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Maria das Dores Rodrigues, Provincial 

Vinde! Descansai um pouco 

O fim do ano letivo-pastoral reclama-nos descanso e reposição das forças, anuncia-nos um 

tempo de férias, profetisa uma nova etapa!  

As férias não são um tempo morto ou pesado, não são um intervalo na vida consagrada, co-

mo não são um tempo desleixado ou enfadonho!  

As férias também não são sinónimo de viagens, gastos, superficialidade…! 

As férias são um tempo de passagem! Uma espécie de ponte através da qual passamos de 

um ano a outro, do cansaço à jovialidade na entrega, da rotina obrigatória à criatividade 

que enriquece e refaz!  

As férias são um grande desafio ao empenho criativo e criterioso, para que aconteça renova-

ção!  

Elas são um dom ecológico para o corpo e para a alma!  

Um tempo gratuito a bem gerir para dele usufruir.  

As férias são um convite evangélico:  

Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco! (Mc 6, 31) 

Jesus, sempre atento aos seus discípulos, de ontem e de hoje, manifesta compaixão perante 

o cansaço, o desgaste, o esvaziamento dos seus, convidando-os ao descanso, com Ele!  

Também aí Jesus manifesta misericórdia! 

As férias dum cristão, e ainda mais as férias duma consagrada, devem ser um tempo privile-

giado para sair com Jesus, para um lugar deserto de tudo o que nos possa poluir física e es-

piritualmente!  

As férias são um tempo de cura!  

Para que tal aconteça, há que tomar consciência das feridas, das mazelas, de tudo o que pre-

cisa ser curado.  

Há que fazer o diagnóstico e programar uma terapia adequada, com Ele.  

As férias são um tempo oportuno para fortalecer laços de amizade, para aprofundar a fé e 

estreitar a relação com Deus e com as pessoas!  

Sair para estar com Ele no silêncio, na serenidade, na contemplação da beleza, sobretudo 

daquela beleza que Ele cria em nós e nos nossos ambientes! 

Acolhamos um tempo de férias, ainda que breve, como convite que o Mestre nos dirige:  

Vinde! Descansai um pouco!  

Deixemo-nos levar por Ele, onde as férias são eficazes, porque o descanso acontece!  

Vinde a Mim todos vós que andais cansados e oprimidos! (Mt 11, 28) 

Na fé, tudo é mais belo e verdadeiro, também as férias!  

“A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, 

encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria 

sem estar obcecado pelo consumo.” (Laudato si, 222) 

 

O dia da fidelidade que celebramos a cinco de agosto, memória da fundação do Instituto e 

da nossa consagração, seja vivido na escuta, abertura e disponibilidade ao convite que o Se-

nhor renova sempre: “Chamei-te pelo nome. És minha!” (cf. Is 43,1)  

 

Na Aliança refeita na Sua fidelidade está a garantia de uma vida profética e contemplativa!  

Que o novo ano letivo nos encontre prontas a testemunhar, com Maria, a beleza do encon-

tro com Jesus.  

Boas férias, com Ele!  

A palavra da Provincial Editorial 
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Mãe de misericórdia 

Redação 

Acompanhando o ano da misericórdia, propomos nos próximos números do Sintonia, 

uma reflexão a partir da oração dirigida a Maria Mãe de misericórdia no nº24 da Bula 

Misericordiae vultus. São extratos dum comentário feito por José Trigona, SDB, na 

inserção da revista Il Tempio di Don Bosco de maio 2016. 

 

Maria, Mãe de misericórdia 

S. João Paulo II usa este título na sua encíclica Dives in misericordia onde nos recor-

da que "Maria portanto é aquela que conhece mais a fundo o mistério da misericórdia 

divina. Sabe o seu preço e sabe quanto é grande. Neste sentido, chamamo-la também 

Mãe da misericórdia: Nossa Senhora da misericórdia ou Mãe da divina misericórdia; 

em cada um destes títulos existe um profundo significado teológico, porque exprimem 

a particular participação da sua alma, de toda a sua personalidade, no saber ver, atra-

vés dos complexos acontecimentos de Israel antes e de cada homem e de toda a hu-

manidade depois, aquela misericórdia da qual ^"todas as gerações" se tornarão parti-

cipantes segundo o eterno desígnio da SS. Trindade." (DM9) 

 

"Mãe de misericórdia" é a grande característica de Maria Rainha e Mãe. O seu co-

ração está voltado para nós miseráveis. Mas antes de continuar gostaria de recordar a 

etimologia da palavra misericórdia que vem do latim misricors, que quer dizer que 

tem compaixão, do vero misereo, tenho piedade; e de cor: coração. A 

misericórdia é um sentimento pelo qual a miséria alheia toca o nosso 

coração. O coração que se doa à misericórdia. Definição consonante 

com Maria que tem o seu coração voltado para a miséria humana, o 

seu coração é propício aos mais necessitados. é uma mãe que se pre-

ocupa com os últimos, os seus olhos miram-nos com misericórdia 

porque a nossa miséria toca profundamente o seu coração. O seu 

olhar de mãe está voltado para todos, para cada um de nós, e nin-

guém passa inobservado, não deixa ninguém só. E sabemos que os 

sofrimentos e misérias desta vida são tantas; Sto. Agostinho exclama: 

Quem, na verdade, é capaz, mesmo que seja com um rio de eloquên-

cia, de evidenciar os sofrimentos desta vida?" e por isso dirijamos-

Lhe o nosso pedido de auxílio dizendo: os vossos olhos misericordio-

sos a nós volvei, porque sabemos que "Em ti misericórdia, em ti pie-

dade, em ti magnificência,…" (Dante) 

Em Reflexão 
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A doçura do teu olhar nos acompanhe neste Ano Santo, para 
que todos possamos redescobrir a alegria da ternura de Deus. 

