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“Experimentar na própria vida a
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encontrá-Lo «vivo», é a maior alegria

espiritual, uma explosão de luz que

não pode deixar ninguém «parado». "
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  De coração aberto aos grandes eventos oferecidos pelo

Instituto, pela Igreja, sentimo-nos engrandecidas pelo dom de

Deus que se nos revela com o seu Amor e nos oferece tantas

oportunidades para sermos testemunhas felizes e alegres da

Boa Nova de Jesus. O Papa Francisco, na sua mensagem para o

Dia Mundial das Missões, apela-nos à essência da nossa vida e

missão: Sermos testemunhas corajosas e credíveis do

Evangelho para o mundo contemporâneo. «Sereis minhas

testemunhas»( (At 1, 8). 
 

    Em cada ambiente educativo e pastoral, somos chamados a

sermos portadores desta Boa Nova de Jesus, envolvendo toda a

comunidade educativa, crianças e jovens, família salesiana e

colaboradores, nas várias iniciativas de solidariedade, nos

momentos celebrativos e rezando pelos missionários e

missionárias que, em tantos lugares de missão, continuam a

oferecer a sua própria vida pela salvação dos outros,

enfrentando muitos, o próprio martírio. Com a nossa

colaboração, somos uma pequena gota no oceano que pode

transformar e saciar a sede de esperança em tantas crianças e

famílias que esperam a nossa ajuda.

    O projeto missionário que abraçamos quer ser este gesto de

esperança! Unamo-nos às intenções da Papa, rezando pela Paz

no mundo, principalmente, pelos países que vivem situações

extremas de grande sofrimento causado pelas guerras.

    Nos meses de setembro, outubro e novembro estamos a ser

agraciadas pela presença da visita canónica da nossa visitadora

Irmã Nilza. São tantos os dons que Deus coloca na nossa vida!

Oxalá façamos deles, tesouro a render 100%! 

    Acompanhamos na disponibilidade da nossa vida e missão o

grande evento da Jornada Mundial da Juventude, cujo COL

organizou um encontro preparatório Internacional, em Fátima,

de 17 a 19 de outubro. Nada nem ninguém pode ficar

indiferente! Que a força do Espírito Santo nos fortaleça na fé e

na coragem. Caminhemos apressadamente na companhia de

Maria, ao encontro dos jovens e com eles peregrinos ao

encontro de Jesus.
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editorial
de Rosa Cândida Gomes, fma 



   O 5 de agosto de 2022 foi um evento único. Certamente. Mas, além de celebrar

acontecimentos como o 150º aniversário do Instituto, ele é e celebra o que significa

para cada uma . Tenha o 1º voto sido há 30, 50, 60 ou mais anos, cada 5 de agosto é

sempre dom acolhido e oferecido; portanto, deve ser sempre celebrado.

    Assim se fez na Casa S. José, por iniciativa da Ir. Maria das Dores.  Com pormenor e

finura, preparou uma linda celebração. E...quase em segredo. A mim só disse que

precisava da minha presença naquele 22 de julho. De resto…silêncio! Fora uma ou

outra expressão denunciadora de festa, ninguém suspeitava. Perante o espanto de

algumas mais argutas, alegava que Santa Maria Madalena, a Apóstola dos Apóstolos,

era santa da sua devoção. Portanto, com direito a festa. Alheias às suas intenções,

engolimos; nem sequer estranhámos quando, na véspera a vimos carregada de flores

fresquinhas, vindas da praça. E que lindas eram: lisiandros brancos matizados de rosa!

Ao perceber o verdadeiro motivo, confesso que até me senti embaraçada, mas

simultaneamente jubilosa porque se percebia ser um gesto de pura fraternidade e de

sincero louvor a Deus. Era incentivo a celebrar este especial 5 de agosto, vivido em

primeira pessoa por cada uma e, em particular, com as Irmãs que completavam datas

redondas: 50, 60. Éramos 4.

O 5 de agosto antecipado na Casa S. José - Manique
de Marsília Santos, fma - Comunidade de Manique
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    Todas a respirar 5 de agosto, vimos o dia 22 de julho

amanhecer! Cada uma vestiu a sua melhor roupa. A

Eucaristia, celebrada com a solenidade dos grandes

acontecimentos foi marcante. Até houve ofertório, a

preceder o verdadeiro ofertório que Jesus continua a

fazer de Si, por nós! Por Ele, todas dêmos graças ao Pai

e a Ir. Teresa cantou louvores, com poema da sua

autoria.

  Às jubiladas, a Ir. Maria das Dores entregou um

presente muito significativo: uma espécie de diário ou

“ocasiário” com o convite de nos tornarmos cada vez

mais páginas em branco, onde Deus pode escrever a

Sua vontade quando quer e como quer; a exemplo de

Nossa Senhora e da nossa santa Fundadora. Pequenas

coisas que mexem e criam condições para que a

história de 150 anos continue também através de nós e

das comunidades que integramos. Bendito seja Deus!



     À mesa, serviu-se o almoço de festa, com requintados pormenores que falam por si.

Bem-haja a quem tudo preparou com tanto esmero. E a quem saboreou e partilhou

convívio e fraternidade. Saliento a presença das jubiladas do 1º andar que foram

expressamente convidadas a descer até ao grande refeitório comum; o adorno de cada

lugar – rosas vermelhas e ligeiramente rosadas -, o bolo caseiro, verdadeiramente

digno de um cinco de agosto. A foto não engana.    

               

     Para mim, foi particularmente impactante o presente que cada uma das jubiladas

encontrou no seu lugar. Eu recebi um ícone lindíssimo da Senhora do Perpétuo

Socorro. Acolhi-o qual verdadeira mensagem: a Senhora cuja imagem vi em família, na

minha infância mais remota, veio até mim, como que a dizer que Ela sempre me

acompanha e aos que amo. Ela é o Perpétuo Socorro; o Auxílio “sempre à mão” de

quem A invoca, muito particularmente de quem assina: FMA! 
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O 5 de agosto de 2022 vivido por mim
de Marsília Santos, fma

  Desde aquele 5 de agosto de 1872, já tão distante e

sempre tão próximo, jamais o 5 de agosto deixou de ser

festivo, em qualquer casa das FMA. O de 2022, não foi

exceção! Aliás, a julgar pelo que me foi dado presenciar,

posso testemunhar que foi um 5 de agosto a “transbordar

vida em abundância”. 

   Não. Não se tratou de um 5 de agosto primaveril, viçoso,

branco e cor-de-rosa, a coroar vidas jovens que emitiam os

primeiros votos ou os faziam em perpétuo. Antes, foi um 5

de agosto de pós-meio-dia, já maduro, cor-de-fogo

matizado de verde - esperança. 

    A manifestar a continuidade do 1º 5 de agosto, a garantir a autenticidade ao de

2022 e a projetá-lo no resto dos nossos dias - que são tão de Deus como os últimos

150 anos – na capela do Turcifal, brilhava a chama da Fidelidade. A mesma que Madre

Mazzarello acendeu e que cada uma de nós se empenha em manter acesa, com o

auxílio da Virgem Auxiliadora, sempre presente e atuante em nossas vidas.



   Pela parte que me toca, foi de alma cheia e agradecida que participei na Eucaristia

da festa. Mergulhada nas cinco décadas em que Nosso Senhor, pacientemente, vem

levando a cabo a difícil tarefa de fazer de mim uma FMA, coloquei no altar cada

momento; cada acontecimento; bons ou nem por isso. Apresentei ao Senhor todas as

pessoas com quem me cruzei. Tudo e todos fazem parte de mim e da minha história;

tudo contribuiu para fazer de mim a pessoa que sou hoje. Não perfeita. Longe disso.

Mas aberta à Graça e certa de que em momento algum destes 50 anos o Senhor esteve

ausente. Aliás, vou percebendo com alegria e gratidão que, na verdade, é Ele que

sempre toma a iniciativa; prepara o caminho e conduz. Louvor a Ele e gratidão sem

fim. Tudo considero dom Seu. Que me ajude a corresponder.

   Momento particularmente significativo, para mim, foi a entrega da vela da fidelidade

às Irmãs jubiladas. Vinda da luz de Cristo oferecido no altar, a chama que recebi foi

depositada na vela que selou a fidelidade dos meus pais, nos seus 50 anos de

matrimónio. Formas diferentes de seguir Jesus, mas a fidelidade ao mesmo amor:

Jesus. Com esse gesto, eu quis dizer em voz alta aos meus pais: muito obrigada por

serdes meus pais, por me terdes criado para Jesus e porque sei que do Céu, continuais

a ajudar-me.
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As boas vindas à irmã nilza
de Comunidade da Chainça 

 Bem vinda a esta nossa terra da Chainça que é

também a sua terra e onde não temos morada

permanente.

