estar juntos de novo, festejar

por termos retirado o melhor que esta pandemia nos trouxe e festejar pela gratidão

que sentimos por os nossos filhos terem terminado o 1º ciclo com os melhores

“professores do mundo”. Foi uma grande Festa!

     Os preparativos da decoração do espaço e do almoço começaram cedo e entrar na

escola, logo pela manhã, sem o barulho e o movimento das crianças foi algo estranho,

na verdade sentimos, que afinal a escola também foi um bocadinho nossa.

 Festa dos Finalistas 2021-2022
de Susana (mãe) - Externato Nª Senhora da Assunção
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    Iniciámos com a apresentação da ForTuna a Tuna

Académica da Nova School of Business and

Economics, que foi fundada a 15 Fevereiro de 1993 por

dois alunos da faculdade, com o objetivo de fomentar

o espírito académico, contribuir para a formação

musical e pessoal dos seus elementos e honrar o

nome da faculdade.



    Os preparativos da decoração do espaço e do almoço começaram cedo e entrar na

escola, logo pela manhã, sem o barulho e o movimento das crianças foi algo estranho,

na verdade sentimos que afinal a escola também foi um bocadinho nossa.

    Mais tarde, chegou finalmente o momento mais esperado que era homenagear os

nossos filhos, alunos extraordinários, que com todo o mérito chegaram até aqui, e as

professoras do 4º A e do 4º B pelo excelente trabalho que fizeram ao longo destes 4

anos. Mas a verdade, é que nós pais também tivemos boas surpresas!

    Um teatro com muito humor e diversão com lindas personagens, todas elas com

papéis principais, no teatro, na escola e na vida… Uma música, uma canção… E que

vozes tão doces e felizes!

     Depois chegou o momento da gratidão… Uma poltrona, uma capa, uma varinha, um

espelho, uma coroa… Professoras - Rainhas do Externato Nossa Senhora da Assunção…

Um presente… Uma joia, tantas emoções… Um vídeo, onde foi possível envolver todos

os alunos que tiveram a oportunidade de expressar (e tão bem que o fizeram!...) o que

sentiam pelas professoras.

    Os pais, envolvidos de corpo e alma em todo este processo, ofereceram uma dança

aos filhos tão bem ensaiada por uma profissional de excelência.

     Neste preciso momento, e quando tudo é feito com amor, o Céu responde...

 “Coragem. Avancemos com o Coração Grande e Generoso.”  - Madre Mazzarello

Nota: Como em todas as festas acontece, nesta não foi exceção, sobrou comida e bebidas que

foram de imediato direcionadas para a “Turma Solidária”, uma associação de solidariedade

social que acompanha e segue de perto os sem-abrigo oferecendo uma refeição sempre que

possível.
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      Foi  dia de festa!

   Na Casa provincial, celebrou-se o dia de gratidão, bem

patente logo ao alvorecer da manhã com a oração de Laudes e

Eucaristia festivas. Após o pequeno almoço, houve exposição

de lindos trabalhos confecionados pelas Irmãs da

comunidade, apreciados e agradecidos!

     Ao início da tarde, foi o momento de encontro amigo com

Jesus e Maria a Quem honrámos com a oração do terço que

quis ter a marca de um magnificat comunitário…

A partir das 16h30, embandeirado com balões coloridos, o

salão foi palco de alegria, fraternidade, simplicidade e

memórias lindas! Houve adivinhas, provérbios, karaoke,

cantos, rodas e até o bailinho da Madeira!

    Algumas Irmãs tiveram a feliz e criativa ideia de representar

a Peregrinação virtual a Mornese em estrofes musicadas bem

como de elevar um hino à nossa Casa comum, no espírito da

Laudato Sì… Foi bom e bonito Embora pequena, a comunidade

viveu um agradável recreio salesiano que terminou com uma

linda projeção a enaltecer o sentimento recíproco de gratidão,

proporcionado pela animadora da Comunidade.                 

