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LOUVADO SEJAS! 
 

O caminho deste ano letivo-pastoral prestes a terminar teve 

como horizonte - a misericórdia divina; 

como estratégia - alargar o olhar ao Alto e em todas as direções; 

como meta - deixar-se encontrar pelo Senhor da misericórdia 

a fim de sermos “misericordiosos como o Pai” (Lc 6, 36). 

 

Nestas últimas semanas, alarguemos o olhar sobre o percurso feito aos vários níveis: 

na vida pessoal, na vocação e na missão, na vida comunitária e eclesial… 

Com olhar de fé e coração misericordioso, perguntemo-nos, humilde e corajosamente, 

pelo nosso compromisso, no seguimento do Mestre e dos nossos Fundadores? 

Deixemos que o olhar do Senhor nos perscrute bem fundo e, 

em verdade, escutemos: “ Falta-te ainda uma coisa!...” 

Desse mais que ainda nos falta e nos é solicitado, depende a santidade, 

caminho de felicidade, aqui e agora e na eternidade! 

 

Por tudo quanto nos foi dado viver, brote do nosso coração um canto de louvor: 

 

Louvado sejas, Senhor, por tudo, mas mesmo tudo! 

Aquilo que permanece na memória e o que esquecemos. 

O que nos alentou e o que nos magoou. 

O que nos preencheu e o que nos esvaziou. 

O que acolhemos e o que rejeitámos. 

O que compreendemos e o que não tolerámos. 

O que construímos e o que abatemos. 

Tudo está nas Tuas mãos e no Teu coração, 

porque tudo é história do Teu amor, lugar da Tua misericórdia! 

 

Louvado sejas, Senhor, porque és Tu! 

Louvado sejas pela misericórdia que, de tantas formas, derramas sobre nós! 

Louvado sejas, Senhor, pelo carimbo da misericórdia com que selas o nosso ano letivo

-pastoral! 

Com ela tudo iluminas, ajustas, refazes e renovas! 

Habitadas por Ti, a nossa vida é sinal e expressão da Tua misericórdia! 

 

Maria, Senhora do mês de maio, Padroeira e Auxiliadora, Mãe de misericórdia, 

continua a ministrar a sua lição de Mestra: “fazei o que Ele vos disser!” 

 

Por tudo quanto fizemos do muito que nos disseste, louvado sejas! 

E por tudo quanto deixámos de fazer, misericórdia! 

Editorial A palavra da Provincial 



 

 

 

PERGUNTAS & RESPOSTAS SOBRE PROTEÇÃO DE REFUGIADOS  
Preparado pelo ACNUR, Genebra – Fev. 1996 Traduzido pelo ACNUR, Lisboa - Maio 1996 
 

 Fonte: http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/publicacoes/perresp.html#pp1 

Um refugiado é uma pessoa que  

"receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, naciona-

lidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encon-

tre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele 

receio, não queira pedir a proteção daquele país...".  

Convenção de 1951, relativa ao Estatuto de Refugiado  

O que é a proteção internacional?  

 

A maioria das pessoas pode confiar nos seus Governos para garantirem e pro-

tegerem os seus direitos humanos básicos e a sua segurança física. Mas, no ca-

so dos refugiados, o país de origem demonstrou ser incapaz ou não querer pro-

teger aqueles direitos. O ACNUR está mandatado para assegurar que os refugi-

ados sejam protegidos pelo seu país de acolhimento e, tanto quanto possível, 

apoia nessa tarefa o Governo em causa. O ACNUR não é (e não deseja ser) 

uma organização supranacional e, portanto, não se pode substituir à proteção 

de um Estado. O papel principal do ACNUR é garantir que os Estados estão 

conscientes das suas obrigações - e atuam em conformidade com elas - de dar 

proteção aos refugiados e a todas as pessoas que procuram asilo.  

 

Portanto, os Estados não devem repatriar ou forçar o regresso de refugiados 

para territórios onde possam enfrentar situações de perigo. Não devem fazer 

discriminação entre grupos de refugiados. Devem assegurar que os refugiados 

beneficiem, pelo menos, de direitos económicos e sociais semelhantes aos dos 

outros estrangeiros residentes no 

país de acolhimento. Por último, os 

Estados têm a obrigação de coope-

rar com o ACNUR. E devem, por 

razões humanitárias, permitir a en-

trada, pelo menos, do cônjuge e dos 

filhos dependentes de qualquer pes-

soa a quem se concedeu proteção 

temporária ou asilo.  

 

 

Em Acolhimento... 
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Que direitos tem um refugiado? 

 

Um refugiado tem direito a um asilo seguro. Contudo, a proteção internacional 

abrange mais do que a segurança física. Os refugiados devem usufruir, pelo 

menos, dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro 

estrangeiro, residindo legalmente no país, incluindo determinados direitos 

fundamentais que são inerentes a todos os indivíduos. Portanto, os refugiados 

gozam dos direitos civis básicos, incluindo a liberdade de pensamento, a liber-

dade de deslocação e a não sujeição a tortura e a tratamentos degradantes.  

De igual modo, os direitos económicos e sociais que se aplicam aos refugiados 

são os mesmos que se aplicam a outros indivíduos. Todos os refugiados devem 

ter acesso a assistência médica. Todos os refugiados adultos devem ter direito a 

trabalhar. Nenhuma criança refugiada deve ser privada de escolaridade.  

Em certas circunstâncias, como as de influxos em larga escala de refugiados, os 

países de acolhimento podem sentir-se obrigados a restringir certos direitos, 

como a liberdade de circulação, a liberdade de trabalhar ou educação adequada 

para todas as crianças. Estas lacunas devem ser colmatadas, sempre que possí-

vel, pela comunidade internacional. Portanto, quando não há outros recursos 

disponíveis - dos Governos dos países de acolhimento ou de outras agências - o 

ACNUR proporciona assistência aos refugiados (e outras pessoas abrangidas) 

que não possam satisfazer as suas necessidades básicas. A assistência pode ser 

dada sob a forma de donativos financeiros; alimentação; materiais diversos, 

tais como utensílios de cozinha, ferramentas, sanitários e abrigos; ou em pro-

gramas de criação de escolas ou centros de saúde para refugiados que vivam 

em campos ou outras comunidades. O ACNUR desenvolve todos os esforços 

para assegurar que os refugiados se possam tornar autossuficientes tão rapida-

mente quanto possível, o que pode requerer atividades convencionais gerado-

ras de rendimentos ou projetos de formação profissional.  
 

Os refugiados também têm determinadas obrigações, nomeadamente, têm de 

se sujeitar às leis do seu país de acolhimento. 

"No atual momento histórico, é fácil afastar do nos-

so horizonte a importância dos outros – do que bate 

às portas de Europa como refugiado, daquele que é 

vítima de terrorismo, da crise económica, do pessi-

mismo instalado, mas também do outro que é o nos-

so vizinho, que trabalha ao nosso lado ou se cruza 

diariamente connosco. Queremos olhar os outros, 

não como uma ameaça, mas com um desejo de diá-

logo e encontro, como um bem que provoca a nossa 

vida."       in POVO 15.4.16  

Em Acolhimento... 
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REFUGIADOS 
 
 

In ZENIT, 07/04/16 ver frança 

 
O Comité internacional de ligação católico-judaica (ILC) protesta face à crise 

humanitária dos refugiados na Europa, o ressurgir do antissemitismo, e a per-

seguição dos cristãos. 

Este Comité teve a sua 23e reunião em Polónia, em Varsóvia do 4 ao 7 abril, so-

bre o tema: «O Outro nas tradições judaica e católica: Os refugiados no mundo 

de hoje». 