 Aqui na Chainça, parte integrante da cidade de

Abrantes, gostamos de acolher com simplicidade e

também com alegria, quem connosco partilha o

caminho que leva ao encontro com o Senhor.

 A presença das Irmãs da Comunidade de Maria

Auxiliadora, tendo como farol de orientação S. João

Bosco e Santa Maria Mazzarello, desenvolvendo a sua

atividade junto das crianças, jovens, adolescentes e

população sénior, faz com que esse caminho seja

iluminado pela Luz de Cristo, pelo que pedimos que

transmita ao Conselho Geral e sobretudo à Madre

Geral a nossa gratidão pela presença da Comunidade

da Filhas de Maria Auxiliadora, sempre iluminadas

pela nossa Padroeira, Nossa Senhora das Graças.



Dia 11 de setembro - A Ir. Nilza saiu de manhã da Casa Provincial
e, em Fátima, participámos na Eucaristia na Igreja da Santíssima
Trindade. Visitámos os lugares do Santuário e, depois do
almoço, Aljustrel e a Loca do Cabeço.

    A Ir. Nilza ficou surpreendida com o número de Peregrinos em
Fátima, com a forma como estavam em oração e manifestou o
apreço pela natureza original da zona de Aljustrel. As histórias
de alguns pormenores de Fátima também chamaram a atenção
da Ir. Nilza.

   Chegámos à Casa de S. Maria Mazzarello na Chainça por volta
das 15h. Pelas 18h o povo da terra acolheu a Ir. Nilza com o
seguinte programa: Oração de vésperas com a participação do
grupo ADMA, catequistas, jovens e outro povo da terra.

  No final, em nome do Povo, a Chefe do Agrupamento de
escuteiros da Chainça leu um texto de Boas vindas que o
catequista António Janeiro escreveu agradecendo a presença
das Irmãs. Duas jovens universitárias leram uma saudação feita
por uma jovem de Castelo Branco pertencente ao Secretariado
Diocesano da juventude que salientava a mais valia que o
Carisma Salesiano traz à nossa Diocese pela capacidade de
oração, escuta e acompanhamento das Irmãs. A Ir. Nilza,
agradecendo o acolhimento, referiu como a sua vida responde
ao chamamento de Deus que, sem esperar, a vai colocando nos
caminhos que Ele conduz e por isso estava hoje connosco, em
Nome da Madre Chiara e do Conselho. Salientou o valor de
vivermos em comunidade salesiana, pois as Filhas de Maria
Auxiliadora querem ser presença que gera vida e por isso fez o
apelo aos jovens a estarem atentos à voz de Deus, pois se era
bom haver mais Irmãs na Diocese terão de vir outras jovens a
continuar o Carisma.

    Na hora de jantar veio o nosso Pároco, Pe. Castanheira, saudar
a Ir. Nilza e deteve-se um pouco em diálogo sobre a realidade da
nossa terra. A Ir. Nilza apreciou a proximidade do Pároco sempre
respeitoso e atento.

Dia 12 – No tempo da oração da manhã a Ir. Nilza propôs uma
lectio sobre a Visita de Maria a Santa Isabel. Colocou as
questões: “o que nos move a sair depressa, como são as minhas
visitas e que marcas deixam” e outra questão sobre a forma de
potenciar  a  cultura  vocacional.  Em  partilha com  as  Irmãs  da 
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visita da irmã nilza a abrantes
de Fernanda Luz, fma - Comunidade da Chainça



comunidade salientaram-se as atitudes de prontidão,
disponibilidade, acolhimento e louvor que haviam de
ser também as nossas. O resto da manhã foi dedicado
ao encontro pessoal com as Irmãs e à preparação do
almoço festivo. Pelas 13h chegou o Bispo da Diocese,
D. Antonino Dias e o nosso Pároco Pe. António
Castanheira. Durante o almoço O Sr. Bispo aproveitou
para agradecer a presença da comunidade. Houve
ainda diálogo sobre a situação da Igreja na atualidade
e a Ir. Nilza agradeceu a melhoria das condições na
habitação das Irmãs e o acompanhamento do Pároco.
O Sr. D. Antonino, sempre em atitude de proximidade
e simplicidade, agradeceu a presença da comunidade
e de cada Irmã pela atitude e pelo serviço à
comunidade local e à Diocese, especialmente nesta
situação concreta de caminhada para a JMJ 2023 que
tanto trabalho acrescido traz à comunidade.
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   Antes de jantar tivemos outro encontro com a Ir. Nilza que apresentou o Conselho
e alguma atividades do mesmo. Através de uma apresentação e texto respectivo
reflectimos sobre “A riqueza carismática nos Atos do CG XXIV. Salientou-se
particularmente a dimensão da escuta, do acolhimento, do cuidado e do Ser Mornese
em saída. Refletimos ainda sobre as maiores urgências da província para sermos
mais geradoras de vida.

Dia 13 – Rezámos as Laudes e a meditação na Igreja e a Ir. Nilza preparou os
documentos finais. De tarde, pelas 17h30, o Pe. Castanheira esperava-nos na Igreja
Paroquial de S Vicente. Foi um excelente Guia de história de Arte Sacra da Igreja de
S. Vicente e de S. João. Na Eucaristia das 19h com o povo, o Pe. Castanheira
apresentou a todos a Ir. Nilza e ofereceu por ela a Eucaristia. No final a Ir. Nilza teve a
oportunidade de cumprimentar as Irmãs Franciscanas da Mãe do Divino Pastor e um
dos nossos grandes benfeitores, o Engenheiro Artur Tomé, a quem agradeceu a
partilha com a comunidade.

    Na Boa noite, olhando para o Ícone de Nossa Senhora da Misericórdia, partilhámos
os sentimentos de paz e ternura que nos despertou e agradecemos reciprocamente
este tempo de encontro e de proximidade com o Instituto. Com o vídeo “Ti benedica
Dio”, a Ir. Nilza deu por concluída a Visita.

Dia 14 - Rezámos as Laudes solenizadas da Festa da Exaltação da Santa Cruz, onde
mais uma vez houve tempo para gratidão a Deus pelo dom da visita. Depois do
pequeno almoço, saíram para Paranhos. Acompanhou a Ir Nilza a Ir. Palmira Gomes e
a Ir. Maria.

   Bendito seja Deus pelo dom do Carisma Salesiano e do chamamento a fazermos
parte viva deste Carisma.



    Este mês tivemos a honra de receber, na nossa escola, a

Irmã Nilza de Fátima Moraes, Conselheira Geral para a

Formação e representante da Madre Geral do Instituto das

Filhas de Maria Auxiliadora.  

   No fim de semana, a Irmã começou por reunir com os

Salesianos Cooperadores para conhecer a Família Salesiana

da nossa cidade. 

   Nos restantes dias teve oportunidade de reunir com as

Irmãs, os não docentes, docentes e alunos. A todos

proporcionou momentos de reflexão e motivação,

relatando um pouco do seu percurso no Instituto, falando

do Capítulo Geral e transmitindo confiança e otimismo no

futuro. 

Visita da Irmã Nilza a viana do castelo
de Externato S. João Bosco - Viana do Castelo
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   Foi um encontro muito alegre e importante, no qual a

escola proporcionou momentos típicos da cultura Vianense.

As professoras entraram no salão, onde estavam reunidos

todos os alunos ao som da música “Havemos de ir a Viana”

da autoria da nossa ilustre fadista Amália Rodrigues e,

vestidas com rigor, de vianesas, mostrando os diferentes e

coloridos trajes da nossa região. No final, um casal

pertencente a um grupo etnográfico dançou “ o vira”, uma

das músicas mais típicas da nossa região. 

    Os nossos alunos também quiseram demonstrar à Irmã

Nilza o quanto estavam felizes por recebê-la, oferecendo

uma representação do Coração de Viana, com a assinatura

de todos, e a explicação do seu significado. Presentearam-

na ainda com alguns cânticos, demonstrando toda a alegria

presente nesta escola salesiana. 

      Neste encontro, a Irmã Nilza deu a “Boa tarde” a todos

os alunos, na qual lhes deu a conhecer a sua missão. 

    Foram dias inesquecíveis que ficarão, certamente, na

memória de todos nós.  