25 de junho; Na Casa Provincial vive-se a Gratidão!               
de Rosita Teixeira, fma - Comunidade da Casa Provincial
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   Por volta  das 18h00, um lanche ajantarado esperava-nos no andar de cima, qual

miradouro atraente e repousante. Quanto amor a animar um e outro momento! O

melhor tónico para cada uma e para o todo que somos!                     

     Cerca das 19.00 h, Jesus esperava-nos para

mais um encontro. Que bom! A Oração de

Vésperas subiu até Deus qual nuvem de

incenso como louvor e gratidão por tudo!. . .

Seguidamente, um lindo filme sobre a Família,

‘A travessia da serra que chora’ rematou este

dia tão agraciado de beleza e serenidade, todo

envolto em sentida gratidão recíproca. E, por

fim, um chazinho da camomila foi convite para

um reclinar a cabeça no leito já apetecido. 

    Foi tudo tão bom!                        



1. Sem viajar e sem gastar dinheiro, 

Voamos, voamos para ver MAIN. 

R – Com ela somos as pedras vivas 

As pedras vivas de alma a cantar. (bis) 

2. Em rede unidas, vimos Mornese

 Terra de encanto e simplicidade. 

R – Oh! Como é bom beber da Fonte, 

Cheia de vida e santidade. (bis) 

3. Semanalmente vimos, ouvimos 

Mensagens novas, mensagens lindas. 

R – De Irmãs jovens e muito simples 

Muito alegres e generosas 

4. Casa Natal e Valponasca 

‘spaços falantes de peregrinação. 

R – Exemplo vivo de bom trabalho 

De bom trabalho e contemplação. (bis) 

5. A pequenez fez-se grandeza 

P’la confiança na Providência 

R – sulcaram mares, cheias de sonhos, 

Sonhos de vida, sonhos de luz. (bis) 

6. Partiu com elas Mornese vivo 

Luz fulgurante em seu coração. 

R – Rasgou fronteiras e novos céus, 

Foi sempre alento do seu viver. (bis) 

mornese virtual
de Rosita Teixeira, fma - Comunidade da Casa Provincial
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7. Peregrinar neste Ano Santo, 

Faz despertar o primeiro ardor. 

R – Mornese e Nizza são dons falantes, 

A acolher bem em cada dia. (bis) 

8. Ergamos todas a nossa voz 

Neste ano Santo e jubilar. 

R - A vida seja um grande livro, 

Que todos gostem de meditar (bis)



   A aventura começou com uma viagem de comboio e

autocarro com onze jovens, alunas dos Salesianos de

Manique e do Externato de Nossa Senhora do Rosário, rumo a

Setúbal. À saída do autocarro via-se a bonita Casa de Santa

Ana, com uma das frases mais representativas do carisma de

Madre Mazzarello pintada num dos muros externos – “a ti as

confio”. Assim, de 27 a 30 de junho, confiadas às Irmãs

Salesianas que residem nesta casa, as onze alunas passaram

aqui quatro dias de muita alegria, convívio, diversão e oração.

     “Uma vida com sentido” era o lema que guiava o encontro,

procurando dar mais atenção ao futuro, ao caminho,

escolhas e vocação de cada uma . Através de várias atividades

e do filme que introduziu o tema, fomos caminhando à

procura deste sentido. O filme “I´m not ashamed”, um filme

cristão americano, retrata a história de Rachel Joy Scott, uma

rapariga cristã de 16 anos residente no Estado americano do

Colorado. Rachel era aluna na Columbine High School, a

primeira escola a sofrer um tiroteio em solo americano, em

1999 – no atentado Rachel é alvejada propositadamente no

início do ataque, devido à sua religião. Depois da sua morte,

foi encontrado um caderno onde Rachel escrevia as suas

orações e partilhava aquilo por que passava diariamente, em

casa, na escola e no grupo cristão que frequentava. 

    Através do filme, partimos para compreender o sentido

que Rachel queria dar à sua vida depois da sua conversão,

estando especialmente focada em ser coerente na sua fé. E

este é um grande desafio para qualquer jovem cristão, viver o

seu dia a dia em sintonia com a sua fé. Este foi um dos

desafios que apresentámos ao longo do encontro. 