«Respondendo aos imperativos religiosos dos cristãos e dos judeus, a conferên-

cia tomou nota da crise atual dos refugiados que submerge uma boa parte da 

Europa, reconhecendo as tensões entre por um lado as obrigações de amar os 

estrangeiros, bem como a sua dignidade uma vez que são criados à imagem de 

Deus e, por outro as preocupações ligadas à segurança e ao medo da mudan-

ça», dizem os participantes. E acrescentam: «O antissemitismo, tanto em pala-

vras como em atos, reapareceu na Europa e em outros lugares e a perseguição 

dos cristãos, principalmente no Oriente Médio e em certas regiões da África, 

atingiu níveis que não se tinham verificado há muito tempo.» 

Os participantes sublinharam que «o antissemitismo é real e reveste formas 

diversas» e recomendam programas de educação adequados: «É um perigo 

não somente para os judeus mas também para os ideais da democracia. É ne-

cessário, para o combater, melhorar e revitalizar os programas educativos.» 

Quanto à perseguição dos cristãos, deploraram o seu aumento todos os anos, 

sobretudo desde 2012, e reconheceram «a obriga-

ção de despertar as consciências no mundo inteiro 

para este problema e concordaram sobre a sua res-

ponsabilidade moral em ser uma voz daqueles que 

são sem voz». 

 

 

 

No final da Declaração conjunta, exprimem: 
 

"Mantendo o significado do ILC desde a sua criação há 45 anos, os represen-
tantes reafirmaram o seu empenho permanente num diálogo aberto e constru-
tivo, como modelo para a compreensão inter-religiosa e intercultural no mun-
do, mais particularmente com os responsáveis da comunidade muçulmana. 
Reiteraram o seu empenho em colaborar para fazer face às necessidades emer-
gentes das suas comunidades, onde quer que estejam, e para transmitir suas 
mensagens de transcendência a um mundo que tanto precisa da afirmação au-
têntica e benévola representada pelas suas duas tradições religiosas." 
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DIAS CULTURAIS 
 

Susana Pereira, professora 

Dia 1 

No dia 16 de fevereiro decorreu o Dia Cultural 1, da responsabilida-

de dos Departamentos de Línguas e de Ciências Exatas e Experi-

mentais. 

 

Os alunos começaram por visitar o jornal Diário de Notícias, em 

Lisboa, onde tiveram oportunidade de conhecer a redação do mes-

mo e participar num workshop no MediaLab, em que criaram a 

primeira página de um jornal. Participaram também numa pales-

tra em que foram dados a conhecer os perigos da Internet.. 

 

À tarde os alunos do segundo ciclo redescobriram o Museu da Ele-

tricidade. Os alunos usufruíram de uma visita guiada dinâmica e 

pedagógica de modo a compreender com maior detalhe a produção de eletrici-

dade numa central termoelétrica. Foi também abordada a temática das energi-

as renováveis com várias experiências simples educativas sobre eletricidade e 

foram focados aspetos como as fontes de energias renováveis, experiências ca-

seiras e simples sobre a produção elétrica, realizadas pelos guias. Os alunos 

puderam realizar experiências simples na Sala de Experimentar, um espaço 

de jogo e diversão, visitar a Sala dos Condensadores, com pormenor dos dis-

juntores, e a exposição: Rostos da Central Tejo. 

 

De forma lúdica e interativa, os alunos do 7º e 8ºanos visitaram o Museu das 

Comunicações e tiveram acesso a informações sobre o passado das comunica-

ções e também sobre as tecnologias do futuro, transitando pela Casa do Futu-

ro na Cloud – viver numa smart city. Os alunos também puderam visitar a 

Exposição Permanente Vencer a Distância - Cinco Séculos de Comunicações 

em Portugal, mostra - organizada em dois percursos, um dedicado aos Correi-

os e um outro às Telecomunicações - sobre a evolução e o aperfeiçoamento das 

técnicas que permitiram ao homem uma comunicação cada vez mais rápida e 

eficiente. 

 

O 9ºano assistiu à peça Auto da Barca 

do Inferno, de Gil Vicente, na compa-

nhia de teatro O Sonho, e teve oportu-

nidade de, no final, partilhar alguns 

momentos com os atores e tirar fotos. 
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Dia 2 

 

O Dia Cultural 2 teve lugar no dia 19 de fevereiro e foi organizado 

pelos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e Expressões.  

 

O dia começou com o Concurso Cultural de Olhos Postos no Mundo, onde as 

turmas apresentaram os diferentes continentes. As turmas começaram por 

dispor os seus pratos típicos e receita nas mesas coloridas por continente. Se-

guiu-se a apresentação dos trabalhos (primeiro vídeo promocional, depois a 

apresentação/animação) de cada turma. De seguida, teve início a prova de pra-

tos típicos, pelo júri. A turma mais bem-sucedida foi o 7º ano, representante 

da Europa.  

 

Seguiu-se o workshop de fotografia, organizado e dinamizado pelo professor e 

fotógrafo Jacinto Policarpo, uma atividade onde não só foram apresentados 

alguns trabalhos fotográficos captados por ele, como os diferentes materiais 

utilizados para auxílio do registo fotográfico do momento certo com o enqua-

dramento técnico e todas as condições consideradas perfeitas.  

 

À tarde, os alunos tiveram um encontro com o ilustrador João Raz, uma ativi-

dade onde foi apresentado o portfólio do artista com vários trabalhos realiza-

dos por ele. Foi também desenvolvida uma atividade mais dinâmica onde os 

alunos foram incentivados a desenhar e representar diferentes personagens 

com as orientações e auxílio do ilustrador. 

 

A pedido do ilustrador, no decorrer das aulas das disciplinas 

acima referidas, todos os alunos representaram um super-

herói ou outra personagem, para que pudessem partilhar 

também e surpreender com o seu talento. Estes trabalhos fo-

ram divulgados posteriormente na Internet, no blog do ilus-

trador. No final os alunos tiveram uma pequena sessão de au-

tógrafos, com direito a um 

pequeno desenho a acompa-

nhar a assinatura. 
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA 
 
No passado dia 16 de março, os alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar 

do Colégio Laura Vicunha tiveram a oportunidade de plantar so-

breiros, por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Árvore e 

da Floresta. 

Ana Pinheiro, professora 

 

A iniciativa reflorestou quatro hectares do Polígono de Tiro do Regimento de 

Artilharia n.º 5 e resultou de uma parceria entre o Regimento, que adquiriu 

1.000 árvores e o Município, que ofereceu 300 espécies. 

No total foram envolvidas 753 crianças do Concelho de Vendas Novas, que es-

tiveram em contacto com a natureza e com o sobreiro, Árvore Nacional de Por-

tugal e espécie protegida desde 2001, sendo ao mesmo tempo sensibilizadas 

para o respeito e cuidado das árvores e o desenvolvimento de atitudes amigas 

do ambiente. Receberam ainda um marcador de livros com alguma informa-

ção sobre a espécie que colocaram na terra. A convite do Município, tiveram a 

visita do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Enge-

nheiro Amândio Torres, que fez questão de ajudar na distribuição dos sobrei-

ros e ainda plantou uma das espécies. 
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SER MÃE É UMA MARAVILHA! 

 

Ana Carolina Pinto, professora 

 

Foi este o mote para a comemoração do dia da mãe, no Externato Nossa Se-

nhora de Fátima, dia 29 de abril. 

As mães de todos os alunos do 1º ciclo foram convidadas a virem à escola dei-

xar uma mensagem para os seus filhos. Houve, como já vem sendo costume, 

espaço para brincadeiras entre mães e filhos. Os alunos do 4º ano, finalistas do 

1º ciclo, preparam um pequeno-almoço para as suas progenitoras. 