   Do Conselho Geral, enviada em nome da Madre para a visita

canónica de sexénio à nossa província, chegou a Irmã Nilza

Fátima de Morais a 8 de Setembro, ao Monte Estoril. Após os

primeiros dias de reunião com a Irmã Rosa Cândida e as Irmãs

do Conselho Provincial, começou o itinerário das visitas a cada

uma das nossas dez presenças.

   Foi assim que, de 18 a 21 de Outubro, acolhemos a Irmã Nilza
entre nós com imensa alegria, de coração aberto e confiante
e empenhadas em vivenciar ao máximo a riqueza do espírito
de família de Valdocco e de Mornese que a todas une. 

   A Irmã Mª de Lurdes Gomes, nossa diretora, acompanhou a

Irmã Nilza a cumprimentar o nosso pároco, Padre Paulo

Malícia, que as recebeu com muita cordialidade. Nessa mesma

manhã ainda lhes foi possível encontrarem-se com a

comunidade de clausura das Irmãs Concepcionistas, no

Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, aqui perto, na

Amoreira, e aí lhes confiar as muitas e prementes intenções

da Madre Geral para o nosso Instituto.

ECOS da Visita da Irmã Nilza à comunidade da Casa Provincial
de Maria de Jesus Reis, fma - Comunidade da Casa Provincial
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  O atendimento da Irmã Nilza a cada irmã em colóquio pessoal, sem pressas e com

profunda amabilidade salesiana, ocupou o tempo de ouro destes dias. Se cada uma

falasse… diria do seu melhor a este respeito… mas será preferível deixar que o testemunhe

a nossa própria vida. Rezou connosco em todas as práticas de piedade. Reuniu-nos cada

tarde para aprofundarmos extratos das grandes riquezas carismáticas nos Atos do

CGXXIV, fizemos a lectio divina de Lucas 2 - visita da Virgem Maria a Santa Isabel - em

sintonia com o tema das próximas JMJ 2023, em que Maria, após a anunciação do Anjo,

“partiu apressadamente ao encontro da Sua prima Isabel”... Numa das tardes reuniu-se

também com os nossos colaboradores leigos e noutro dia à noite, com os dois grupos da

Família Salesiana – SSCC e ADMAS - deste centro do Monte Estoril. 

  Um pormenor: calhou-me ser do serviço da copa, nessa semana, após o jantar, e aí

constatei a ajuda fraterna diária da Irmã Nilza a secar pratos, talheres e panelas com

desenvoltura e simplicidade. Com a sua fraterna colaboração sobraram sempre mais

alguns minutos para, todas juntas no salão, antes da boa-noite, nos divertirmos treinando

os exercícios de ginástica com o professor Aurélio, através do youtube… Quem quiser

imagine o quão divertido foi…

   Já vou ficar por aqui e deixo assim que o mais e melhor o consigamos dizer com a nossa

vida. Bem-haja, Querida Irmã Nilza, e que Jesus e Maria Auxiliadora abençoem a sua

missão!



    Veio a Portugal com o objetivo de angariar fundos para

Projetos de Construção, tanto da Escola como do Centro de

Acolhimento. Atualmente, veio pedir ajuda para o Internato

de 64 meninas órfãs do Colégio de Maria Auxiliadora e de

12 da casa de Inharrime que frequentam a universidade

graças à generosidade de muitos; tudo isto, no intuito de

favorecer a promoção da jovem moçambicana. É uma

Religiosa feliz, e quer espalhar o amor de Deus. Tem

sentido grande apoio nas Associação dos “ Amigos de

Inharrime” tanto de Portugal como de Espanha.

    Esta Associação é formada por antigos voluntários e

outros amigos e ‘tem como objetivo a cooperação para o

desenvolvimento de comunidades desfavorecidas em

Moçambique, com foco nas crianças e na criação de

oportunidades para o seu futuro’.  Agradeçamos ao Senhor

o dom da Irmã Lucília, que tem confiado e disponibilizado

toda a sua vida à salvação deste povo, com tanta doação,

generosidade e amor.
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   No dia 15 de Agosto de 2022, chegou a Portugal, à  Casa Provincial, a Ir. Lucília

Teixeira, que se encontra em Moçambique a serviço da Missão há 49 anos . Partiu no

dia 23 de Agosto de 1973 para as terras de missão, com todo o entusiasmo, ardor e

alegria, na disposição de uma total doação ao serviço do Reino. Essa entrega ainda

hoje se manifesta com o passar dos anos. Sente-se feliz, realizada e grata a Deus por

lhe ter permitido fazer parte daquele povo moçambicano e viver as suas alegrias, os

seus medos, as suas inseguranças e tristezas, mas também os seus sonhos.

    Deu-se de alma e coração durante 16 anos no Colégio de Maria Auxiliadora e na Casa

de Formação. Foi diretora em Matundo SOS, Aldeia de Crianças, e diretora em

Changara. Nos seus 25 anos de profissão, foi para Roma e teve um ano de Formação.

No ano seguinte, o Senhor chamou-a de novo a Moçambique, onde foi Provincial

durante 6 anos. No fim deste mandato foi Ecónoma e, em seguida, Diretora da mesma

Casa de Inharrime, durante 15 anos, e em Moatize, num período de 3 anos.

Ultimamente, foi chamada a animar a comunidade do Colégio de Maria Auxiliadora, na

Namaacha.

presença amiga
de Mª do Rosário Bernardino, fma 



S I N T O N I A  -  S E T . O U T  2 0 2 2 P A G .  1 0

Chamo-me Ir. Lucília Monteiro Teixeira. Sou uma Filha de Maria Auxiliadora feliz!
É-me difícil dizer aquilo que o coração guarda, como memória, destes 49 anos de vida missionária…
O maior sentimento que me invade é a gratidão a Deus por me ter permitido fazer parte deste povo,
de viver as suas alegrias, os seus medos, as suas inseguranças e tristezas, mas também os seus
sonhos.

Partilhar o que os meus olhos viram e as minhas mãos tocaram, não é fácil, porque há coisas, como
todos sabem, que só se veem com o coração e não se podem traduzir em palavras.
O que é que vi e vivi durante estes quarenta e nove anos?

Ao chegar, vi a beleza que um grande grupo de Filhas de Maria Auxiliadora, felizes no seu doar-se,
desde o Norte ao Sul de Moçambique. Mas vi também, não muito tempo depois, o Êxodo da maior
parte delas, porque o medo e a insegurança lhes faziam sentir que era melhor regressarem às suas
terras de origem (Espanha, Estados Unidos, Áustria, Portugal…). Abandonaram Moçambique porque
a situação de guerra e comunismo as aterrorizava, as tolhia, impedindo que desenvolvessem a
missão.

Vi, queridos amigos, um “pequeno resto” de tudo desprovido. Não eram mais valentes que as que
tinham partido, mas Deus lhes pedia para permanecer; o critério de Deus é servir-se do que é
insignificante e pobre para realizar as suas obras. O Senhor quis servir-se desse pequeno grupo de
Irmãs, um “resto” para que a árvore do carisma salesiano continuasse a dar frutos nesta terra.
Vi as jovens moçambicanas a apaixonar-se pela vida consagrada salesiana e percebi que o meu
coração se dilatava porque a árvore que tinha sido podada começava a dar frutos com o sabor de
Moçambique. Isso fazia brotar do mais profundo um hino de gratidão a Maria Auxiliadora.
Foi isto que vi e que as minhas mãos tocaram, graças à doação de todas as que seguiam a pegadas
de Jesus em terras Moçambicanas. Por isso, para toda essas Irmãs vai o meu obrigada sem fim.
Vi também os Irmãs Salesianos que não desanimavam e na sua audácia missionária estavam
presentes onde o ministério os chamava, apesar do vexame que muitas vezes sofriam.

As minhas mãos puderam tocar muitos rostos e, através do meu abraço, dizer a milhares de
crianças e jovens, a muitos pobres: “Sabeis? Sinto que te vou gerando, cada dia, no meu coração.
Quero ser mãe para quem não tem mãe, quero estar contigo, que precisas de ajuda. E creio que
esta maternidade espiritual, cheia de amor, é o único que tenho para oferecer aos grandes e aos
pequenos, ao pobre e ao rico, porque todos habitam no santuário do meu coração e juntos
louvamos a S.S.Trindade. Por isso vos agradeço a todos que me habitais, que viveis em mim. A
vossa amizade é para mim o maior dom. Obrigada, queridas Irmãs. Obrigada a quem me
acompanhou desde aquele dia 23 de agosto de 1973. Agradeço de uma maneira especial à Ir.
Dolorinda e obrigada a todas as que foste chegando. Sempre senti a vossa presença.