 

 

A Ela, nossa mãe celeste, pedimos que faça con-

nosco como fazem todas as mães, que nos tome 

pela mão e nos acompanhe neste nosso caminho 

de reconciliação, dum modo particular neste ano 

jubilar no qual queremos redescobrir a alegria da 

ternura de Deus. Aquela ternura que o rei David 

experimenta e que não obstante o seu pecado tem 

a certeza do amor de Deus que perdoa e lhe faz 

exclamar: Piedade de mim, ó Deus, no teu grande 

amor; na tua misericórdia, apaga s minha rebe-

lião (Sl. 50). Uma outra tradução, que me é cara, 

diz: Piedade de mim, ó Deus, segundo a tua gran-

de misericórdia; segundo a multidão das tuas 

compaixões apaga a minha iniquidade. E o que é 

o pecado senão uma rebelião contra Deus? Aquela rebelião que levou Adão e Eva a 

querer ser como Deus. Rebelião ao projeto de Deus para cada um de nós, projeto que 

não é outro senão a nossa felicidade eterna. 

 

Se o homem, porém, confessa o seu pecado, a justiça salvífica de Deus está pronta a 

purifica-lo radicalmente. Através da confissão da culpa abre-se, de facto, para o oran-

te um horizonte de luz no qual Deus opera. O Senhor não age apenas negativamente 

eliminando o pecado, mas recria a humanidade pecadora através do seu Espírito vivi-

ficante: infunde no homem um "coração" novo e puro, isto é, uma consciência renova-

da, e abre-lhe a possibilidade de uma fé límpida e de um culto agradável a Deus.  

 

 

 

 

 

Em Reflexão 
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Assembleia Provincial 

Ana de Jesus Carvalho, fma 

Decorreu nos dias 2 e 3 de julho, em Fátima, a Assembleia provincial, 

com a participação de 52 irmãs. 

 

Esta não foi mais uma assembleia que, obrigatoriamente, tem de ser feita cada ano. 

Como o nome indica, este momento da vida da nossa Província, pelo número de irmãs 

que congrega e pelos temas estudados e refletidos, é o pulsar da vida salesiana das 

FMA, nesta terra de Santa Maria. Repensar o trabalho feito e o ainda por fazer, é 

objeto de estudo e de ponderação das forças e capacidades de execução; é também um 

fortalecimento das energias e um reforçar do carisma salesiano, vivido nas circuns-

tâncias limites de hoje, com as capacidades que possuímos, mas sobretudo com o en-

tusiasmo que deve acalentar qualquer sonho e projeto.  

 

A Ir. Maria das Dores apresentou, em linhas gerais, os grandes desafios para o próxi-

mo sexénio, incentivando ao entusiasmo, mas também com realismo perante as capa-

cidades e forças que vão diminuindo. Salientou a urgência de uma vida de testemu-

nho, na fé e na vivência coerente dos valores evangélicos; a valorização das nossas 

Constituições agora renovadas, mediante o estudo e a vida; continuar a fomentar a 

nossa presença na Igreja local; potenciar o nosso estar com os jovens, ser casa acolhe-

dora e evangelizadora, como nos pede o recente CGXXIII.  

 

Também os âmbitos da pastoral e da economia apresentaram uma relação sumária 

das necessidades e urgências a ter em conta na hora da elaboração dos projetos comu-

nitários. 

 

Todo este trabalho, que resultou muito positivo, segundo a avaliação final em assem-

bleia, foi antecedido por uma manhã de oração e de reflexão à luz da Palavra de Deus 

em Lc 5,1-11. Este texto ajudou a interiorizar a necessidade da presença do Senhor na 

vida de cada uma e da Província, pois é em Seu nome que 

“lançamos as redes” e avançamos mar dentro.  

Em Comunidade provincial 
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Assembleia anual 

Delfina Silva, fma 

 

Fiquei indecisa por que ponta lhe pegar. Depois, refleti, não há pontas 

nem meios, o tecido é o mesmo: Esta foi uma Assembleia / Exercícios Es-

pirituais de dia e meio.  

 

Duc in altum – o tema apresentado para a lectio - levou-nos realmente a uma pesqui-

sa cheia de entusiasmo e alegria na procura infatigável do nosso ser mais profundo. 

Um momento lindo, uma partilha cheia de unção e fraternidade. Não foi um momen-

to, foi toda a manhã vivida naquele cenáculo de meditação e abertura, em que deixá-

mos que Deus presidisse e fosse  o “nosso” tudo. Desta lectio decorreu o outro tempo 

e temas que nos foram expostos. Mas ela foi o alicerce desta Assembleia. 