Para além das habituais lembranças, feitas pelos seus educandos, as mães pu-

deram assistir filmes e ouvir músicas, a elas dedicadas, gravadas pelos mais 

pequenos. Todas as surpresas fizeram as delícias das mães que chegaram a sol-

tar algumas lágrimas de comoção. 

As nossas mães merecem tudo isto! São verdadeiras Mães Maravilha! 
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DIA DO EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 

Ana Carolina Pinto, professora 

 

Sexta-feira, dia  13 de maio, significou para a Comunidade de Arcozelo um dia 

de COMEMORAÇÃO. 

É este o dia dedicado ao Externato Nossa Senhora de Fátima e o dia foi vivido 

em clima de sã alegria. 

Todos os alunos do Externato partilharam um momento de oração com a reci-

tação do terço a Nossa Senhora. Numa singela celebração viveram um momen-

to de profunda partilha da fé que nos une. 

O lançamento do terço de balões foi um momento simbólico de consagração à 

mãe do céu, entoando o hino da nossa escola assistimos à subida aos céus do 

terço que continha as preces de todos os alunos do externato. 

De seguida, foi o momento de diversão para os mais pequenos. Pinturas faci-

ais, insufláveis, camas elásticas, aulas de zumba, entre outras diver-

sões, fizeram as delícias de todos os alunos da escola.  

Foi, sem dúvida, um dia inesquecível para todos os que dele fizeram 

parte e culminou com o terço da noite orientado pelos jovens do Cen-

tro Juvenil Promotores da Paz. 
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FAZENDO O CAMINHO DE JESUS 
 

Susana Pereira, professora 

 

Na manhã do dia 18 de março, os alunos, desde o Pré- Escolar até 

ao 9º ano, reviveram no pavilhão do Colégio Laura Vicuña em Ven-

das Novas, parte da Via Sacra, acompanhados pelos seus respetivos pro-

fessores. Cada ciclo leu e representou uma estação do caminho percorrido por 

Jesus nos seus últimos momentos de vida. Uma aluna do 9ºano caminhou à 

frente com uma cruz, sendo seguida pelo restante grupo. Cada turma apresen-

tou no final uma palavra que, em conjunto, formou uma cruz. As palavras es-

colhidas, baseadas nas obras de misericórdia foram: alimenta, abriga, visita, 

reza, abraça, partilha, veste, aconselha, perdoa, ensina e acolhe. Através des-

ta atividade foi transmitida a grandeza e o exemplo do caminho de Jesus. 
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ENCONTRO VOCACIONAL  em Faro 
 

O Colégio Nossa Senhora do Alto acolheu, no dia 9 de abril, início 

da semana de oração pelas vocações, o encontro vocacional propos-

to e dinamizado pelas FMA.  

Alzira Sousa, FMA 

Aceitaram o desafio os jovens das catequeses das paróquias de São Pedro e São 

Luís. O tema que inspirou o encontro, e que os catequistas e jovens acolheram 

vivamente, foi a passagem dos discípulos de Emaús. Três ideias carregadas da 

novidade do evangelho levaram os quarenta participantes a redescobrir que 

Jesus vem ao encontro de cada pessoa no ponto em que se encontra, dialoga e 

abre à descoberta da Vida e ao dom da vocação de discípulos. Tudo nasce do 

encontro com Cristo, Caminho, Verdade e Vida. 

O encontro teve início com as palavras simpáticas do Pe. César Chantre, Dire-

tor geral do Colégio do Alto. Seguiu-se a oração e as pistas de reflexão e parti-

lha, por grupos etários. De tarde, e depois de um almoço e convívio muito fa-

miliar junto às laranjeiras e sob um sol radiante, fomos em peregrinação rumo 

à porta da Misericórdia da Sé de Faro, onde renovamos as promessas batis-

mais e tivemos direito a uma visita guiada à Igreja. Terminamos o dia da me-

lhor maneira, celebrando a eucaristia dominical, na igreja paroquial de São 

Pedro, e indo ao encontro da experiência que mudou o olhar dos discípulos de 

Emaús - o partir do pão!  

A comunidade envolveu-se com ânimo no encontro e todos nos deliciamos 

com a alegria e profundidade com que os jovens participaram. É sempre tem-

po de viver e de dizer que Jesus continua a chamar a segui-Lo. Acreditemos e 

continuemos a propor espaços de convívio e a ser casa que acolhe e 

evangeliza. 
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NOS XXIII JOGOS NACIONAIS 2016 || MANIQUE 
Anabela Silva, FMA 

 

Falar em Jogos Nacionais Salesianos no Minho e de modo especial no Externa-

to Maria Auxiliadora é falar de desporto, empenho, espírito de família. Partici-

par nos mesmos é um objetivo traçado desde o início do ano letivo no desporto 

escolar, de forma a vivenciar o espírito de competição saudável e de convívio 

com outras escolas salesianas. 

 

Assim ao longo do ano, as equipas de voleibol e futsal prepararam-se com trei-

nos regulares e bastante afinco. No caso das equipas de voleibol, estas também 

participam no desporto escolar em competições com outras escolas do distrito 

de Viana do Castelo, onde este ano se sagraram tricampeãs. 

 

Com o lema dos XXIII Jogos Nacionais Salesianos «Desafia-te. Sobe ao pódio 

da tua vida», as quatro equipas de Voleibol e uma de Futsal, com ânsia e mui-

ta vontade de triunfar, rumaram em direção ao sul para participar de 22 a 24 

de abril no grande encontro desportivo salesiano. 

 

Os nossos atletas tiveram uma excelente participação. Valeu o entusiasmo, o 

empenho, a alegria, a competição saudável e, sobretudo, o convívio, próprios 

deste ambiente educativo e desta atividade. As equipas foram acompanhadas 

pelos professores Marco Pereira, Andreia Cabral, Catarina Ferreira, Patrícia 

Borlido e pela Ir. Ana de Jesus, Diretora do Externato Maria Auxiliadora. Pa-

rabéns aos nossos atletas, aos Encarregados de Educação que os acompanham 

e incentivam a um estilo de vida saudável e, em especial, ao professor Marco 

Pereira por toda a dedicação e disponibilidade incondicional ao longo destes 

anos. Assim, os nossos alunos alcançaram prémios na modalidade de voleibol: 

1º lugar Infantis B, 2º lugar Infantis A; 3º lugar Infantis B e 3º lugar Iniciados, 

como já tem sido habitual, desde 2009. 

 

Parabéns a todos e até um dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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DIA 06 DE MAIO, S. DOMINGOS SÁVIO 
 

Margarida Coelho, FMA 

 

No Colégio Nossa Senhora do Alto foi um dia muito especial para os 

alunos pertencentes ao Movimento Juvenil Salesiano, particularmen-

te para os 25 que realizaram nesse dia as suas promessas e receberam o lenço 

amarelo (10), verde (4), azul (6) e vermelho (5). 

 

De tarde, foi tempo dedicado à formação, orientada pelos coordenadores da 

Pastoral Juvenil Salesiana, Ir. Alzira e P. João Chaves, que animaram o tema 

da Espiritualidade Salesiana. O entusiasmo dos mais novos estava tanto ao ru-

bro que “prestaram” uma boa prova dos seus conhecimentos sobre vida salesi-

ana. 

 

Houve um tempo para o sacramento da reconciliação, seguido da eucaristia na 

capela do palácio que os acolheu festiva para aquele momento e onde já se en-

contravam os familiares e educadores/animadores. 

 

Momento alto para os alunos e antigas alunas foi o rito das promessas e a tro-

ca de lenços ou o acolhimento do primeiro, momento tão desejado por eles. 

Participaram com muita alegria e fé na eucaristia. 

 

Seguiu-se o lanche/convívio, generosamente partilhado pelos pais, no refeitó-

rio do Colégio, com os familiares, irmãs e animadores da comunidade educati-

va que os têm acompanhado. 