Obrigada a todos e toda que confiam e acreditam que juntos podemos fazer muito bem,
independentemente do lugar onde estejamos, juntos podemos fazer a diferença, através da
beleza, da harmonia e especialmente do Amor. Sou feliz por vos amar.

A todas e a todos a bênção de Deus Pai,
Ir. Lucília Teixeira

Testemunho Missionário



1.  Bem-vinda Ir. Anabela!

    Chegas neste lindo dia (24)

    Onde Deus te destinou

    E entregou a nós, por Maria.

 

2. Dizem que os santos da terra 

    Milagres não fazem não.

    Milagre é feito por todas

    Unidas num só coração.

 

3. Não vamos fazer promessas

    Porque as obras valem mais.

    Guardados no coração

    Ficam sonhos e ideais.
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   No dia 25 de agosto a comunidade de Arcozelo teve a alegria de acolher a nova

diretora, a Ir. Anabela Tavares da Silva. Reconhecemos que as mediações são um dom

de Deus e sabemos que a Irmã aceitou a missão de animadora com generosidade, na

obediência e na certeza de servir o Senhor onde Ele quer.

   Nós somos pela simplicidade, mas quisemos dar ao ato a solenidade merecida. A

Provincial, na impossibilidade de estar presente, delegou na Conselheira Ir. Fernanda

Luz a missão de acompanhar a nova diretora e assim dar ao dia um tom mais festivo e

mais vivo.

   O almoço foi melhorado, não faltando champanhe e gelado. Porém, o mais simpático

e familiar foi o momento/surpresa de comunicarmos com a Ir. Rosa Cândida por

videochamada. Saudou-nos com a palavra oportuna e o típico sorriso. Entrou no nosso

clima de festa.  Também ouviu a nossa gratidão e viu os nossos sentimentos expressos

na singeleza destas quadras:          

acolher a nova diretora
de Isilda Costa, fma - Comunidade de Arcozelo

4. Estamos cheias de esperança!

    Como Maín e D. Bosco

    Queremos dar ao carisma,

    Muita cor… um novo rosto.

 

5. Obrigada Ir. Rosa 

    Pois seguiste a inspiração

    De trazer a Irmã Anabela

    P’ra esta linda missão.

 

6. Vamos lá, Irmãs, agora

    Comemorar este dia:

    Rezar, brindar e cantar

    Uma canção de alegria!

   Na Capela, rezámos o sim da Ir. Anabela e o nosso sim de acolhimento e colaboração.

E, com as nossas vozes unidas e harmoniosas cantámos o Magnificat ao Senhor pelas

maravilhas que vai operando na nossa missão, nas nossas vidas.



     LEVANTA-TE E CELEBRA!

  Inspirado no tema que o Papa Francisco definiu para a

Jornada Mundial da Juventude 2023, o tema pastoral

pretende ajudar-nos a viver, da melhor forma, os tempos de

Graça que acolhemos com a realização da Jornada Mundial da

Juventude em Lisboa (JMJ), em agosto de 2023.
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tema pastoral do ano - levanta-te e celebra!
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação

    Procurando destacar e valorizar a dimensão celebrativa do episódio bíblico –

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39) -, a opção por um tema

pastoral que propõe “a celebração”, estando centrado no contexto da celebração da

Jornada Mundial da Juventude, interpela-nos a algo de extraordinário na nossa

história pessoal, eclesial e salesiana.

    Somos, assim, convidados a “fazer festa”, a expressar a “alegria interior” genuína

que encontramos no caminho transformador que percorremos , no encontrar o

sentido da nossa vida e existência enquanto testemunhas da fé.

   O ato de celebrar enquadra-se no final de um ciclo, que começou com o escutar a

voz, deixando tudo, levantando-se e partindo para a ação; uma ação que se pretende

que seja transformadora, não só para nós próprios, como para os outros. Mas,

celebrar é, antes de mais, dar-se conta do bem, dos dons recebidos, da satisfação, do

agradecimento, do partilhar, valorizando tudo isto, tal como fez Maria. Ao tomar

consciência do que Deus fez, Maria iniciou um caminho até junto da sua prima Isabel

e de João Batista para partilhar com eles esta alegria, levando-os a participar desta

festa! Desafia-nos, assim, ao encontro.

    Na dimensão celebrativa, que é centrada em Jesus, têm destaque elementos como

a fé, a esperança e a caridade, na medida em que traduzem e concretizam a vida de

Deus em nós. Esta é verdadeiramente uma experiência de missionaridade, que

potencia o “partir apressadamente”, e que é visível naqueles que vivem enraizados

nEle!

   O convite que nos é feito é a viver num estado de saída constante, manifestando e

dando graças, de modo autêntico, pela alegria de nos sabermos amados por Deus.



   No dia 2 de setembro, as Equipas de Pastoral Local de

todas as Casas das Salesianas, seguindo o exemplo de Maria,

reuniram-se em Fátima para dar início a um novo ano

pastoral.

    Com o objetivo de promover o encontro e partilha entre

equipas, proporcionar uma experiência de sinodalidade e

dar a conhecer a proposta de caminhada pastoral rumo às

Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, o Encontro

assumiu o formato de uma caminhada até ao Calvário

Húngaro. A vontade de fazer do percurso pastoral, inspirado

na passagem bíblica proposta pelo Papa Francisco para a

JMJ 2023, um compromisso pessoal de cada um dos

elementos das equipas de pastoral foi o que orientou a

equipa de pastoral provincial no planeamento deste

encontro!

     O dia iniciou-se no espaço jovem do Santuário de Fátima

com uma dinâmica de apresentação e a meditação sobre a

Visitação de Maria à prima Isabel. Convidados a levantar-se,

como Maria, e a caminhar juntos, as equipas entregaram as

suas dores e preocupações do ano anterior a Nossa Senhora

na Capelinha das Aparições e partiram.

     O caminho, composto por 4 etapas correspondentes às 4

etapas e palavras a celebrar ao longo do ano – Caminhar,

Acolher, Encontrar e Celebrar -, permitiu fazer experiência

de sinodalidade, potenciar o acolhimento e encontro com o

outro e fortalecer a animação pastoral.

   Concluímos o dia com a celebração da Eucaristia, presidida

pelo Pe. David Teixeira, SDB, que nos acompanhou ao longo

de todo o caminho, e cada um se comprometeu a rezar e

celebrar a vida de outro. Foi, verdadeiramente, uma

experiência de Família e de caminho conjunto!

    Queremos, assim, Levantar-nos para Celebrar a Alegria de

nos sabermos amados por Jesus! Vamos juntos?
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A caminho da JMJ 2023 – Encontro das Equipas de Pastoral Local 
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação



Escuta do Hino da JMJ 2023;

Apresentação recíproca em partilha;

Encenação simbólica da Visita de Nossa Senhora a Santa Isabel;

Mensagens desta cena para a nossa vida e concretamente para a caminhada até

agosto de 2023;

Caminhada em silêncio até à estátua de Nª Srª Auxiliadora da entrada da casa;

Oração pessoal sobre a própria vida, entregando tudo nas mãos de Maria;

Oração oficial da JMJ a Maria, Senhora da Visitação;

Reflexão pessoal sobre os “sapatos” a usar para o futuro para não aparecerem mais

bolhas nem arranhões;

Caminhada em silêncio para a Capela, no 2ºandar;

Partilha espontânea, sem comentários recíprocos, sobre os “sapatos” desejados;

Tempo de oração invocando o Espírito Santo para encontrar os melhores “Sapatos”

conjuntos;

Partilha final em que percebemos que o tipo de “sapatos” necessários nesta

presença salesiana de Paranhos da Beira, quer nas famílias quer entre nós, são os

“Sapatos da Comunhão” que exige escuta, humildade, gratidão, oração, etc….

    No dia 29 de setembro, pelas 14h, no Salão novo do Centro de Assistência Social de Nª

Srª de la Salette, estavam reunidos os 11 colaboradores da Casa (educadoras e auxiliares)

e 7 Salesianas Cooperadoras para uma hora, não de formação, mas de reflexão e retiro

tendo em vista uma boa preparação para viver e ajudar outros a viver o grande evento

que se aproxima: a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. As crianças ficaram a

cargo a Ir. Magnífica, da Ir. Palmira e da Ir. Amélia.