  O sentido de pertença era acolhido e bem-vindo em todos os assentos ali ocu-

pados e eram muitos! Trabalhamos e dialogamos sobre a falta de vocações e a manei-

ra simples de pedir, de rezar, além da Adoração que já fazemos aos domingos; o con-

fronto com as Constituições renovadas que não foram escritas para ficarem no escani-

nho; o sermos e vivermos em Igreja; a formação dos leigos é sempre o nosso quebra-

cabeças desafiante. Enfim tudo isto e mais constituiu a base que nos foi facultada e 

muito bem, mas se o Espírito nos levava a algum acrescento também ninguém fugiu à 

determinação de detetarmos o que é melhor para a Província, sobretudo, detetarmos 

o que é que nos trava para sermos santas, no séc. XXI. Afinal, mais fuga menos fuga 

ou escapadela, é disso mesmo que se trata: que em cada comunidade das FMA se revi-

gore o espírito de Mornese e a certeza calorosa de Valdocco. Os nossos Santos Funda-

dores tiveram muito mais dúvidas e perigos, dissabores e oposições de todo o género 

do que nós, mas o que eles procuravam pela certa e a toda a hora era a “teologia do 

joelho” como diz o Papa Francisco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade provincial 
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Senti uma pena tão real e dorida das irmãs da Província que não puderam estar e vi-

ver em pleno esta “misericórdia” que o Senhor tem connosco. Estamos com certeza 

muito gratas a todas as mediações que Ele usou, a canseira que tiveram para que tudo 

estivesse preparado. Mas ainda quero sublinhar como terminamos. Porque é muito 

significativo. Tratava-se do retrato da família unida na mesma comunhão de origem e 

futuro. E não é que, enquanto nos alinhávamos, desatamos a cantar forte e calorosa-

mente “Ó que dita?! Este segredo não pode passar daqui, é que o som, a canção, se 

ouve em qualquer aparelho que fixou as faces mais ou menos avultadas de rugas e ca-

belos brancos… Acreditem, nunca tinha visto semelhante milagre, revela-se a fotogra-

fia, foca-se e o som ó que dita dá logo o mote! Tal e qual como no tempo dos Apósto-

los, com a devida vénia e distância de santidade e de tempo: “Não são eles todos gali-

leus e como é que cada um de nós os entende na sua própria língua!?” … Não é ela a 

tal daquele dia… E aquela a do tropeço em toda a esquina? Mas olha como está dife-

rente, olha como sorri e fica mais linda ao fazê-lo! É que todas nós prometemos que 

este ano centenário das Aparições seja para a Inspetoria de Nossa Senhora de Fátima 

UM ANO SANTO. 

        

 

 

Em Comunidade provincial 
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Dia Internacional da Criança 

Ana Carolina Pinto, professora  

 

No passado dia 1 de junho, o Externato Nossa Senhora de Fátima festejou o dia Inter-

nacional da Criança. Como é tradição, os pais dos finalistas prepararam um teatro pa-

ra apresentar a todos os alunos. Foi um momento vivido com muita emoção, alegria e 

criatividade. A história mote da peça apresentada foi o clássico da Disney “A Bela e o 

Monstro”, estando presentes os valores da alegria, da amizade e do respeito pela dife-

rença. Foi evidente o envolvimento e o dinamismo destes pais com todas as crianças 

que as animaram com as suas representações e brincadeiras.      

 

 

 

 

 

Um por todos e todos pelo Ambiente! 

 

Este ano letivo foi pintado com as cores da Natureza, pois, pelo terceiro ano consecu-

tivo, desenvolvemos o projeto Eco Escolas no nosso Externato! 

 

O programa Eco Escolas, de origem internacional, pertence à Foudantion for Envi-

ronmental Education” e está a ser desenvolvido em Portugal desde 1996, pela ABAE 

(Associação Bandeira Azul da Europa. O projeto consiste na implementação de sete 

passos que constituem um desafio para as escolas e um reconhecimento do trabalho 

de qualidade desenvolvido no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilida-

de. 

 

Ao longo deste ano envolvemos a comunidade escolar em ações sustentáveis, desafi-

os amigos do ambiente, concursos ambiciosos e atividades pedagógicas repletas de 

divertimento, desenvolvidos também com o apoio da Câmara Municipal de Gaia.  

 

É por isso que somos Eco Estudantes:  

Um por todos e todos pelo Ambiente!  

 

 

 

Com os jovens... 
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Visita à Base Aérea de Montijo 

2ºA, Escola Santa Ana 

No dia 3 de maio, as turmas do 2º e 3º  anos foram à Base Aérea de Monti-

jo.  

 

Mais uma vez, esta visita contou com o apoio do Sr. Militar António Henriques, pai de 

duas antigas alunas da nossa escola. Ficámos-lhe muito gratos por nos ter facultado 

esta visita, e termos sido guiados por outros militares seus colegas, dando-nos a opor-

tunidade de conhecermos a Base. 

 

Vimos o local onde estavam os aviões e helicópteros que fazem missões de salvamento 

de pessoas que fiquem em locais isolados, devido a temporais, incêndios ou outras 

calamidades.  