ECDBMM - Encontro Especial de Verão na Casa de Santa Ana 
de Carolina Borges - Pastoral Salesianos de Manique
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  Foram várias as atividades que nos ajudaram a

compreender como poderíamos viver de forma mais

coerente: uma tarde de voluntariado na CASA (Centro de

Apoio ao Sem Abrigo), em que preparámos refeições para

serem  entregues  nessa  noite;  um  momento  de  missão no



centro de Setúbal, em que as jovens foram desafiadas a

interpelar algumas pessoas na rua e a entregar-lhes um

pequeno papel com alguma Palavra da Bíblia, e também

momentos de reflexão individual e oração. Também a visita

das Irmãs Missionárias da Caridade, residentes em Setúbal,

que se disponibilizaram para falar da Santa Teresa de Calcutá

e da sua sede e amor por Jesus, foi uma presença muito

bonita em todo este contexto.

   No penúltimo dia fizemos uma caminhada pela Arrábida

que terminou com um mergulho na praia de Albarquel,

seguida de um testemunho da Patrícia e do Alexandre, um

casal recém-casado que nos deu o seu testemunho de

namoro e casamento, discernimento e vocação vivido com

Jesus!

    Foi um bonito encontro, melhorado pelos momentos que

tivemos com as Irmãs Salesianas e com as meninas

residentes na Casa de Santa Ana. Foi realmente bom poder

conhecê-las, participar nos seus momentos de jogos depois

de jantar no pátio, estar com elas durante a boa noite e levá-

las a algumas das nossas atividades. No último dia a

despedida das Irmãs e das meninas custou, mas trouxemos

connosco bonitas memórias e a certeza de que Deus se foi

manifestando a cada uma destas jovens, com a ajuda do

Espírito Santo – «onde estiverem dois ou três reunidos em

meu nome, Eu estou no meio deles.» (Mt 18, 20)
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"Para mim viver o Encontro com Dom Bosco e

Madre Mazzarello Especial foi uma experiência

ótima para criar novas amizades, mas acima

de tudo reencontrar-me com Deus e o Caminho

que Ele tem para mim. O que mais me marcou

foi poder viver na alegria de Jesus com os

outros à minha volta e testemunhar de

maneira tão única a forma como Deus nos ama

a todos e como somos todos filhos Dele."

(Diana Vlad - aluna Externato Nª Srª do Rosário)



   O título pode parecer estranho mas foi uma realidade! Tudo

foi pensado e aconteceu em chave familiar: centro MJS e suas

famílias, comunidade das irmãs, o Lar e Família Salesiana,

ainda alguma presença da Escola, todos reunidos em volta da

mesa do altar e da refeição partilhada.

  Dia 8 de julho, pelas 14h, numa sexta feira, adolescentes e

jovens do Movimento começaram a chegar com mais

bagagem do que o habitual: vinham acantonar na Casa santa

Ana para, com tempo suficiente, prepararem as “promessas” e

concluir o ano pastoral. Dado que era a primeira vez que os

oito Mini ADS se juntavam ao grupo maior (ao todo, eram 31),

a tarde foi de jogos para facilitar o conhecimento mútuo e de

reflexão conduzida a partir do tema “O Dom”, com base no

filme “O Encanto”.

   Após o jantar, lavar a louça, limpar o refeitório e a necessária

acomodação para a noite, seguiram-se os jogos noturnos.

Concluímos o dia pela meia noite, com a oração à luz das

estrelas e da fogueira (ainda que simulada no meio do pátio).

   O acordar foi tranquilo, mas lento a acusar algum cansaço.

Após o pequeno almoço, seguiu-se a manhã com oração e o

sacramento da reconciliação que permitiram preparar já a

Eucaristia. Almoço e uma pausa (o calor apertava). Houve um

tempo para ensaios e a preparação do espaço da eucaristia,

no pátio da cas, às 18h, presidida pelo Pe. Álvaro Lago.