 

Parabéns aos alunos e um bem-haja a todos os que 

estiveram presentes. 

Por tudo, damos graças a Deus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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SEMANA MAZZARELIANA na Galiza 
 

Alzira Sousa, FMA 

 

A semana dedicada a celebrar Santa Maria Domingas Mazzarello 

começou com uma bênção de chuva que nos colocou a todos dentro da Ludote-

ca na tarde do dia 7 de maio e nos levou a adaptar os jogos que tínhamos pla-

nificado. Contudo a alegria extravasou e as crianças fizeram o jogo de pistas 

inspirado em cenas da vida de Maín. Na continuidade deste dia, seguiu-se uma 

série de «boas tardes» e dinâmicas que nos confirmam a atualidade do caris-

ma salesiano recebido da vida de santidade de Madre Mazzarello na educação 

das crianças e jovens de hoje.  

A embelezar as vidraças, as imagens de Maria Mazzarello em interação com 

crianças e de braço dado com Nossa Senhora Auxiliadora, são o ambiente colo-

rido da semana mazzarelliana, não só para quem frequenta a Ludoteca como 

para todos os que passam por aquelas ruas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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EM CAMINHO PARA A CASA DA MÃE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA FESTA DO MJS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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II ENCONTRO COM DEUS…NO QUOTIDIANO 
 

Valter Silva, 

Coordenador dos SC de Arcozelo  
 

O termo quotidiano, significa normalmente, o dia-a-dia, a rotina, o viver o 

stress de uma vida de trabalho, ou seja, tem muito a ver com a forma como es-

tá ocupado o tempo e como o vivemos.  

“O tempo, esse bem que todos desejamos e tememos. Parece que nos foge.”  

(in Só avança quem descansa, pag.7, Vasco pinto de Magalhães). 

Se refletirmos no texto do Eclesiastes (3, 1-8), que nos mostra que existe um 

tempo para todas circunstâncias da vida, é algo que nos ultrapassa sem vermos 

a verdadeira dimensão, o tempo segundo o “tempo de Deus”, e como sentir a 

Sua presença, momento a momento. Este é um tempo que não se possui, mas 

é um tempo que se sente, “nós temos tempo para aquilo que realmente quere-

mos, para aquilo que levamos no coração.” (ibidem, pág 21). 

 

No passado dia 30 de abril, realizou-se o II Encontro com Deus, em Fiães 

(Santa Maria da Feira), um encontro promovido pelo grupo dos salesianos co-

operadores de Arcozelo, no âmbito da sua ação pastoral, incluída no projeto 

deste ano. A adesão foi positiva, juntaram-se famílias, amigos, elementos liga-

dos à família salesiana da casa.  

 

O grupo foi acompanhado e orientado pelo P. Rui Alberto sdb, que nos convi-

dou a avaliar e potenciar a nossa relação com Deus em comunhão com a natu-

reza. É a criação que proporciona a caminhada pelos campos e carreiros, um 

sentir-se peregrino por um dia, para refletir sobre o seu próprio caminho, 

aquele quotidiano que é constante, mas para vivê-lo de uma forma em que 

consigamos sentir a presença de Deus como o tempo, sempre! “A pessoa preci-

sa de ter espaço para si, para ser ela própria, se quiser dar alguma coisa ao 

outro.” (ibidem, pág 69) 

 

Através da sua orientação, fizemos caminho, par-

tilhamos experiências e estratégias para sentir o 

tempo do relaxamento que ajuda a escutar. Fize-

mos convívio, rezamos e comungamos em família 

cristã na eucaristia. 

 
 
 

Em reflexão... 
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Este é o testemunho de um casal que participou e nos deixa o 

fruto que recolheu deste encontro: 

Dulce e Jorge  

No 30 de abril, a convite dos Salesianos Cooperadores de Arcozelo, entre o Sa-

lão Paroquial de Fiães e o passadiço da mesma cidade vivemos o “II Encontro 

com Deus”. 

Foi uma experiência muito enriquecedora.  

Sob orientação do P. Rui Alberto fomos chamados a refletir sobre como pode-

mos fazer este Encontro com Deus no quotidiano. Ao longo da manhã, entre o 

convívio e a conversa amiga, fomos caminhar no passadiço, desfrutando do 

melhor que a Natureza nos oferece: os sons do rio Uíma, o chilrear dos pássa-

ros, os salgueiros e a imensa vegetação, foi fácil e bom sentir a pre-

sença de Deus.  

Mas como é que se podia comparar este contexto com o nosso quo-

tidiano?  

Rapidamente percebemos que podemos encontrar "Oásis de Deus" 

retirando-nos da correria habitual, do ambiente ruidoso que nos 

cerca e estando em locais como este, mas isso não chega para a ple-

na comunhão com Deus. Assim, já da parte da tarde, o P. Rui pro-

pôs-nos fazermos um momento de silêncio, em que o ruído esteve sempre pre-

sente (porque é também assim a nossa vida diária, a maior parte das vezes). 

Com algumas orientações fomos realizando alguns exercícios de concentração, 

respiração, relaxamento e oração.  

Na verdade, percebemos que nas circunstâncias do nosso dia-a-dia, também o 

podemos e devemos fazer! Além disso, também aprendemos que encarar cada 

dia com otimismo e fé faz certamente a diferença na forma de ser e de estar: 

com os outros, connosco...e, por isso, com Deus. 

 

Este foi o segundo encontro com Deus, e se Deus quiser, já estamos a programar 

um terceiro, se for possível antes deste findar de ano pastoral. 

Um encontro como este, é na verdade uma ação de graças a todos os que acredi-

tam que vale a pena caminhar e dar o nosso tempo mais aos outros proporcio-

nando momentos positivos que se possam multiplicar por muitos outros mo-

mentos vividos no quotidiano. A vivência do encontro com Deus continua dia 

após dia. 

“Só para me encontrar; só para perceber o meu ritmo e quem sou; só para falar 

comigo; só para me encontrar mais com os outros e com Deus.” 

Em reflexão... 
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FAMÍLIA SALESIANA EM SETÚBAL 

 

Mª Noémia e Pedro Lourenço, SC de Setúbal 

 

Mais um ano em que a nossa Casa de Santa Ana recebeu, no dia 19 de 

Março, o retiro anual da Família Salesiana, com 110 os participantes. Pa-

ra além dos habituais grupos da família, este ano estiveram também presentes 

membros de outros grupos carismáticos da vida religiosa da cidade, tais como 

cursilhistas que vieram pela primeira vez. É um bom sinal da vitalidade e rele-

vância destes eventos. 

 

O retiro esteve agendado para o dia 20 de Fevereiro, mas tendo sido adiado para 

o dia 19 de Março, acabou por coincidir com uma data tão importante, o dia do 

pai e S. José, com um carisma muito mais profundo. É caso para dizer que Deus 

escreve direito por linhas tortas. 

 

As Irmãs foram incansáveis, como sempre, na decoração da sala, na preparação 

e receção dos participantes, na preocupação com o almoço dos convivas – tudo 

ligado ao tema do retiro: as Obras de Misericórdia. 

 

O senhor P. Rocha, que já habitualmente preside a estes encontros, brindou-nos 

mais uma vez com a sua boa disposição e bom humor. Este ano surpreendeu-nos 

ainda como se numa aula de Teologia estivéssemos. 

Enfim, foi um dia encantador! 

Agradecemos toda a boa vontade e disponibilidade prestada pelas nossas queri-

das Irmãs, principalmente a Irmã Rosa e Irmã Áurea. Para elas um grande e ca-

rinhoso chi-coração. 

 

 

 

 

 

 

 

Em Retiro... 
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NA CASA DE S.JOSÉ DE 13 A 16 DE ABRIL 

 

Mª José Albuquerque, FMA 

 

Foi uma experiência muito rica e bem preparada. 