O seguimento do encontro foi este: 

   Para este precioso tempo, inspirámo-nos no encontro nacional acontecido a 2 de

setembro em Fátima com os coordenadores locais de pastoral das casas das FMA,

levado a cabo pela Equipa Provincial de Pastoral Juvenil FMA.
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HORA PEQUENA E GRANDE EM PARANHOS!
de Fernanda Afonso, fma - Comunidade de Paranhos da Beira



   “Foi um encontro muito importante e

muito enriquecedor. Há coisas que

sabemos e por vezes esquecemo-nos. É

importante lembrar. Gostei imenso,

tinha pena se eu não tivesse podido ir.

As outras Salesianas Cooperadoras

sentiram o mesmo. Quando seguíamos

juntas para as nossas casas, dissemos

entre nós, precisamente o que acabo

de dizer!” 

(Delzira, Salesiana Cooperadora)
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“Foi uma hora enriquecedora. Foi um

momento que me fez refletir. Gostava

de continuar a ter mais momentos

destes. Isto ajuda-nos a conhecermo-

nos melhor e acho que me leva a ficar

mais perto de Jesus. Preciso destes

momentos!” 

(Dina, funcionária e Salesiana

Cooperadora)

“Gostei! Gostei porque foi sentida. Para

mim foi uma hora que passou muito

rapidamente. Acho que devia haver

mais momentos como estes. A mim,

pessoalmente, ajudou a refletir sobre a

vida do dia a dia. Isto faz falta e é

importante.” 

(Teresa, funcionária)

“Aquela hora teve muito valor e foi

muito importante! Gostei muito.”

(Sónia, funcionária)

    No dia 12 de setembro, primeiro dia de aulas, a nossa

Escola abriu portas para receber os nossos queridos

alunos. Este ano com uma boa novidade: depois de tanto

tempo, os pais também puderam entrar para se

despedirem dos seus filhos e observá-los a brincar no

pátio.

início do ano letivo na casa santa ana
de Diana Arrobas, fma - Comunidade de Setúbal

     Os primeiros anos foram recebidos, juntamente com os seus pais, no ginásio da

escola para realizarem o momento simbólico de passagem do pré-escolar para o

1°ciclo, no qual as educadoras e as professoras estavam prontas para os acolherem

neste momento tão importante. 

     Seguiu-se depois o Bom Dia coletivo no ginásio, onde participaram as restantes

crianças do pré-escolar e do 1.°ciclo. Foi um dia maravilhoso no qual todos se

reencontraram e partilharam momentos felizes!



    Para celebrar o Dia Internacional das Línguas , recebemos, no

Externato S. João Bosco, duas professoras da Eslovénia, do

projeto Erasmus . 

  Durante 2 dias, puderam assistir a algumas das nossas aulas e

outras atividades realizadas na nossa escola, tais como os Bons

Dias, o coro infantil, a oficina de ciências, a transdisciplinaridade

de TIC com o português e o desporto escolar como o atletismo e

a patinagem. Mostraram-se maravilhadas com o nosso projeto

educativo e as metodologias usadas. As duas professoras

deram-nos também a conhecer a sua cultura e características

escolares do seu país. 

   Esta troca de conhecimentos foi muito enriquecedora, pois

aprendemos sempre com a partilha de saberes e transmitimos a

pedagogia salesiana como um modelo de vida e de escola. 
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Troca de conhecimentos 
de Externato S. João Bosco - Viana do Castelo

a FAMÍLIA DA C.A.S.A EM RETIRO
de  Diana Carmo - Diretora Técnica 

Casa de Acolhimento Santa Ana

    No passado dia 7 de setembro, a equipa técnica, educativa

e a comunidade de irmãs da Casa de Acolhimento de Santa

Ana – Setúbal, tiveram um dia de reflexão para o início do

novo ano letivo . Juntas partimos em direção ao monte da

Carvalhice, em Montemor-o-Novo, onde nos esperava uma

grande surpresa. As meninas da CASA prepararam o

acolhimento das equipas, com algumas canções e a

representação da Carta de D. Bosco à Comunidade salesiana,

caracterizadas como no tempo de D. Bosco e Madre

Mazzarello. 

    No período da manhã as equipas refletiram sobre o que nos fala esta carta e na

forma de educar através do amor. Confiança, familiaridade e amor foram as palavras

que se destacaram. “Sem familiaridade não se demonstra o amor e sem esta

demonstração não pode haver confiança. Quem deseja ser amado precisa de fazer

ver que ama. Os corações abrem-se e dão a conhecer as suas necessidades e

defeitos.” 
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   Também o momento de refeição foi preparado

pelas meninas, por grupos e com a ajuda das

irmãs que nos acompanharam. Distribuíram-se

pela decoração, entradas, saladas e sobremesas.

No momento da refeição, algumas jovens diziam

“parecemos mesmo uma família” (sic). Foi assim

que terminamos a manhã do cuidar de quem

diariamente cuida. 

  No período da tarde, as equipas reuniram novamente para rever e ajustar

procedimentos para o início do novo ano letivo, enquanto as meninas aproveitavam o

espaço e a piscina.

    Regressámos a CASA com os corações repletos de alegria e confiança para o novo

ano que se inicia. Estes encontros com toda a família da Casa de Acolhimento de

Santa Ana são sempre muito valorizados por todas, desde as equipas às próprias

jovens. Consideramos estes momentos uma mais-valia para um melhor funcionamento

da CASA, pois todas nos sentimos escutadas e acompanhadas para juntas cumprirmos

melhor a nossa missão. 

“Coragem. Avancemos com um coração grande e generoso.” (Madre Mazzarello)

Dia Europeu do Desporto na Escola 
de Externato S. João Bosco - Viana do Castelo

    No dia 30 de setembro, celebrámos o “Dia Europeu

do Desporto na Escola”, que teve como objetivo

motivar os nossos alunos a serem mais ativos,

promovendo a sua participação em atividades físicas

e desportivas. 

   Os nossos alunos mais pequeninos, do pré-escolar, participaram na “Maior aula de

Educação Física do Mundo”, transmitida online pelo Instituto Português do Desporto e

Juventude. Os alunos do 1.º ciclo caminharam até à Praia Norte, onde fizeram uma aula

de Educação Física com o nosso professor Diogo Sárria.   Em seguida puderam

continuar a exercitar-se de uma forma ainda mais divertida: no parque infantil. O dia

terminou com uma caminhada de regresso ao Externato.  

  Era notório o cansaço dos nossos alunos, mas também o brilho nos olhos de

felicidade e a consciência da importância de adotarmos um estilo de vida ativo e

saudável. 



    E eis-nos de novo, imersos, num novo ritmo. E o mundo avança “como bola colorida

entre as mãos de uma criança”, diria o nosso poeta António Gedeão. É com esperança

que se abre um novo horizonte, uma vontade imensa de fazer e de viver. Mesmo que

tudo, à nossa volta, pareça dizer o contrário, o caminho aponta para uma meta e a

meta é a felicidade, a bondade, a solidariedade e a partilha do que temos e somos.  

    Um novo ano traz consigo novas energias, novos projetos, nova vontade de avançar,

de caminhar e sobretudo, de construir. 

   Estas casas de Maria Auxiliadora, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da

Assunção, iniciaram um novo percurso, com muitos desafios e muita esperança. As

crianças e adolescentes que nelas vivem, mostram-nos que o mundo espera pelo

nosso contributo, nesta porção de eleição que são as crianças e jovens. É para eles e

por eles que vivemos, parafraseando D. Bosco, que nos disse que “até ao último

respiro, a sua vida era toda para os jovens”. Quem educa uma criança, humaniza o

mundo, e faz de todos nós mais irmãos e mais próximos, mais vizinhos e mais

solidários.
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 E o mundo avança!...
de Anita Carvalho, fma - Comunidade de Cascais

    O início das aulas já lá vai. O trabalho prossegue e as

atividades letivas e complementares também

avançam. No dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora

do Rosário, a Comunidade Educativa celebrou a sua

Mãe e Padroeira. A Eucaristia presidida pelo Pároco de

Cascais, Pe. Nuno, foi um momento de grande

intensidade. Do exemplo de Maria que acreditou na

palavra do Anjo, numa disponibilidade total à vontade

de Deus, o Pe. Nuno transpôs para a nossa vida esse

mesmo exemplo, incentivando à imitação e aplicação.

E foi assim, sob a proteção de Maria que esta aventura

tomou nova energia. No dia 13 de outubro, a

Comunidade Educativa de Nossa Senhora da

Assunção, na paróquia de Cascais, tem o seu primeiro

encontro com Maria. 