 

Foi-nos explicado que é nos hangares que estes grandes aparelhos são reparados, mas 

que também é lá que se encontram as mercadorias que transportam, principalmente, 

para o Arquipélago da Madeira e dos Açores e também no continente. Entrámos den-

tro de helicópteros e aviões, onde existiam muitos lugares e cintos de segurança, cai-

xinhas de primeiros socorros, barcos insufláveis, máscaras de oxigénio, entre outras 

coisas. Mas o que mais gostámos, foi de entrar no cockpit onde havia muitas luzinhas 

e botões, que até nos pareciam estar a mais! 

 

Antes de terminarmos a visita, fomos ver a secção dos Bombeiros da Base Aérea. Eles 

apagam os incêndios que possam existir nos aviões ou helicópteros dentro da Base. 

Os senhores bombeiros foram muito simpáticos e até nos deixaram usar os capacetes 

e as luvas que usam na sua missão. 

Gostámos muito desta visita, porque não fazíamos ideia do tamanho da Base 

Aérea, das medidas reais dos aviões e dos helicópteros, como funcionam por 

dentro, mas também dos pilotos que nos responderam com simpatia às nossas 

curiosidades.  

Com os jovens... 
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“Jubileu da Catequese” - Setúbal  

Inês Abrantes  

 

Neste Ano da Misericórdia, somos convidados a peregrinar. Neste estímulo à con-

versão o Sr. Padre Rui, convidou os catequistas, as crianças da catequese e respetiva 

família para celebrar “o Jubileu da Catequese”. 

 

Então, no dia 14 de maio, iniciámos uma peregrinação entrando pelas portas Santas 

da nossa Diocese. De manhã, no Santuário de Nossa Senhora da Atalaia louvámos o 

Pai com um cântico e venerámos a Mãe rezando o Angelus. Tivemos oportunidade 

de conversar com o pároco Miguel Soares, que nos contou um pouco da história des-

te Santuário. 

 

Perto da hora do almoço, chegámos ao Santuário de Cristo Rei, louvámos o Filho e 

relembrámos o nosso batismo, pedindo perdão, persignando-nos com água benzida 

e professando a nossa fé. Aqui, fizemos uma paragem para almoçar e a criançada 

aproveitou para brincar e para disfrutar da magnífica vista da cidade de Lisboa, ape-

sar do frio que se fazia sentir. 

 

A seguir ao almoço, rumámos para o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, 

onde rezámos a Oração Universal e cada um de nós acendeu uma vela enquanto can-

tava “esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar”. Neste Santuário, também ouvimos as 

explicações do Sr. Padre Rui acerca dos 10 altares mandados construir pelos romei-

ros. 

 

Após um lanche que retemperou as forças, regressámos a Setúbal. Quando chegá-

mos, entrámos pela Porta Santa da nossa Sé, a Igreja de Santa Maria e celebrámos a 

Eucaristia, muito animada pelos escuteiros. 

 

Foi um dia longo para as nossas crianças, mas deixou-as cientes de que devemos ser 

misericordiosos com os outros como o Pai é connosco. 

 

 

Com os jovens... 
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Festa das Promessas 2016 

 

Ricky, animador  

 

No dia 10 de Julho, o Centro Juvenil Salesianas – Promotores da Paz de 

Arcozelo celebrou a já tradicional Festa das Promessas.  

Mas seria errado começar esta história por aqui. 
 

Há um ano atrás, preparávamo-nos para ir a Turim, berço da obra Salesiana. Estive-

mos onde João Bosco esteve. Estivemos com D. Bosco. E Maria Auxiliadora esteve 

connosco. Depois, voltámos para casa. Cada um para sua casa (como se a vida pudes-

se continuar com normalidade!). A seguir, o grupo de jovens arrancou para mais um 

ano. Um ano cheio de projetos inspirados pela nossa peregrinação! Mas também um 

ano de regresso à base, longe da loucura de organizar mega eventos todos os meses. O 

que se seguiu foram meses de catequeses, atividades, Eucaristias, orações, formações, 

retiros, ensaios, festas, concertos, encontros e reuniões. Um ano calmo, vá. Foi a isto 

que as Irmãs, os Animadores, os Jovens e as suas famílias se entregaram, semana 

após semana. E assim percorremos caminhos: o da nossa vida, o catequético e o do 

MJS. 
 

Chegámos a 10 de Julho: cansados, por mais um ano em que demos tudo quanto 

tínhamos; felizes, por sentirmos que pertencemos a algo muito maior que cada uma 

das nossas vidas. 
 

O Pe. Rui Alberto, bastante presente na vida do nosso centro juvenil este ano, cele-

brou connosco a Eucaristia. Os Jovens fizeram promessas perante a comunidade, que 

se esperam que dêem frutos! O André e a Marta fizeram as suas promessas de Anima-

dores! Muito nos alegra saber que estão mais empenhados que nunca nesta missão 

tão importante do MJS. A Ana Luísa e a Matilde, do grupo do 5º ano, fizeram a sua 

Primeira Comunhão. Parabéns! 
 