Iniciamos todos os dias, sempre com a presença da nossa provincial a Ir. Mª das 

Dores, que esteve sempre connosco em todos os momentos do dia. 

O nosso orientador era o Sr. P. Luciano que nos falou da Misericórdia e do valor 

do sofrimento. 

Agradecemos o acolhimento e a disponibilidade das nossas irmãs da casa de S. 

José, que estavam sempre atentas para que não faltasse nada. 

Penso que foi uma experiência muito positiva, que pode ser aberta a mais irmãs. 

Porque está tudo adaptado às nossas limitações. 

Agrademos à nossa provincial, Ir. Mª das Dores e a toda a comunidade da Casa 

de S. José, o nosso muito obrigada e continuamos unidas pela gratidão e oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Retiro... 
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NA PÁSCOA DE 2016 
 
 

 

Teresa Nobre, FMA 

Padre Alpoim muito obrigada, 
Pela palavra clara e profunda, 
Deus, rico em misericórdia, 
De luz e graça o inunda. 
 

Desde o princípio do mundo, 
Desde o início da Criação, 

Deus debruçou-se sobre mim 
Com misericórdia e coração. 

 
 

O Deus da Aliança é misericórdia, 
É este o seu nome de amor, 
Que percorre todo o itinerário, 
Da História do Povo do Senhor. 

 
Deus fez-nos com arte e com graça, 
Ama-nos com entranhas de amor, 

Se a cor morena reveste o nosso rosto 
Dá os retoques, o artista Criador. 

 
A sua misericórdia é infinita, 
Mesmo se o restauro é doloroso, 
Envolve-nos com imensa ternura, 
O seu olhar amoroso. 

 
O coração abre por dentro, 
Com chave feita por mim; 
Quando Deus quer entrar, 
Sua paciência não tem fim. 

 
Em Jesus de Nazaré 
Revela-se o Deus Amor, 
Rosto da Misericórdia, 
Que levanta o pecador. 

 
Ele inclina-se para ti, 
Para te lavar os pés. 

Olha-te no mais profundo, 
Ama-te como tu és. 

 
Este tema foi cantado 
Por Ana, Zacarias e Maria; 
Proclamado por João Batista, 
Como o hino da alegria! 
 

Ao falar-nos p’los Profetas, 
No Antigo Testamento, 

Deus mostrou misericórdia, 
Sempre, a cada momento. 

 
Deus é caixa de surpresas… 
Faz das suas, continuamente; 
Troca as voltas e reviravoltas; 
Nunca é igual, é sempre diferente. 

Em retiro... 
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Somente Deus é Bom! 

Supera toda a contradição, 

Este Deus de misericórdia, 

De Amor e reconciliação. 

 

Colocar Deus ao nosso serviço 

É pura insatisfação, 

Querer ser como Deus, 

Desemboca na frustração! 

 

Só a bondade é credível, 

Porque sabe a fragilidade, 

Ultrapassa toda a Justiça, 

Que só sabe a falsidade! 

A lei é clara mas muito dura, 

 

Não provoca a incerteza… 

Mas a bondade tem matizes. 

Ela aponta a Suma Beleza! 

 

Jesus olha a gente cansada, 

Que o procura e segue, entusiasmados, 

Tem compaixão, cura os doentes, 

E mata a fome aos esfomeados. 

 

À viúva de Naim 

Oferece o filho com vida, 

Que se ergue da fria morte, 

E abraça a sua mãe querida. 

 

Perdoei-te toda a dívida, 

Servo mau, sem compaixão, 

Porque não usas de misericórdia, 

E fechas, com dureza, o coração? 

 

Jesus tem pena das multidões 

Oprimidas pelo estrangeiro, 

Os mais simples, os que mais sofrem, 

São para Ele os primeiros! 

 

 

 

O olhar de Jesus é profundo, 

Ê e transforma os pecadores, 

Mulheres, publicanos e ladrões, 

São esses os seus amores! 

 

E tu que vives ao lado, 

Das irmãs, no mesmo lar… 

Olhas? Tocas? Perdoas? 

Abres o coração, para abraçar? 

 

Fomos criados para amar, 

O nosso testemunho deve ser o amor. 

Por que passamos de lado, sem olhar, 

Com medo, mas sem pudor? 

 

Nas Histórias bíblicas de irmãos, 

Deus protege o fraco e o pecador, 

Para que o seu Povo perceba, 

Que a sua Aliança é o Amor! 

 

Misericórdia é não acordar  

Quem dorme ao nosso lado, 

Desde que não perturbe, 

Quem se esforça por estar acordado. 

 

Somos protagonistas da misericórdias, 

Deus quis precisar da nossa existência, 

Cada dia nos olha com novidade… 

Com Ele vivemos esta experiência… 

 

Maria, Mãe de Jesus, 

Cantou a Misericórdia do Senhor, 

Derruba dos seus tronos os soberbos, 

E levanta os humildes com amor! 

 

E também muito obrigada 

Pela doutrina de Santa Teresa, 

Vamos aprender, com ela a cantar, 

As misericórdias de Deus, com certeza!!! 

Em retiro... 
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COMUNICAÇÃO E MISERICÓRDIA:  
UM ENCONTRO FECUNDO 
OBRAS DE MISERICÓRDIA DE AÇÃO COMUNICATIVA 

Rosa Mollo Freytas, FMA 

 

Comunicação e misericórdia transformam-se em encontro fecundo expressos 

em obras de misericórdia de ação comunicativa quando: 

 

1. Quando: Cada palavra e cada gesto, o que dizemos e como o dizemos, ex-

primem a compaixão, a ternura e o perdão de Deus para com todos. 

2. Quando: O nosso coração e os nossos gestos animados pela caridade, pelo 

amor divino fazem-nos portadoras da força comunicativa de Deus. 

3. Quando: Transmitimos misericórdia, tocando o coração das pessoas e as 

amparamos no caminho até à plenitude da vida que Jesus Cristo veio trazer a 

todos. 

4. Quando: Criamos pontes a partir da ação comunicativa assertiva, que favo-

rece o encontro, a inclusão, a proximidade e enriquece a sociedade. 

5. Quando: Escolhemos com cuidado as palavras e os gestos para superar as 

incompreensões, curar a memória ferida e construir paz e harmonia. 

6. Quando: Exprimimos palavras e ações apropriadas para construir pontes 

entre as pessoas, as famílias, os grupos sociais e os povos. 

7. Quando: Atuamos com valentia para orientar as pessoas a processos de re-

conciliação oferecendo verdadeiras soluções a antigos conflitos, assim como a 

oportunidade de realizar uma paz duradoura. 

8. Quando: O estilo da nossa comunicação seja tal, que supere a lógica que 

puramente separa os pecadores dos justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma sugestão 
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9. Quando: Sabemos admoestar com bondade a quem se engana, denuncian-

do a maldade e a injustiça de certos comportamentos, com o fim de libertar as 

vítimas e de levantar o caído. 

10. Quando: Pronunciamos palavras com amor, acompanhadas de mansidão 

e misericórdia que toquem os corações dos que são pecadores. 

11. Quando: Escutamos atenta e gratuitamente, percorrendo o caminho com 

proximidade ao lado do outro, pondo humildemente as próprias capacidades e 

os próprios dons ao serviço do bem comum. 

12. Quando: Escutamos prestando atenção, com o empenho de compreender, 

valorizar, respeitar, guardar a palavra do outro. 

13. Quando: Damos bom uso às redes digitais assumindo a responsabilidade 

pelo outro, para fazer crescer uma sociedade sã e aberta à partilha. 