    Também neste início de ano, tivemos a dita da visita

canónica da Ir. Nilza. Uma presença fraterna, que, no

momento que vivemos, foi para toda a Comunidade

Educativa um forte impulso a fazermos mais e melhor. 



S I N T O N I A  -  S E T . O U T  2 0 2 2 P A G .  1 9

   Outro grande fator a dar mais alento à vida, neste

ano, é a preparação para as JMJ, em agosto de 2023.

Um grupo de jovens estão muito empenhados na

dinâmica de preparação e vivência deste

acontecimento. 

   

   Enquanto ansiamos pela almejada paz no mundo,

damos o nosso contributo no local e no trabalho que

o Senhor pensou para nós, desde toda a eternidade.

Fortemente ancorados na proteção de Maria,

continuamos a implorar a sua ajuda materna.

13 de outubro
de Centro de Assistência Social Nª Sr de la Salette - Paranhos da Beira

    Hoje, no dia 13 de outubro, dia de Nossa Senhora

de Fátima realizou-se uma procissão de flores na

nossa escola. 

   Cada criança trouxe uma flor do seu jardim para

oferecer à Mãe do Céu. No fim da procissão, junto à

imagem de Nossa Senhora de Fátima, as nossas

crianças rezaram, cantaram e pediram a Maria um

coração bom, porque num mundo que enfrenta

tantas dificuldades precisamos de pessoas

bondosas e carinhosas, onde reine a paz. 

  Além disso, as crianças também realizaram um trabalho alusivo a este dia tão

especial. 

   

  É com gestos simples que transmitimos às nossas crianças a fé, pois só assim 

 conseguimos formar bons cristãos e honestos cidadãos. 



  No início de mais um ano letivo, sob o lema

pastoral LEVANTA-TE E CELEBRA, a comunidade

educativa do Colégio Nossa Senhora do Alto viveu

um momento muito bonito e especial: a reposição

do Santíssimo na capela do Colégio.

   O Sr. Cónego, Padre César Chantre, acompanhado

por alguns alunos, saiu da capela do Palácio a fim

de levar Jesus para a capela do Colégio. Antes de

passar pelo corredor humano, que se formou para

receber Jesus, dirigiu algumas palavras a toda a

comunidade: “Jesus vai passar, Jesus olha de modo

especial para cada um” ; “que cada um saiba

agradecer o dom da criação, o dom da amizade que

nos ajuda a crescer, o dom da fé que nos leva a

conhecer Jesus e a ir ao Seu encontro”.
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jesus escondido
de Colégio Nª Srª do Alto - Comunidade de Faro

   Após esse momento, o Sr. Padre César caminhou com Jesus por entre os alunos,

recebendo cada um uma bênção divina. Jesus abençoou também os mais pequeninos

do nosso Colégio, os alunos do Pré-escolar e, em seguida, foi colocado no sacrário da

capela do Colégio com um momento de adoração.

  

    Jesus “escondido” na nossa casa, nas nossas atividades, é sempre presença ativa. Ali

espera cada um dos seus discípulos, dos que querem estar com Ele, dos que O querem

escutar e com Ele rezar. Jesus é o Pão do Céu, é a Ressurreição, é a Vida… N’Ele a

unidade, a comunhão uns com os outros. Sem medo e com coragem - LEVANTA-TE E

CELEBRA. 

   Neste dia, assinalou-se o Dia Internacional da Paz. Esta data foi estabelecida pela

Assembleia Geral da ONU com o intuito de fortalecer os ideais de Paz, de não-violência

e cessar-fogo.

    Atendendo à importância da data e à sua premente necessidade no Mundo, o nosso

Colégio não podia deixá-la passar em branco. Neste sentido, TODOS os alunos,

trajando uma simbólica t-shirt branca, uniram-se num grito mudo pela PAZ. Foi

através da realização de uma moldura humana, numa união coletiva como que num

gesto de oração silenciosa, que cada um mostrou a urgência da construção da PAZ no

MUNDO.



  Este ano pastoral, com o tema “Levanta-te e

Celebra”, tem como 1ª etapa “Caminhar”. Desta

forma, não existe melhor maneira para viver esta

etapa e começar este ano pastoral, se não fazendo

uma caminhada em família.

     No passado dia 5 de outubro, as nossas Crianças e

Jovens da Casa de Acolhimento de Setúbal,

juntamente com alguns elementos da equipa

técnica, educativa e pastoral, assim como com a

Diretora da Casa, a Ir. São, fizeram uma caminhada

em Palmela para, juntas, “escutar a voz da criação”.

  Tendo por guia o tema das nossas Jornadas

Mundiais da Juventude, “Maria partiu

apressadamente”, procurámos explorar com as

jovens formas de escutar o grito da criação

compreender e de que forma nos levantamos

“apressadamente” para agir em sua defesa.
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Escuta apressadamente a criação - caminhada
de Vanessa Carreto - Casa de Acolhimento Santa Ana

     Ao longo da caminhada, em grande grupo, mas também a pares, fomos partilhando

alguns desafios: de que forma o contemplar da natureza simboliza a presença de Deus;

como nos podemos alegrar e agradecer as coisas boas e más; quais os pequenos

passos possíveis (PPP) que podemos dar para contribuir para um mundo melhor.

   Durante a tarde não faltaram momentos de partilha, animação, interajuda e até

mesmo de confronto com a realidade em que vivemos, pois ao longo do caminho tudo

à nossa volta tinha ardido. Todo o grupo ficou muito sensibilizado com a ausência do

som dos animais, do verde das árvores e de algum lixo que fomos encontrando pelo

caminho.

     Terminámos a nossa Caminhada na Quinta das Irmãs da Apresentação de Maria, na

Baixa de Palmela, com o compromisso de sermos cada uma de nós uma Guardiã da

Natureza na nossa casa e no mundo.



    Sou a Laura Gralheira e este ano tive a oportunidade de

participar no Campo Bosco . Para mim, que já faço parte do

MJS há mais de 10 anos, a participação neste encontro, ainda

para mais sendo a primeira vez, foi das experiências mais

marcantes neste meu percurso no MJS, não só pela

dimensão do encontro, mas acima de tudo pela

profundidade que tem. Durante todos os estes anos ouvi

falar dos lugares de Dom Bosco e de Maín e poder,

finalmente, visitá-los foi arrebatador. 

   Foi uma semana muito intensa a nível pessoal. Pude

encontrar-me comigo mesma, coisa que estava a ser

complicada com a rotina corrida do dia a dia, mas acima de

tudo pude encontrar-me com Ele e deixar que me desse

algumas respostas e iluminasse alguns caminhos através de

D.Bosco, de Maín, dos seus lugares e das pessoas que me

foram falando naqueles dias . A ligação criada no grupo de

jovens de Portugal não tem preço. Rimos muito, rezámos,

abraçamo-nos muito e acolhemos e recebemos este amor de

Deus que pairava pelo ar durante aquela semana,

partilhando-o uns com os outros. 

    Se tivesse que escolher dois momentos mais especiais

diria que foram a tarde na Valponasca e a primeira entrada

na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora .

      Depois de termos passado por todos os outros lugares de

Maín e ouvido a sua história e a forma como se entregou às

meninas da sua aldeia, chegar finalmente a Valponasca e

olhar por aquela janela foi arrebatador… Senti mesmo que

Maín vive naquele lugar. Há alegria e serenidade no ar e é

muito difícil explicar o que senti naquela tarde… Naquele dia

Maín falou-me ao coração de uma forma ainda mais especial

e muito mais próxima do que até então. No meu último ano,

e depois de ter começado a ser animadora em Setúbal, na

Casa Santa Ana, a minha ligação a Maín e às irmãs ficou

muito mais forte. Acho que esta também foi uma das razões

pelas quais esta visita a Valponasca foi tão especial.
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campobosco - lugares de encontro
de Laura Gralheira - Coordenadora do Conselho Nacional do MJS



  A entrada na Basílica, um dos momentos mais fortes

emocionalmente… Foi um encontro muito direto e pessoal

com D. Bosco; o momento de agradecer tudo o que a sua

congregação já me deu, todas as pessoas, momentos e

acima de tudo agradece-lhe por ser a inspiração . Aquele

momento foi o recarregar de energias, como um abraço

muito apertado que me confirmou que tudo o que dou

diariamente a este movimento é muito maior do que parece.

É a minha vida entregue à dos jovens e não há nada mais

bonito do que isso. 