O resto do dia foi dedicado ao convívio entre todos com um picnic, um torneio de fu-

tebol, um jogo com os nossos amigos dos Salesianos do Porto, uma aula de Zumba, 

Karaoke, um concurso de talentos e a transmissão da final do Europeu! Que dia... 

Ainda bem que vamos de fér...Ah! Esperem! O ano ainda não terminou! Bom 

Acampamento para todos!  

 

 

 

Com os jovens... 
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Viagem de Finalistas 
 

Ana Carolina Pinto, professora  

  

Os finalistas do 4º ano, do Externato Nossa Senhora de Fátima, Arcozelo, 

no passado dia 13 de junho, partiram em busca de novas experiências, pa-

ra o Campo Aventura Júnior Resort, em Óbidos.  

 

Em espírito de grupo, praticaram alguns desportos radicais, como slide, high ropes, 

rappel e tiro ao alvo, orientados por um grupo de animadores que os apoiou e acom-

panhou com muita dedicação e jovialidade, trazendo aos nossos finalistas, uma moti-

vação extra e capacidade de se superarem. A passagem pela piscina, foi um momento 

de brincadeira que muito animou o grupo. À noite, puderam desfrutar de um pequeno 

concerto ao vivo e dançar na discoteca do Campo. Dormir nas camaratas, com os ami-

gos, foi algo que trouxe maior proximidade entre todos.  

 

Entre as crianças, podíamos ouvir “Jamais esquecerei esta viagem de finalistas!”, 

“Foi a melhor viagem de todas!” 

 

 

 

Com os jovens... 
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Verão Bosco em Vendas Novas 
Helena Salvaterra, professora 

 

Depois do cansaço do ano letivo eis que chegavam as tão esperadas férias o famoso 

VERÃO BOSCO, antigos alunos correram a inscrever-se como monitores, e este ano 

as inscrições foram muitas, quer de monitores, quer de alunos residenciais e não resi-

denciais. Para os professores o Verão Bosco não significa férias, mas sim um novo de-

safio (fazer mais e melhor pelas crianças). Começou algum tempo antes com pesquisa, 

escolha, planificação das atividades, lista de materiais entre outros. 

Estas quatro semanas proporcionaram às crianças, monitores e professores experiên-

cias e aprendizagens únicas, momentos de descontração e lazer. Foram apresentadas 

atividades diversificadas, com saídas apelativas e que muito agradaram a pequenos e 

graúdos, sempre com lotação esgotada. 

Foram mantidos princípios para nós “Colégio” importantíssimos como promover a 

exploração do meio natural, rural/urbano e social envolvente seguindo uma postura 

consciente; estimular para a importância das atividades em grupo incutindo valores 

como o respeito, a cooperação e a entreajuda; promover o bem-estar e o desenvolvi-

mento integral das crianças e jovens num clima de segurança afetiva e física; propor-

cionar um programa organizado de carater educativo, cultural, desportivo adaptados 

à faixa etária a acompanhados por uma equipa de profissionais e ainda manter valo-

res salesianos. 

Pessoalmente adorei este meu primeiro Verão Bosco e vou usar uma expressão de 

Dom Bosco para encerrar: “Eu não disse que seria fácil, mas que valeria a pena”. 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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FESTA DA GRATIDÃO na Ludoteca! 

 

A comunidade da Galiza 

 

Desde meados de Junho iniciaram-se as atividades de verão com mais de 80 crianças, 

adolescentes e jovens, muitos o dia inteiro, das 9h às 17h. 

 

Foram organizados em pequenos grupos para as diferentes atividades, tendo cada 

grupo, como referência, animadores adolescentes escolhidos para desempenhar tal 

missão durante os dois meses de férias na ludoteca. Receberam, para isso, formação 

específica durante um fim-de-semana. Estes animadores adolescentes participam na 

última semana de julho no acampamento ‘Pegadas’ em Estremoz. 

 

Os bons-dias das sextas-feiras de junho e julho foram dedicados a motivar ao sentido 

da gratidão e do respetivo dia festivo. Responsabilizaram-se os animadores para a 

escolha do gesto de gratidão que cada pequeno grupo prepararia para aquele dia. 

Canto, dança, teatro, música, etc. 

 

Uma vez montado o esquema, já cada grupo foi encontrando os momentos mais opor-

tunos para ensaiar, sobretudo à 6ª feira, com a manhã livre, sem praia, precisamente 

para se ir preparando a festa. 

 

Para a Eucaristia fez-se motivação e ensaios em conjunto com toda a gente. 

 

Dia 15 de Julho todos chegaram, logo de manhã, com o coração em festa! Às 11h, na 

igreja da Senhora da Boa Nova, foi a Eucaristia celebrada pelo nosso Pároco, o Padre 

Paulo Malícias, e de tarde foi a hora de cada grupo apresentar as suas habilidades. 

Alguns familiares estiveram presentes, destacando-se, é claro, aquelas 4 ou 5 mães, 

sempre disponíveis para deitar a mão onde fosse mais necessário. Houve lanche me-

lhorado! Houve muitas flores para dizer obrigado. Houve palmas e sorrisos sem me-

dida. Ninguém ficou esquecido. A equipa dos animadores preparou para cada ele-

mento do grupo um presente simbólico identificado pela qualidade que mais caracte-

rizou cada criança ao longo destas semanas. Por sua vez, o grupo dos educadores da 

ludoteca presenteou cada animador com um símbolo que o retratou no serviço de-

sempenhado. 