14. Quando: o encontro entre a comunicação e a misericórdia gera proximi-

dade, se faz responsável, consola, cura, acompanha e celebra.  

(Inspiradas na mensagem do Santo Padre Francisco na  
50ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma sugestão 
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COMUNICAR…  
 

 

Lídia Santos, FMA 

 

No dia 15 de abril, ocorreu um Encontro sobre Comunicação da 

Igreja, organizado pela Conferência Episcopal Portuguesa, no Semi-

nário Nossa Senhora de Fátima, Alfragide, destinado a responsáveis de insti-

tuições da Igreja, responsáveis de comunicação da Igreja e profissionais de co-

municação. 
 

No programa constaram, depois da abertura do encontro pelo Pe Manuel Bar-

bosa, Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, duas conferências: 

"Funções de um gabinete de comunicação da Igreja" e "A viagem papal como 

oportunidade comunicativa", ambas proferidas pelo professor José María La 

Porte, professor adjunto de Fundamento da Comunicação Institucional na Fa-

culdade de Comunicação Social Institucional da Universidade Pontifícia da 

Santa Cruz de Roma. 
 

Nas suas intervenções, o professor La Porte salientou a importância da comu-

nicação da Igreja, que tem que traduzir valores em contexto mediático, o que 

nem sempre é fácil. Referiu também que um gabinete de comunicação exige 

um trabalho intelectual e deve ser desenvolvido com profissionalismo. Falou 

da importância da preparação para os eventos comunicativos, quer aconteçam 

naturalmente, quer sejam provocados por serem necessários. Segundo ele, de 

facto, 80% da comunicação é preparação e a improvisação leva a perder o con-

trolo da comunicação. É preciso gerar uma cultura de comunicação e pensar 

num discurso informativo. Não basta tirar fotografias bonitas e publicar! 
 

La Porte relevou que a Igreja é a única instituição que faz contraponto; os ou-

tros meios têm todos a mesma opinião sobre alguns temas-chave. É necessário 

"pensar intelectualmente" como apresentar as nossas propostas, tendo em 

conta o contexto, os destinatários, etc. Como exemplo, mostrou-nos dois pe-

quenos vídeos que podem ser um modo de apresentar a fidelidade no matri-

mónio e o valor da vida.* 
 

As pessoas que representam as instituições eclesiais na comunicação devem 

ser credíveis, relevantes e transmitir empatia. Além disso, é preciso ter em 

conta que um padre, uma irmã… na comunicação, mesmo que "fale" 

a nível pessoal, par o público representa sempre a instituição. 

A tarde foi dedicada a um painel: a perspetiva dos assessores de co-

municação, com a participação de vários profissionais do setor. 

 
 
* Bastille, mariage Paris je t'aime: https://www.youtube.com/watch?v=xw0sQUdYAns  
   Spot sobre síndrome de Down: https://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU  

Em Formação... 

https://www.youtube.com/watch?v=xw0sQUdYAns
https://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU
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COM OS CATEQUISTAS 
 
Assembleia Diocesana reúne mais de 900 catequistas em caminha-

da sinodal 

Alzira Sousa, FMA 

Mais de 900 catequistas estiveram presentes, em Torres Vedras, no dia 17 de 

abril, para a Assembleia Diocesana de Catequistas. Sob o tema «Catequistas 

com Espírito: acolher o olhar de Jesus e ser dom para todos, educar para a Mi-

sericórdia», a Assembleia reuniu a participação das 17 vigararias do Patriarca-

do de Lisboa. Ao longo de alguns meses, e respondendo ao desafio proposto 

pelo Setor da Catequese da diocese, os catequistas refletiram sobre o capítulo V 

da Exportação ‘Evangelii Gaudium’ e, com base neste trabalho, elaboramos os 

contributos para o Sínodo Diocesano. 

 

D. Manuel Clemente esteve presente todo o dia, com a proximidade e a alegria 

que o caracterizam e entusiasmou os catequistas a tornarem presentes, nas cri-

anças, adolescentes e jovens, a imagem de Cristo, Bom Pastor. No início do en-

contro, o Cardeal-Patriarca desejou que esta iniciativa possa renovar “a consci-

ência” de que os catequistas são “a primeira linha da Igreja de Cristo”. Alegran-

do-se “pelo rico contributo para o Sínodo Diocesano”, D. Manuel Clemente 

afirmou que “evangelizar ou catequizar com Espírito é fazê-lo no Espírito de 

Deus e participar, por isso, na alegria dessa mesma aventura, com todas as difi-

culdades que traz. Uma alegria pascal é uma alegria que não omite dificuldades 

– pelo contrário, até parece que as procura... É uma alegria em forma de cruz e 

sabe que isto acabará bem”. 

 

No domingo de oração pelas vocações, a assembleia destacou-se pela oração, 

convívio e experiência de comunhão numa diocese tão ampla, com realidades 

tão distintas e desafios complexos à evangelização e catequese. O essencial é 

deixar que o Espírito Santo continue a evangelizar e, sob a sua 

ação, procurar o que é necessário para os tempos futuros, a 

começar por sermos catequistas com Espírito. 

Em Igreja 
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FESTA DA VIDA E DA FAMÍLIA 
 

Alzira Sousa, FMA 

Fernanda Luz, FMA 
 

O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa organizou 

a Festa da Vida 2016 no dia 8 de maio, sob o lema: «Missão Bom Sama-

ritano». O encontro diocesano reuniu perto de 800 adolescentes dos gru-

pos do oitavo ano de Catequese e realizou-se em dois locais: a belíssima 

Escola João Villaret, de Loures, para as atividades da manhã, e a Casa do 

Gaiato de Lisboa à tarde, para a celebração da eucaristia. 

As atividades da manhã decorreram muito bem. Depois de um momento 

de oração ao ar livre, embora sob a ameaça da chuva, os adolescentes fica-

ram ao cuidado de uma equipa formada por religiosas e religiosos de vinte 

e cinco institutos ou congregações. A Ir. Fernanda Luz e eu ficamos com 

um grupo de 3 paróquias - S. Maximiliano Kolbe (Chelas); Camarate 

(Feteira) e Nazaré. Durante a manhã os Institutos interagiram com os ado-

lescentes para lhes apresentar como é que somos Bons Samaritanos no 

próprio carisma. Depois seguia-se a partilha dos adolescentes sobre a mis-

são que eles realizaram na Quaresma, a partir do texto de Lucas 10 e de um 

empenho de grupo inspirado nas obras de misericórdia espirituais. 

Depois do almoço na escola, num convívio fraterno entre as congregações 

presentes. Dirigimo-nos para a Casa do Gaiato, juntando-nos às famílias 

que estiveram naquele espaço durante o dia a celebrar a Festa da Família. 

No ambiente natural e encantador da Casa do Gaiato desenvolveram-se 

vários workshops, testemunhos e animações musicais, nomeadamente do 

ator Ruy de Carvalho, que encantou a assembleia, apesar de o som não es-

tar à altura da qualidade que o evento merecia. A Missa de encerramento, 

inicialmente prevista para o espaço exterior, teve de ser celebrada no inte-

rior do pavilhão desportivo. Concelebraram com D. Manuel Clemente, os 

bispos auxiliares D. Joaquim Mendes e D. Nuno Brás Martins e cerca de 

meia centena de sacerdotes da Diocese. Vários casais celebraram as suas 

bodas matrimoniais e os adolescentes re-

ceberam a cruz da vida.  

Família e catequese, dois setores da 

evangelização que lançam enormes desa-

fios à Igreja em Portugal. 

Em Igreja... 
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GRATIDÃO À MADRE 
 

No dia 26 de abril o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora celebrou um 

“obrigada” à Madre Yvonne Reungoat. Este ano coube à Inspetoria da Tai-

lândia receber a Madre e ser expressão de gratidão de todo o Instituto. 