     Para além da experiência mais marcante no meu

caminho do MJS, foi também uma das mais importantes no

meu caminho de fé.
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Símbolos da JMJ na Diocese do Porto – cjs Arcozelo
 de Comunidade de Arcozelo

    Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude – a Cruz

peregrina e o Ícone mariano “Salus Populi Romani” –

chegaram de barco à Ribeira do Porto no dia 1 de outubro.

As margens do rio Douro encheram-se de pessoas de todas

as idades para acolher os símbolos, que percorreram as ruas

até ao Terreiro da Sé para uma Vigília de oração na qual

participou um grupo do Centro Juvenil de Arcozelo , do

Externato Nossa Senhora de Fátima. Neste dia iniciou-se a

peregrinação dos símbolos pelas 22 vigararias da diocese.

     Na vigararia à qual pertence o Externato Nossa Senhora

de Fátima – Gaia Sul – os símbolos chegaram a 4 de outubro.

Nesse dia realizou-se uma caminhada e vigília de oração:

desde os bombeiros voluntários da Aguda até ao Senhor da

Pedra. Uma grande multidão de pessoas acompanhou os

símbolos, transportados por diversas associações até à praia

do Senhor da Pedra. Neste lugar, entre o murmúrio do mar e

a noite húmida, fez-se uma vigília presidida pelo Sr. Bispo

Auxiliar do Porto, D. Vitorino Soares.



  Após este momento orante e de adoração, os símbolos

foram levados por grupos pertencentes a paróquias da

vigararia, parando no Externato Nossa Senhora de Fátima,

onde o Centro Juvenil desenvolve as suas atividades. Antes

da entrada dos símbolos na nossa casa, os jovens do centro

juvenil transportaram-nos e colocaram-nos num lugar de

destaque . Os símbolos foram recebidos com alegria (música,

fogo de artifício) e fez-se um acolhimento aos grupos que

vinham na caminhada.

   A receção aos símbolos no nosso espaço foi de uma alegria

imensa. Que graça tão grande ter os símbolos na nossa casa

e que felicidade a dos nossos jovens em acolhê-los. Abraçar

a cruz que nos salva e acolher a Mãe que nos ensina a

abraçar a cruz de seu Filho, sem medo e com coragem, na

certeza que dar a vida com Cristo torna a nossa fé mais

robusta e a nossa vida mais fecunda.
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Encontro Nacional WYD DON BOSCO 23 
de Sofia Guerreiro - Equipa da Comunicação

    Nos dias 15 e 16 de outubro realizou-se, nos Salesianos de

Lisboa, o Encontro Nacional do WYD DON BOSCO 23 , a

organização do Movimento Juvenil Salesiano responsável

pela convocatória e participação dos jovens dos vários

ambientes salesianos de todo o mundo na JMJ Lisboa 2023.

    O encontro, que contou com a presença de cerca de 380

jovens de todas as casas salesianas (Filhas de Maria

Auxiliadora e Salesianos de Dom Bosco), de norte a sul de

Portugal, teve como principal objetivo celebrar o caminho de

preparação até à Jornada Mundial da Juventude , que irá

decorrer em Lisboa, em agosto de 2023. O encontro “Vamos à

JMJ”, coordenado por uma equipa da organização WYDDB23,

contou, ainda, com as participações especiais da Ir. Runita

Borja , Conselheira Mundial para a Pastoral Juvenil das FMA, a

Ir. Lolia Annie , membro do Âmbito para a Pastoral Juvenil

das FMA e que acompanha o MJS a nível mundial e o Pe.

Jose Lorbeth Vivo , membro do Setor para a Pastoral Juvenil

SDB e que acompanha o MJS a nível mundial.



   A manhã de sábado, dia 15, foi iniciada com muita festa,

oração e um bonito testemunho da Inês Ribeiro, uma jovem

animadora que participou na JMJ 2019, no Panamá. Dadas as

Boas-Vindas por parte do diretor dos Salesianos de Lisboa, Pe.

João Chaves, da Coordenação Nacional do WD DON BOSCO 23,

João Fialho, Ir. Alzira Sousa e Pe. Álvaro Lago, e dos convidados

especiais, foi tempo de os jovens se levantarem e conhecerem

mais sobre a JMJ Lisboa 2023 através da realização de

workshops sobre os Santos Patronos . Os workshops –

Conhecer a JMJ pela mão dos Patronos foram orientados por

elementos pertencentes à Família Salesiana – SDB, FMA,

animadores, educadores – e outros convidados que a todos

surpreenderam, tais como as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras

da Imaculada Conceição.

   Depois do almoço, os jovens escutaram mais um testemunho

do João Serra, elemento da equipa de pastoral dos Salesianos

do Estoril, que partilhou um pouco do que foi participar em 6

Jornadas Mundiais da Juventude, e foram desafiados a partir

para uma peregrinação por Lisboa .

    A caminhada, centrada na mensagem do Papa Francisco

para a XXXVII JMJ, convidou todos os jovens a meditar sobre a

figura de Maria, Mãe de Jesus, e, tomando o Seu exemplo, a

partir apressadamente ao encontro de Deus e do outro. Os

grupos, divididos pelas Casas de origem, tiveram, assim, a

oportunidade de passar pelos locais mais emblemáticos da

cidade de Lisboa, tais como a Igreja de S. Domingos, a Sé de

Lisboa e o Terreiro do Paço.

   Regressados a casa, os jovens tiveram a oportunidade de

rezar o terço, jantar e preparar-se para a grande festa da noite ,

que contou com pequenos concertos de 2 alunas do

Musicentro de Lisboa e 4 animadores do Centro Juvenil de

Bicesse e Arcozelo, bem como de bonitos testemunhos de

participação na JMJ, protagonizados pelo Pe. Ronaldo Pereira,

Ir. Diana Arrobas e Pe. Juan Freitas.
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   A noite foi concluída com uma Vigília de Oração que convidou

à reflexão do caminho percorrido por todos os cristãos: o

caminho da santidade; e a Boa-Noite da Ir. Runita Borja, que

falou de três dimensões fundamentais para a vivência da nossa

Espiritualidade Juvenil Salesiana: Alegria, Comunidade e Maria!

Durante toda a noite, o Santíssimo Sacramento esteve exposto

para adoração , por turnos, dos jovens. 

  A manhã de domingo iniciou-se em ambiente de oração e

Bom-Dia do Pe. Jose Lorbeth Vivo, que tocou os corações dos

jovens com um pouco da história do seu caminho de

descoberta vocacional. Contou, ainda, com o bonito

testemunho do Bruno Leite, colaborador de pastoral da

Fundação Salesianos, que a todos encantou com a sua alegria e

palavras de gratidão a Deus pelos dons que Ele nos dá. Os

jovens partiram em missão de evangelização , entregando

pagelas com a oração da JMJ Lisboa 2023 e procurando dar

testemunho de Jesus.

 O encontro foi finalizado com uma Eucaristia de Envio ,

presidida pelo Provincial dos Salesianos, o Pe. José Aníbal

Mendonça, e os respetivos agradecimentos pela participação de

tantos jovens das diferentes Casas.

   Foi verdadeiramente um tempo de Graça e de fortalecimento

do Carisma Salesiano que a todos aqueceu o coração. A

Jornada Mundial da Juventude 2023 está cada vez mais

próxima e queremos, assim, continuar a caminhar juntos!
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      Nos passados dias 3 a 5 de outubro tive a oportunidade de

participar num Seminário sobre acompanhamento espiritual

ao serviço do discernimento vocacional , a convite dos nossos

irmãos salesianos. Realizou-se em Turim – Valdocco e tratou-se

de um momento formativo promovido pela Secretaria

Nacional das Vocações dos Salesianos de Itália em colaboração

com os animadores vocacionais das províncias da região

mediterrânea (Portugal, Espanha e Médio Oriente).
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Seminário de animação vocacional - turim
de Linda Vieira, fma

   Foi um tempo único de aprendizagem, reflexão, partilha e oração. Todos os

momentos serviram para aprofundar esta nobre e linda missão de acompanhamento

espiritual dos jovens em transição para a idade adulta. Foram cerca de 100 os

participantes: Salesianos, Filhas de Maria Auxiliadora e leigos da Família Salesiana das

várias províncias da região. S. José Cafasso foi o modelo carismático proposto à nossa

reflexão, partindo da frase de D. Bosco a seu respeito: “Se fiz alguma coisa de bem,

devo-o a D. Cafasso”. 