PROMESSAS MJS e 60 ANOS DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA
de Margarida Coelho, fma - Comunidade de Setúbal
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  Como diz o Papa, o encontro entre gerações deve ser facilitado. E, assim, a

comunidade religiosa pensou em celebrar, juntamente com as promessas dos jovens,

os 60 anos de consagração religiosa da Ir. Margarida Rodrigues, que renovou os seus

votos na presença da juventude, das famílias e Família Salesiana.

    Foi um dia abençoado! Abençoado por tudo isto, pela alegria expressa na

presença de cada um , pelos “sabores” partilhados que permitiram um convívio mais

prolongado, incluindo o bolo dos 60 anos da Ir. Margarida. Louvemos o Senhor!



     Foi muito bom!  

    É esta afirmação que me ocorre para definir e agradecer o

encontro oferecido pela província às FMA jubiladas de 50

anos. Realizou-se em Fátima, nos dias 11-15 de julho, dirigindo-

se às Irmãs que fizeram a 1ª profissão em 1970/1/2. Foi

preparado pelas duas províncias (Portugal e Espanha). Teve a

participação de 13 jubiladas, sendo cinco da nossa Província,

acompanhas por três formadoras: as nossas Ir. Maria das

Dores e Ir. São, bem como a Ir. Isabel, da parte da província

espanhola, e D. António Escudero, salesiano professor e

formador em Roma desde há mais de 40 anos. Sendo homem

de alta patente académica, profundamente conhecedor de

Fátima e da sua mensagem, o que dele pretendo sublinhar é o  

salesiano revelador de notável amor a Nossa Senhora e de

uma tão grande singeleza e fraternidade no trato que apetece

dizer: uma beleza de presença!

   Para além do lugar – Fátima – sempre agradável e por si

mesmo cheio de significado, saliento os objetivos do

encontro:

ENCONTRO FMA Espanha e portugal - BODAS DE OURO 
de Marsília Santos, fma
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Ler e interpretar a vida FMA destes 50, 51 e 52 anos.

Partilhar a experiência pessoal em atitude de agradecimento e oração.

Aprofundar a dimensão mariana da vocação em comunhão com outros crentes.

Prosseguir na alegria, testemunhando o Reino a partir do carisma salesiano.

Principais momentos fortes foram:

- A apresentação do tema: “A Beleza da Santidade” . Nele, D. António levou-nos a

“Dizer a Beleza de Maria” ajudando-nos a entrar pela “via da beleza”, algo que não sei

definir, mas que se experiencia como dirigido diretamente à própria pessoa, que a

desperta para o “mais alto”, até a fazer encontrar-se com Cristo crucificado que é

ícone perfeito da Beleza. Sim porque, afirmou o pregador, a única aproximação

possível do sofrimento é pela Beleza.

- A experiência de “tocar” Fátima a partir dos lugares “sagrados” , em visita guiada e

segundo o ritmo do nosso olhar curioso e contemplativo ao mesmo tempo.



- A experiência de grupo interlinguístico, unido pelo mesmo ideal de FMA, na

memória evocativa e profética do mesmo acontecimento. Tudo o que se fez neste

sentido, perfeitamente enquadrado e sabiamente conduzido pelas nossas

acompanhantes formadoras, revelou-se de grande importância.

     Apraz-me registar, como muito impactante, a partilha de luzes e sombras que nos

marcaram neste meio século. Surgiu sobremaneira o protagonismo de Deus “que

esteve sempre lá”, desde a hora do chamamento, sem arredar pé, fossem as

circunstâncias adversas ou favoráveis. Todas reconhecemos ter sido sempre Sua a

iniciativa; e a nossa fidelidade, tantas vezes tremida ou intermitente foi sendo

sempre reconstruída na Fidelidade d‘Ele, o que nos leva a exclamar: “na Tua

fidelidade, a minha fidelidade”! Bendito sejas, Senhor! Com Maria, a Virgem Senhora

sempre fiel, aceita o nosso ámen nesta hora e até ao fim dos nossos dias. Ámen!