 

Apesar de longe, recordámo-la na oração e pedimos a Deus que a ajude na 

missão que tem em mãos—guiar o Instituto segundo a vontade de Deus e 

os sinais dos tempos.  

 

Obrigada Madre pela tua disponibilidade ao serviço! 

 

Em Festa... 
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GRATIDÃO PROVINCIAL 
Delfina Silva, FMA 

 

A gratidão é sempre um sentimento de qualidade elevada, que 

deixa a vida falar da mútua admiração, compreensão, bondade, 

sobretudo da pertença que nos une uns aos outros. Foi nesta mol-

dura de sentimentos que se realizou a festa da Gratidão Provincial no dia 1 

de maio, na casa S. José. As muitas coincidências desse dia tornaram-na 

ainda mais festiva: dia de S. José Operário, dia da Mãe e início do mês de 

maio. S. José rejubilou, certamente, porque a sua casa estava em festa e 

Nossa Senhora desdobrou mais uma vez o seu manto de graça sobre a nos-

sa Inspetoria, nomeadamente sobre a sua animadora, a Ir. Maria das Do-

res. 
 

A Eucaristia foi o centro de onde partiram outros momentos igualmente 

luminosos. Presidida pelo Sr. P. Provincial dos sdb, P. Artur Pereira, foi 

toda ela num tom festivo e profundo ao refletir sobre a Paz que o Espírito 

Santo derrama em todos os que praticam a Palavra e ainda os parabéns 

por estarmos ali reunidas fraternamente em tão grande número. A soleni-

dade sóbria da entrega das novas Constituições fez estreitar mais os elos 

que nos unem, porque temos em mãos o programa de vida atualizado, e 

cuja essência estamos empenhadas em viver desde a nossa Profissão Reli-

giosa. Toda a nossa missão estava presente: os jovens, representados pelas 

jovens do Lar da Casa Santa Ana, irmãs e leigos representados pelas Cui-

dadoras ou Auxiliares da casa S. José.  
 

As irmãs idosas e doentes foram uma presença incomparável em todos os 

momentos e lugares. Serenas, acompanhadas por outras irmãs ou pelas 

próprias auxiliares, viveram connosco intensamente todos os momentos 

do dia. Depois do almoço, juntámo-nos no “salão” de festas. O palco 

raso deu mais sentido a tudo o que ali se desenrolou. Estávamos todas 

no mesmo nível, completamente igualadas no sentimento de pertença 

e gratidão que se apresentou em cenas variadas, mas todas muito bem 

conseguidas porque forjadas no amor. A imaginação, o espírito de cri-

atividade, foram de tal maneira fantásticos que comovia pensar no 

afadigar de cada casa para demonstrar a fraternidade, a gratidão pelo 

que somos e pelo que queremos ser. 

Em Festa... 
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Mas embora todas as casas mereçam imensos aplausos, a que 

me comoveu de verdade foi a própria casa S. José. Na genial interpretação da 

carta de S. Paulo, Cor.13, trouxeram-nos uma meditação intensa da carta em si 

mesma, sobretudo ao vermos quem a coreografava. Se eu não tiver caridade 

sou como o címbalo que tine e lá estava a Ir. Salomé a tocar a campainha; hoje 

vemos como num espelho e vinham duas irmãs com um espelho bem seguro 

para mostrar a verdade; ainda que possua a fé em plenitude e aí estava uma 

irmã acompanhada por outra de vela acesa para não resvalar, porque se não 

tiver caridade, nada sou. Até as senhoras auxiliares se uniram à comunidade, 

vaporosas como anjos, tornando o momento mais elevado. Nenhuma irmã 

idosa ou doente deixou de colaborar naquele aprofundar da Caridade que nun-

ca chegamos a entender bem. Estiveram todo o tempo connosco, as nossas ir-

mãs mais frágeis, esquecidas de si mesmas, das suas mazelas e queixas. Estava 

espelhada ali a firmeza da pertença mais perfumada pelo sofrimento. Se qui-

séssemos resumir em pouco a festa da Gratidão diríamos que foi um elo forte 

de pertença e comunhão. 

 

Bem-hajam todas as comunidades que, desta maneira, tornaram o nosso viver 

fraterno mais  apetecível e exigente. Bem-haja também a irmã Maria das Do-

res, que nos abraçou a todas com a sua palavra quente como veículo do Se-

nhor, animando-nos a prosseguir a caminhada da vida entre rosas e espinhos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Em Festa... 



 

página 31 N.º 221 abril—maio 2016 

Em Festa... 

GIRASSOL 
 
 

 

Roda, gira, girassol, 

És símbolo de comunhão, 

Roda, gira, girassol,  

Na alegria da Gratidão. 

 

Despertas, em cada dia, 

Com a brisa das manhãs, 

Sorrindo à luz do Sol, 

Beijando as flores, tuas irmãs. 

 

Teu coração é de ouro, 

Tuas pétalas são de luz, 

Como raios do sol de Deus, 

Cuja beleza te seduz. 

 

Ao cume da contemplação 

Vais subindo lentamente, 

És para nós o modelo 

Do amor puro e ardente. 

 

Na dança silenciosa, 

Do teu corpo de esplendor, 

Vais cantando muito baixinho, 

As misericórdias do Senhor. 

 

Roda, gira, girassol, 

Até o dia acabar, 

O sol pode esconder-se, 

Mas, de novo, irá brilhar. 

 

Tu o esperas, ansioso, 

Atento, sempre, teu coração, 

Ao Sol Divino, que é tua luz, 

Cantarás, sempre gratidão. 

 

 
 

 Teresa Nobre, FMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na alegria deste convívio, 

Que nos une em comunhão, 

Abracemos, na misericórdia, 

Os projetos da nossa missão. 

 

Na janela da Valponasca, 

Main comtempla uma Luz, 

Roda, gira, como o girassol, 

E dança, dança para o seu Jesus! 

 

Ir, Dores, a tua dança, 

Começa cedo, na contemplação, 

Prolonga-se no cuidado de cada ins-

tante, 

Por tudo e sempre. A nossa gratidão. 

 

Na alegria da misericórdia 

Cantemos, entre nós  

a GRATIDÃO, 

Inebriadas pela luz 

Divina, 

Renovemos,  

por dentro, 

O nosso coração!!! 
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SAIR DA «PERIFERIA»!  
 

Mª de Jesus Reis, FMA 

 

Ao longo deste ano em que a Ludoteca completa 11 anos de vida, a Direção 

e equipa técnica têm apostado em SAIR para divulgar, dar visibilidade, 

chegar a novos públicos na região de Cascais e, claro,… apresentar os talen-

tos dos nossos jovens. 

No sábado, 30 de Abril, o grande momento de festa foi vivido em Cascais - 

Centro Cultural de Cascais e Parque Marechal Carmona! 

A tarde de festa teve dois momentos distintos.  

O 1º teve lugar no salão do Centro Cultural de Cascais onde se desenrolou 

uma pequena - grande peça de teatro “11 anos à volta do sofá” , reali-

zada por miúdos do 2º ciclo, na sua maioria, que integram o grupo de tea-

tro das sextas-feiras à tarde, na ludoteca, orientado pelas nossas educado-

ras Rosana Rosado e Mª João Conceição. Os atores realizaram muito bem 

os seus papéis em que apresentavam os momentos habituais do dia-a-dia 

da ludoteca vividos entre educadores que ‘teimam’ em educar juntamente 

com educandos que, devagar devagarinho, lá vão aprendendo a ser felizes, 

uns com os outros, respeitando as regras mais elementares da sã convivên-

cia na interculturalidade e construindo mesmo amizades para a vida. O ce-

nário – que enquadrava artisticamente a ludoteca no bairro – deveu-se às 

‘mãos de fada’ da Francisca Castro, a nossa ludotecária mais jovem. A pla-

teia estava bem composta por pais, amigos e as Irmãs. No final, a Irmã Al-

zira agradeceu a todos, atores e plateia, destacando e chamando ao palco a 

nossa querida Irmã Maria das Dores Rodrigues, Provincial, que quis brin-

dar, com a sua presença, o trabalho educativo que se vai desenvolvendo à 

volta deste espaço educativo e que vai contando, cada vez mais, com a im-

portante colaboração das famílias e a disponibilidade dos muitos voluntá-

rios. Agradeceu-se também o importante apoio da Câmara Municipal de 

Cascais.   