 ALEGTRIA e GRATIDÃO foram dentro de cada um pelo que cada um é na vida de 

cada dia!... 

 

 

Com os jovens... 
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Em experiência vocacional na Galiza 

 

Maria de Jesus, fma 

A nossa Comunidade acolheu com muita alegria o grupo de meninas adolescentes, seis, 

- 3 dos Salesianos e 3 do Rosário – que vieram fazer uma experiência vocacional aqui 

na Galiza. Sentimo-lo como uma graça de Deus para nós!... As Irmãs Alzira, Mafalda e 

Linda, mais a responsável da pastoral dos Salesianos tiveram certamente muita cansei-

ra e responsabilidade na preparação e vivência destes dias. As outras de nós, aqui na 

Galiza, tivemos a simples mas maravilhosa missão de as acolher de coração e com 

imensa alegria e de lhes preparar um jantar, um almoço e um lanche, tudo com muito 

amor e carinho, confraternizando com elas nesses momentos, agradecidas a Deus pelo 

dom imenso da vocação que nos deu e implorando do Espírito Santo para cada uma a 

graça de crescerem no amor a Jesus e à Sua Vontade Divina. 

No dia 21 de julho, foi com muita alegria que recebemos três jovens e dois seminaristas 

de Caparide na semana vocacional para rapazes. Os cinco jovens passaram o dia da 

missão com as crianças e adolescentes da Ludoteca e almoçaram com as Irmãs, num 

convívio muito simples, alegre e fraterno. Foi vocacionalmente muito enriquecedor pa-

ra a nossa comunidade termos tido a oportunidade de em duas semanas conhecer jo-

vens com um olhar que brilha por se sentirem tocados pelo amor de Cristo! Que o Se-

nhor os entusiasme a procurá-lo e a segui-lo com muita alegria! 

 
Testemunho de uma das jovens… 
 

Ana Margarida Costa 

 

Gostei imenso deste encontro vocacional, primeiro por ter conhecido o dia-a-dia das 

irmãs. Não fazia a mínima ideia que era tão "normal"!  

Outro momento onde fiquei também muito surpreendida foi com as irmãs Concecio-

nistas, tinha uma ideia bastante errada a seu respeito e pensei que não nos podiam fa-

lar! Acho que ser irmã de clausura não deve ser muito fácil...  

Gostei muito da subida à Serra de Sintra, das reflexões e da paisagem fantástica que 

nos acompanharam! Nesse dia terminámos na praia, uma ótima forma de relaxarmos!  

Neste encontro pude verificar que existem irmãs a viver em apartamentos e fiquei mui-

to feliz por ter conhecido a irmã Elvira, a irmã que tanto faz pelas pessoas daquele sítio 

e adorei ser recebida por todas elas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Com os jovens... 
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Com os jovens... 

Gostei muito de ter tido a oportunidade de ir à Ludoteca, o espaço, as pessoas, o am-

biente... gostei imenso de sentir a energia daquele lugar.  

Acho que o mais importante deste encontro foi ter ouvido a opinião de outras pessoas 

que vivem num quotidiano semelhante ao meu. Gostei de todos os testemunhos, to-

dos diferentes mas todos tinham Deus nas suas vidas, por isso todos eram felizes! Co-

mo nunca tinha ouvido muito da vida de Maín em concreto, gostei bastante de ter vis-

to o filme e depois da reflexão em grupo.  

Muito obrigada por estes dias, obrigada a todas as irmãs, principalmente à Irmã Lin-

da e Mafalda e também à Filipa.  

 

As que quiseram vir ver... 
 

Mafalda Monteiro, fma 

Durante os dias 11 a 14 de julho tivemos 6 adolescentes em duas das nossas comuni-

dades - Galiza e Bairro do Rosário.  

O objetivo do encontro vocacional era dar a oportunidade a estas raparigas de conta-

tarem com a nossa vida, mas também de se questionarem sobre a vontade de Deus a 

seu respeito. Nesta lógica, demos a possibilidade de estarem na presença de outras 

pessoas que vivem outras escolhas e que, desse modo, são felizes. 

Foram dias bonitos de oração e de partilha onde cada uma aceitou o desafio de se con-

frontar com Deus sobre o projeto de vida. 

Fica o agradecimento especial às comunidades da Galiza e do Bairro do Rosário que 

de forma acolhedora abriram as portas para estas raparigas e quiseram mostrar um 

pouco do modo simples de como vivemos. Obrigada! 
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Com os jovens... 

Em Paredes de Vitória... 
 

Mafalda Monteiro, fma 

 

Dos dias 18 a 22 de julho era impossível querer acampar no parque de Paredes de Vi-

tória, perto da Nazaré. Nesta semana essa zona foi inundada de gente pequena até ao 

secundário que pertenciam ao MJS e que queriam viver este final de ano de um modo 

diferente e sempre muito animado. 