   Para além do gosto pela partilha do que faz bem e revitaliza a alma, quero

agradecer especificamente à Província , na pessoa da Ir. Rosa Cândida que foi

recordada em cada dia, bem como as suas intenções e necessidades da Província e a

sua saúde. Também expresso gratidão a quem esteve por trás, em toda a preparação

do encontro, às Irmãs que tão corajosamente se fizeram à estrada, em alguns casos

até duas vezes por dia, para permitirem as deslocações necessárias. A quem, in loco,

foi presença tão fraterna, competente, simples e disponível, as Irmãs Maria das

Dores e São , seja a Senhora de Fátima, a Auxiliadora, a fazer-lhes sentir um bem-haja

sincero, feito prece. 
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    O mês de julho, apesar de normalmente ter a população

mais dispersa foi, para a Igreja da Chainça, um tempo de

especial vivência.

     No dia 20, depois da Eucaristia da manhã o nosso Pároco

Pe. António Castanheira foi visitar os doentes, aos quais a

comunidade leva Jesus Eucaristia semanalmente. Essa visita

levou a a alegria de dois Sacramentos: o da Reconciliação e o

da Unção dos doentes .

   Antecipadamente e com a Animadora  ADMA,  Ir. Mª

Fernanda Afonso,  o grupo ADMA local, que renovou há pouco

a sua direção, foi preparando o compromisso de novos

elementos. Uma vez que os jovens tinham pensado fazer festa

aos idosos no II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, fizemos,

no dia 24, uma celebração  multifacetada.

   Na Eucaristia além do compromisso ADMA de 4 novos

elementos, os já pertencentes à Associação renovaram o

compromisso; vários membros  ADMA e outros doentes ou

idosos da comunidade celebraram o Sacramento da Unção

dos Enfermos, preparado também pelo Sacramento da

Reconciliação no 23.

    No final da Eucaristia os jovens distribuíram uns cartões

por eles decorados, com a oração do Papa para esse dia e,

seguidamente, no Salão, cantaram e tocaram canções

populares às quais os avós se juntaram. 

     Foi um dia 24 bem unido a Nossa Senhora Auxiliadora com

a comunidade da Chainça.

Celebração ADMA e II dia Mundial dos avós e dos idosos
de Fernanda Luz, fma - Comunidade de Abrantes
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   Entre os dias 18 e 22 de julho vivemos, no Parque de

Campismo de Paredes de Vitória, o tão aguardado

Acampamento Nacional do MJS. Deixando-se interpelar pela

Alegria que é tão característica do nosso Movimento Juvenil

Salesiano, foram 230 os jovens e animadores que se reuniram

para concluir o ano pastoral com o lema “Levanta-te e

testemunha”. Depois de 2 anos separados, a ânsia do

reencontro animava os corações palpitantes de alegria . 

     Os grupos das diferentes Casas Salesianas foram chegando

por volta da hora de almoço e, depois de montadas as tendas,

foi oficialmente inaugurado o Acampamento Nacional 2022

pela voz do Pe. Álvaro Lago e da Ir. Linda Vieira. Fez-se ouvir

bem alto o hino “Somos MJS”, que ecoou por todo o

acampamento e ganhou espaço especial nos nossos corações.

     Divididos pelos 3 campos, Pré-Adolescentes, Adolescentes

e Jovens, mas unidos no desejo de conhecer e seguir Jesus,

cada grupo foi convidado a descobrir e aprofundar a sua

relação com os outros e com Deus. Os mais novos deixaram-

se encantar por uma família animada, baseada no filme de

animação “O Encanto”, que os ajudou a descobrir e fortalecer

os próprios dons, colocando-os ao serviço dos outros. Os

adolescentes refletiram e trabalharam o cuidado da Casa

Comum , através do filme “Lorax”, recordando que: “A menos

que alguém como tu se preocupe muito, nada irá ficar

melhor”. Os jovens, por sua vez, foram desafiados a levantar-

se e seguir os passos de S. Paulo.

    Quarta-feira foi dia de caminhada para todos os campos.