Alargando o olhar... 
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Num 2º momento, a festa prosseguiu no parque Marechal Carmona, ali 

mesmo ao pé, e foi ao ritmo dos Tambóra que todos para lá nos dirigimos. 

O palco destacava o acontecimento e serviu de chamariz para muitos dos 

que se divertiam nos relvados do parque naquela tarde cheia de sol. Os 

Tambóra já vão sendo conhecidos nestas redondezas: são um grupo a 

crescer – mais de vinte crianças, adolescentes e jovens, liderados pelo Pa-

blo Fortes, coordenador da ludoteca. Para nós que somos portugueses, o 

som dos tambores e das gaitas de foles anunciam sempre festa. Foi mais ou 

menos o que aconteceu ali no Parque Carmona e acorreram muitos ao local 

a ver do que se tratava… e por ali ficaram a apreciar o ritmo e a alegria da-

queles artistas jovens. Também várias das nossas irmãs do ENSA vieram 

bater palmas àqueles pequenos artistas que – a continuar neste ritmo - 

prometem vir a ser grandes. No meio disto tudo houve muitos fotógrafos 

amadores, mas é de realçar com alegria que gostei de lá ver em funções de 

comunicação a nossa Irmã Lídia Santos.  

Uma tarde cheia de carinho e muita dedicação foi o sabor mais apreciado e 

a cor que mais sobressaiu.  

Alargando o olhar... 
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DO CONCELHO DE CASCAIS 

 

Lídia Santos, FMA 

 

A Fundação D. Luís I* homenageou, na quinta-feira, dia 7 de abril, a 

Irmã Elvira Nadais Silva, FMA.  

 

A homenagem foi no âmbito de sessões de "Conversas da República", organi-

zadas pela Câmara Municipal de Cascais, o Bairro dos Museus e a Fundação D. 

Luís I, que têm decorrido neste ano sobre vários temas considerados prioritá-

rios no Concelho de Cascais. Na sessão desta semana, em que "Políticas Soci-

ais" foi o tema em debate, a irmã Elvira Nadais Silva foi a personalidade home-

nageada e contou com as presenças de Isabel Miguéns, Provedora da Santa Ca-

sa de Misericórdia de Cascais, e Lurdes Rocha Vieira,  Presidente do CRID – 

Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes. Coube a Pedro Mota Soa-

res (Ministro da Solidariedade, Trabalho e da Segurança Social de 2011 a 2015) 

a missão de moderar e potenciar o debate do público. 

A sessão decorreu no auditório Maria de Jesus Barroso, na Casa das Histórias 

Paula Rego, Cascais e contou com a presença de membros do Conselho Direti-

vo da Fundação D. Luís I, da Provincial das FMA, Ir. Maria das Dores Rodri-

gues, várias Irmãs e Salesianos das comunidades desta zona e amigos. 

Esta homenagem quis ser um abraço de reconhecimento que a Fundação D. 

Luís I, e certamente Cascais, quiseram deixar à Irmã Elvira na data em que ce-

lebra os 50 anos da sua chegada ao Concelho de Cascais. De facto, a 15 de ja-

neiro de 1966 a Elvira entrava no Aspirantado, no Monte Estoril e depois da 

profissão trabalhou sempre nas casas desta zona do Concelho de Cascais. 

 

Folheto: https://issuu.com/antoniocunha38/docs/booklet_irma___elvira 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SiuDF8nVV-M&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Criada em 1996, a Fundação D. Luís I é responsável pela gestão dos espaços 

expositivos do Centro Cultural de Cascais. É uma Fundação de génese munici-

Homenagem... 

https://issuu.com/antoniocunha38/docs/booklet_irma___elvira
https://www.youtube.com/watch?v=SiuDF8nVV-M&feature=youtu.be
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MARIA CONVIDA-NOS A ENTENDER, NA ORAÇÃO,  
O AMOR DE DEUS  

Sr. Lucca Tullio, Presidente  
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 

(in http://www.admadonbosco.org/#) 

  
Maria ama-nos com o amor de uma Mãe que recebeu de Deus a tarefa e a mis-
são de nos ajudar a descobrir o amor de Deus na nossa vida e a nos converter-
mos a este amor. Num mundo marcado por tanto ódio e indiferença religiosa, 
Maria Auxiliadora quer começar uma verdadeira revolução neste Ano da Mise-
ricórdia, a revolução do amor de Deus. Ela, com uma paciência infinita, guia-
nos ao caminho da conversão. Infelizmente, com frequência, somos filhos pre-
guiçosos e tíbios, somos pobres no amor, pois se tivéssemos verdadeiramente 
o amor a Deus sobre todas as coisas, nós venceríamos toda guerra, também a 
guerra pessoal no nosso coração. Mas sem este amor por Deus, não temos nem 
futuro, nem vida eterna. Por isto Nossa Senhora nos convida a amar cada vez 
mais.  
 
É olhando Jesus crucificado e ressuscitado, que podemos compreender o amor 
de Deus por nós, o amor com o qual o Pai nos deu o seu Filho e o fez ressurgir 
da morte para que nós tivéssemos a vida eterna. Pegando a Cruz nas nossas 
mãos, olhando para Jesus que morreu por nós, fixando os nossos olhos nas su-
as santas chagas, tomaremos mais consciência do dom que Deus nos deu. Je-
sus escolheu livremente a morte, para nos salvar e para nos dar a vida eterna, 
onde Jesus nos leva através da sua paixão, morte e com a luz da sua ressurrei-
ção.  
 
Contemplando este amor, não devemos sentir apenas compaixão, mas verda-
deira dor pelos pecados, devemos despertar o sentido do pecado e manifestar 
uma consciência moral vigilante e atenta. Nossa Senhora convida-nos a com-
preender o amor de Deus por nós, através de um forte desejo de nos confessar, 
de estar em paz com Deus, de escolher um sacerdote como diretor espiritual. A 
confissão é uma verdadeira ressurreição com Cristo: morre-se para o pecado e 
é-se ressuscitado com Cristo e o coração se enche de alegria.  
  
Tudo isto suscitará em nós a alegria e o orgulho de sermos cristãos, de sermos 
verdadeiros devotos de Maria Auxiliadora, como tantos irmãos e irmãs nossos 
estão a testemunhar com o sacrifício de suas próprias vidas. Nós, tantas vezes 
nos escondemos e nos envergonhamos de sermos cristãos, enquanto Nossa Se-
nhora nos ajuda a compreender o amor que surge na fé e encontra a coragem 
de testemunhá-la. Por isso é preciso rezar, para compreender na oração, o 
amor de Deus. Esta é a beleza que Nossa Senhora coloca em muitos corações.  
 

 

 
 

 

 

 

 15/04 - Irmã da Ir. Maria José Santos 

 30/04 - Sobrinho da Ir. Rosa Silva 

 07/05 - Irmão da Ir. Cecília Teixeira 

 31/05 - Ir. Teresa Almeida 

 02/06 - Cunhado da Ir. Rosa Silva 

O Senhor chamou a Si ... 

Uma partilha... 

http://www.admadonbosco.org/