Eram cerca de 350 os participantes dos 3 campos que se deslocaram de norte ao sul 

do país para se encontrarem para mais uma aventura. A organização do campo dos 

pré-adolescentes, adolescentes e jovens ficou à responsabilidade das respetivas casas: 

manique, funchal e coordenadores nacionais e conselho MJS. 

Foi uma experiência bonita de Movimento onde a alegria, o convívio e a celebração 

eram a marca persistente de todos os dias.  Sem deixar de dizer que a praia nos ba-

nhava todos os dias e as caminhadas e jogos eram mais que muitos! 

Apesar dos percalços, o entusiasmo e a energia não desapareceram!  

Obrigada a todos os que organizaram e deram o “litro” para ver a juventude em movi-

mento; obrigada aos animadores que estiveram a acompanhar estas gerações … são 

uns dias exigentes mas sempre marcantes; obrigada aos salesianos e salesianas que se 

fizeram valer pela coragem em estar, durante aqueles dias, a colaborar no que foi ne-

cessário. Um obrigada a todos os que estiveram presentes e que deram o seu contribu-

to para que esta atividade do MJS fosse uma experiência rica de Jesus.  
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Novidades no ano 2015-16 – Família salesiana 
 
 

 
Mª Fernanda Afonso, fma 

 

http://www.familia.salesianos.pt/ - é o site da Família salesiana, apresentado 

pelo Rui Madeira no dia 19 de Setembro de 2015, em Fátima. É mensalmente actuali-

zado com testemunhos, notícias e recursos. O número de visitas que tem recebido é, 

em média, de 1500 por mês, sendo que este número aumentou muito desde Julho de 

2015. Experimentem visitá-lo! 

 

 

 

 

 

 

 

Desta página pode passar-se à página de cada um dos grupos da Família salesiana 

presentes em Portugal e no mundo. Aqui encontramos notícias actualizadas. Eis al-

guns exemplos: 

 31º Grupo na FS: ‘Fraternidade Contemplativa Maria de Nazaré’ – Po-

demos conhecer mais um grupo que foi integrado na Familia Salesiana, no passa-

do dia 11 de julho de 2016, pelo Reitor Mor, Pe. Ángel Fernández Artime.  
 

 Várias actividades a nível nacional – Ali pode ler a notícia, confrontar a pró-

pria experiência e ver fotografias. E assim chamar outras a participar nestes dons 

de Deus. 
 

 Nascimento e Revitalização de Grupos Locais – Pode acompanhar, em 

Portugal e no mundo, como o Espírito de Deus se vai manifestando, fazendo sur-

gir novos grupos de SSCC,  ADMA e outros, sinais da vitalidade deste carisma que 

se destina a todo o cristão. 
 

Agradecimento – Podemos constatar que este Ano da Misericórdia foi bem acom-

panhado nos vários grupos de leigos, nas várias comunidades FMA e SDB, graças ao 

empenho de delegadas/os e animadores/as e aos Conselhos Locais. O mesmo se passa 

a nível nacional, quer conhecendo as várias acções e peregrinações, quer particular-

mente através dos Retiros em que, com o contributo de muitos e, nomeadamente, do 

Delegado da Família salesiana, Pe. Rocha Monteiro, a vida interior foi alimentada em 

quantos puderam beneficiar destes dons de Deus. Ao Pe. Rocha, o nosso agradeci-

mento pela dedicação incansável destes oito anos ao serviço da Família salesiana. 

 

Grupo de SSCC em Ponte de Vagos – Este grupo continua em actividade, sem-

pre ao serviço da Igreja Local. Está ainda em fase de adaptação da nova situação que 

está a viver. No encontro de Junho passado, em que fizemos a avaliação do ano e 

aprofundámos um pouco mais o sentido do Ano Santo da Misericórdia, participaram 

15 dos 19 membros que o grupo tem. Havendo motivo justificado para as ausências. 

Peço oração por eles pois sentem o “peso” da responsabilidade de serem a única pre-

sença salesiana naquela terra. Que Nossa Senhora e S. João Bosco os acompanhem 

dia a dia. 

Em Família... 
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Mês de Maio 
 

 
Pedro Lourenço, ASC Setúbal 

 
Em Maio, todos os dias a comunidade FMA rezou o terço à noite, para fa-

cilitar a presença das meninas do lar e de pessoas externas e no dia 24, 

festa de Nossa Senhora Auxiliadora, tivemos a Eucaristia. 

 

Há dias que decididamente só podem ser inspirados por Deus. O dia 24 de Maio de 

2016 foi um desses dias, sem sombra de dúvida. Talvez por ser o dia de Maria Auxilia-

dora!  

Durante a Eucaristia, os Salesianos Cooperadores foram convidados a renovar a sua 

promessa, e note-se que alguns já a tinham feito há bastante tempo! 

Foi um momento vivido como Família Salesiana, em que sentimos a presença viva de 

D. Bosco que nos anima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex-A.FMA na peregrinação a Fátima 

Rosa Silva, fma 

  

Apesar duma certa idade que exigiu disponibilidade e sacrifício, um grupo de Antigas 

Alunas das FMA participou na peregrinação da Família salesiana a Fátima.  

Movidas pela dedicação a Nossa Senhora, inseriram-se com entusiasmo e amor nas 

celebrações do Ano da Misericórdia e 

na  Peregrinação Salesiana. 