Ainda que percorrendo percursos distintos, todos se

levantaram para se colocar ao caminho e contemplar a beleza

da Criação. Já na quinta-feira, todos tiveram a oportunidade

de viver o Sacramento da Reconciliação. Foi verdadeiramente

bonito o cenário que se desenhou por todo o acampamento!

a alegria de viver o acampamento nacional do mjs´22
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação
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  Na sexta-feira, dia de regressar às respetivas casas, o sentimento que a todos nos

envolvia era de gratidão. Gratidão pelo reencontro, gratidão pelas amizades criadas e

fortalecidas em Cristo, gratidão pelo vivido. Gratidão pela alegria de testemunhar

que Cristo Vive entre nós.

   Assumidos os nossos compromissos e celebrada a Eucaristia pelo Provincial Pe.

Aníbal Mendonça, foi tempo de regressar, mas em todos vive agora a certeza de que

o dom da nossa vida vive na entrega ao outro e que a Alegria de ser de Jesus

transborda em nós.
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"O acampamento nacional foi uma

experiência de missão partilhada. Este

ano, em conjunto com a equipa que

arriscou pensar um acampamento do

0, vivemos intensamente não só a

preparação dos campo dos Pré-

adolescentes, mas também a semana

propriamente dita de acampamento.

Desde o início, quisemos que esta

experiência fosse para os miúdos e

animadores uma semana de encontro

com Deus, com eles mesmos e com os

outros, o resto é conversa.

Foi uma semana cansativa sim, mas a

alegria e sentido de serviço por parte

dos animadores, logística, etc., a

positiva adesão por parte dos

participantes, fez com que este

acampamento fosse  uma experiência

de família com e para os jovens."

(Diana Arrobas, fma)

"No dia 18 de julho de 2022, partimos

para uma semana de aventura em

Paredes de Vitória, Pataias. Esta

semana veio com um desafio

acrescido: ser animadora do campo

dos Pré-adolescentes. Uiii e que

grande desafio! Durante esta semana

coloquei-me ao serviço inúmeras vezes

e o sentimento que se seguia era

sempre de gratidão profunda. Assim,

se pudesse resumir este acampamento

MJS numa só expressão seria “Assume

o Dom que És!” <3

(Matilde Ramos, animadora)



   No dia 28 de julho, a Comunidade da Casa Provincial celebrou os 60 anos de

consagração das Irmãs Conceição de Jesus Agrela, Maria do Rosário Bernardino e

Beatriz Dias, com a presenças de alguns membros da Família Salesiana. Foi

celebrante o reverendo Pe. José António Roque Pereira. Para animar o convívio ao

final do dia, a Irmã Rosita preparou umas quadras:

TE AMAREI, SENHOR!       Cfr CT nº 802

1

 Me chamaste para caminhar na vida contigo

 Ao Teu jeito viver a missão que me deste em amor

 Me puseste uma chama no peito que ainda perdura

 Quando amo e sou n’alegria, toda ao Teu dispor|

Refrão

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor!

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti!

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor

Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti!

2

 Ao Vilar, à Calheta e a Valpaços quiseste ir bater

 Convidando a seguir-Te em missão como consagradas

 Com Maria, vós dissestes SIM envolvido em bênção

 Como fonte  de paz, alegria e fraternidade.                  Refrão

3

 Celebramos em 5 de agosto, data jubilar

 A feliz Memória do  nosso Primeiro  e grande Amor 

 Abençoa,  Senhor,  nossas vidas e fidelidade

 E acolhe, a sorrir, nosso hino d’ eterno louvor!            Refrão

quão grande és tu, senhor! - Bodas de diamante
de Comunidade da Casa Provincial
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 PAZ À SUA ALMA 

E CONFORTO AOS  FAMILIARES! 
                                                                           

na casa do pai

Sintonizando
A vida dentro do ecrã:                                                                      

@salesianas_pt                                              
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5 de junho – Ir. Genialda Guerra

13 de julho - Ir. Maria Correia da Conceição

                                                                           