   O primeiro dia foi aberto com o enquadramento do Seminário pela equipa

organizadora e uma proposta de autoanálise de como cada um de nós viveu e vive a

experiência do acompanhamento, quais as características mais valorizadas, os

momentos privilegiados para esse acontecimento da nossa vida. Depois da partilha

feita em grupos, fomos convidados a acolher a conferência do Pe. Gustavo Cavagnari,

SDB, professor universitário na área da pastoral juvenil, que nos ajudou a entrar no

tema: “Traços de uma identidade adulta em chave vocacional”. Sublinhou bastante que

a pastoral juvenil não pode não ser vocacional, uma vez que toda a pastoral tem como

último objetivo gerar discípulos missionários . Há que acompanhar os jovens na escuta

do diálogo que Deus, continuamente, estabelece connosco procurando saber, que

discípulo quer que sejamos. Para este acompanhamento servem verdadeiros adultos

capazes de assumir as consequências das suas palavras e das suas ações, mostrando,

assim aos jovens o que significa crescer. O primeiro dia foi, ainda, coroado com um

tempo de adoração eucarística na Igreja de s. Francisco de Sales.

      No dia 4, 3.ª feira, o Pe. Gaetano Piccolo, SJ abriu a sessão formativa com uma

conferência intitulada: “A dinâmica da escolha no tornar-se adulto”. Sublinho a sua

insistência na necessidade de adultos capazes de ajudar os jovens a discernir. Saber

identificar as emoções, os sentimentos e os medos ou as perguntas que estão por trás

do que sentimos. Dizia-nos que aprender a interpretar o que sentimos é fundamental

para saber escutar o que Deus diz à nossa vida. Ao jeito inaciano foi deixando algumas

pistas importantes para um acompanhamento espiritual sério.



    A manhã concluiu-se com uma leitura mais carismática do

tema a partir da experiência de acompanhamento que D.

Cafasso viveu. A tarde foi mais dinâmica com workshops onde

nos foram apresentadas as experiências de acompanhamento

de alguns salesianos que nos apontam linhas de atuação

carismática. Tivemos ainda a oportunidade de conhecer e

visitar o museu “Casa D. Bosco”. Nessa noite recitamos o terço

no pátio ao lado da Basílica de Maria Auxiliadora, fazendo subir

ao céu a oração em várias línguas.

   O encontro terminou no dia 5 de outubro, 4.ª feira, com a

eucaristia presidida pelo Reitor-Mor no Santuário da Consolata.

Seguiu-se uma última conferência, realizada pelo pe. José

Miguel Nunez: “Leitura carismática atualizante”. O trabalho de

diálogo e reflexão por províncias conclui os trabalhos,

permitindo-nos ir “aterrando” o que vimos e ouvimos na nossa

realidade concreta. 
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   A alegria de voltar a Valdocco, o deixar-se tocar pela

presença dos nossos santos fundadores, pelo silêncio

eloquente da Basílica e pelo “barulho salesiano” do pátio, foi

manifestação clara do amor de Deus que procura fortalecer os

seus filhos neste caminho de animação pastoral. Agradeço a

Deus as bênçãos recebidas nestes dias; à Província pela

oportunidade concedida; e aos irmãos Salesianos, com quem

partilhei esta experiência, pelo convite que fizeram a estas suas

irmãs.

    Não pode nem deve ser outro o refrão a ecoar em cada uma

de nós. Pois neste mês ungido de tantas festas e eventos

maravilhosos, nos trouxe a esperança maior de uma vocação . 

   De facto, confesso que a nossa província parecia assim como

terra árida e sequiosa sem água, embora corra em cada canto

das nossas casas, todos os dias, a água abundante da

Eucaristia, do bem fazer e bem querer. Mas sentia-se no ar

aquele desejo de ver brotar o botão da amendoeira, o

aparecimento da minúscula nuvem a adivinhar uma torrente.

Cantai ao Senhor um cântico novo!
de  Delfina Silva, fma - Comunidade de Setúbal



   Festejamos gloriosamente, vividamente, os 150 anos do nosso

Instituto, numa onda de calor abraçado ao passado e projetado

no futuro. Um sentimento transversal radicava entretanto em

cada uma de nós. Gloriosa a nascente, cheia de amorevolezza a

travessia percorrida com generosidade e alegria. Faltava o

toque que obrigasse o amuralhar da vida para ver passar a pé

enxuto, com liberdade e apressadamente o rebento seguido de

um cortejo das que percorrem as ruas e praças à busca

d’Aquele que “a minha alma ama”.

  Pois que pensamos nós? A Vanessa Carreto vai ser o lírio

florido e deitará raízes como o álamo, os seus ramos estender-

se-ão ao longe exalando o perfume como o odor do Líbano...É a

primeira conta do Rosário, a seguir entrarão mais vocações que

todas as contas do rosário inteiro! Senhor, aumentai a nossa Fé!
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   O ano 2022, embora celebrativo, foi muito provado em tantos lugares vazios, atingido

por doenças e pandemias tenebrosas e inesperadas, mas “como pode um homem ter

razão contra Deus?”, “o coração de Deus é grande e sábio, quem encontrará

argumentos contra Ele?”. Senhor, sois um Deus paciente e cheio de misericórdia.

  Nós estamos repletos de esquemas conferidos exaustivamente, não entendemos

nada do Olhar de Deus, do seu Ser. Somos como gafanhotos silvestres aos saltinhos, a

ver se dá assim ou será melhor de outro modo. Ainda não sabemos e não conseguimos

entrar completamente na Mão estendida para criar, resolver, dar força, proteger,

libertar.

   O Senhor lembrou-se da sua bondade e fidelidade, aclamai-o ao som da lira e da

cítara! Ele veio ao nosso encontro, acariciou-nos com uma vocação alicerçada no ano

da Redenção das Jornadas Mundiais da Juventude, levantado no horizonte e

resplandecendo na Cruz nascida e alimentada no Coração materno de Maria, Mãe da

Igreja. É a Ela que entregamos a Vanessa e todas as mais que, não tarda nada,

escutarão aquela voz meiga e pertinente: Vinde e vede!



Casa de S. José,

Lar de família feliz,

Tudo nos fala do Céu,

O nosso Deus assim a quis.

Construída com o coração,

Com muita luz e a brisa do mar,

Cada ambiente foi bem planeado,

Desde a entrada ao último andar.

A Capela, logo na entrada,

É a referência da nossa vida,

Acolhe-nos à nossa chegada,

Aponta-nos o Além à partida.

Respira-se, em cada ambiente,

O aroma da ordem e da limpeza,

A alegria e amabilidade,

Superam toda a tristeza.

Nos caminhos da nossa vida,

Há surpresas dolorosas,

É o Senhor quem traça a rota,

Com suas mãos amorosas.

A Ele me entreguei,

Aceitando a Sua Vontade,

Confiei-lhe a minha vida,

Com amor e fidelidade.

Passei dias de angústia,

Entre a incerteza e a firmeza na fé,

Rezei a Jesus e Maria,

E entreguei o COVID a S. José.

A sua casa foi o lugar certo,

Para fazer a recuperação

Os cuidados que recebi,

Só se pagam com a gratidão.

Casa de S. José
de Mª Teresa Nobre, fma
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Dentro de pouco tempo

Voltaram as forças, foi-se o mal,

E a memória trouxe-me de novo,

A este mundo real.

Que Santo fez o milagre,

Desta rápida transformação?

Pergunta desnecessária,

O Senhor deu-me a Sua mão.

Cantarei as suas maravilhas,

Nesta abençoada mansão,

Ele cura as nossas feridas,

No corpo, na alma e no coração.

Agradeço à Sagrada Família,

Por quantos cuidaram de mim,

Nesta corrente de amor,

É tão bom viver assim!

É fruto de quem anima,

Despertando ao que é essencial,

Nos gestos do quotidiano,

Curam o corpo, transformam o espiritual.

Somos família com os colaboradores,

Que oferecem gratuitamente,

Sorrisos, ajuda e compreensão,

Mil graças eternamente.

A vida do dia a dia

É entrega, total doação,

Sentindo a presença do Senhor,

Que nos guia com Sua mão.

Agradeço profundamente

A fidelidade do Senhor,

Nestes 60 anos de consagração,

Rodeada do Seu Amor.

Senti, em cada momento,

Em mim a Sua vontade.

Hoje sou muito feliz,

Cantando a Sua bondade!



 PAZ À SUA ALMA 

E CONFORTO AOS  FAMILIARES! 
                                                                           

na casa do pai

Sintonizando
A vida dentro do ecrã:                                                                      

@salesianas_pt                                              
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2 de agosto – Ir. Maria da Conceição Neves

5 de setembro - Ir. Celeste Pinto                                                       