Foi um fim de semana diferente, vivido com Maria 

e em comunhão com toda a Família Salesiana.  

 

 

 

Em Família... 
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Reunidos para refletir e programar… 
 

Maria José Barroso , SSCC Monte Estoril  
 

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, os conselhos locais do 

Grupo ADMA e SSCC do Monte Estoril promoveram um encontro de final 

de ano, com vista à avaliação do ano transato e programação do próximo 

ano pastoral 2016-2017. 

 

Este encontro teve lugar no passado dia 10 de Julho, pelas 11h, na Casa Provincial das 

FMA e contou com a presença da delegada, Ir. Marsília Santos e os membros dos dois 

conselhos locais. Num primeiro momento, para além das habituais palavras de aco-

lhimento e boas-vindas, fomos convidados a viver um breve tempo dedicado à oração, 

a partir da palavra de Deus, tendo como base o Evangelho do dia: a parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10, 25-37). Este foi um dos momentos fortes do nosso dia na medida 

em que nos ajudou a refletir, à luz do texto evangélico, de acordo com o PVA, e 

Regulamento Adma “que compromisso sinto que o Senhor me pede para fazer, 

em termos de vocação/missão?”. 

De seguida, foi o momento de partilhar algumas notícias que farão parte das ati-

vidades do próximo ano pastoral, nomeadamente, a nomeação do novo delegado 

nacional da Família Salesiana, Pe. Joaquim Taveira da Fonseca, a apresentação 

do lema do Reitor Mor, para o próximo ano, “SOMOS FAMÍLIA! Cada casa, uma 

escola de Vida e de Amor” e ainda alguns desafios para o próximo sexénio. Fo-

ram também apresentadas pelo grupo ADMA, algumas propostas que ajudarão a defi-

nir os objetivos do próximo ano pastoral. 

Depois de uma manhã intensa de trabalho seguiu-se o almoço partilhado por todos 

membros. Bonito momento de confraternização e comunhão. 

Da parte da tarde foram apresentadas algumas datas importantes, destacando-se 

aquelas que se encontram mais próximas, e que são comuns aos dois grupos. O dia foi 

intenso, proveitoso mas, claro está, não deu para tudo. O nosso trabalho será concluí-

do brevemente. 

O encontro, marcado pelo diálogo e pelo espírito de partilha, onde todos tiveram 

oportunidades de colocar questões, esclarecer dúvidas e/ou apresentar sugestões para 

o futuro, sentir-se em casa, terminou com a oração de vésperas, juntamente com a 

comunidade das FMA.  

 

 

 

 

 

 

Em família... 
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Outro campo de "batalha" 
 

Diana Arrobas, postulante 

 

O tempo passa a correr e nem nos damos conta… por isso, chega a altura de tomar as 

rédeas da própria vida e pensamos: epah, já? 

 

Deixar a família, amigos, comunidade, aquilo que conhecemos e estamos habituados, 

não é fácil! Mas o que tem de ser tem mais força.  

Eis que chega o dia de partir para uma nova experiência, para um novo campo de ba-

talha onde fazer e descobrir a vontade de Deus é que conta. Aquele friozinho na barri-

ga, aquela saudade que já começa a fazer-se sentir. 

 

Eis que chego a outra realidade onde aprender a língua é indispensável. 

Nesta primeira semana eu e a Tatiana (postulante Espanhola) temos tido aulas de ita-

liano com uma irmã que explica muito bem. As aulas têm sido intensivas e boas. A 

comunidade em que estamos agora é constituída por 33 irmãs e onde estão também 4 

aspirantes. É uma comunidade acolhedora e simpática, mesmo ao estilo salesiano. 

Na segunda-feira, dia 18 de julho, depois do almoço partiremos para Turim e ficare-

mos na casa onde estão as postulantes. No dia 20 vamos para o retiro até dia 27 em 

Pella, perto de Turim. Será bom certamente! Rezarei por vós e conto com a vossa ora-

ção… 

No dia 27 regressaremos para a casa das Postulantes em Turim. Depois do dia 28 de 

julho a 4 de agosto entraremos de “férias”, ou seja, visitaremos o Colle Dom Bosco, a 

Basílica de Maria Auxiliadora, etc… 

 

Dia 5 de agosto partiremos para Roma, estaremos com as noviças, ficamos a dormir 

na casa que fica perto do noviciado de Castelgandolfo. Dia 6 participaremos às pri-

meiras profissões religiosas das que sairão do noviciado. E eis que chega o dia 7 de 

agosto, aquele dia no qual porei a saia “troppo chique” e a camisinha branca: a entra-

da no noviciado. Será um momento importante onde conto com a vossa oração e ami-

zade.  

Grazie per tutto!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Formação... 
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Uma terra. Uma história.  
Um povo. Um livro. Um carisma 

 

CIEP 

Mª da Conceição Fernandes Santos (Portugal) 

Mª Dolores López Sánchez (León) 

Mª del Carmen Bailo Luño (Barcelona) 

Mª Caridad Romero  (Sevilha) 

Mª Pilar Berzal Anadón (Madrid) 

 

Sim: UMA TERRA.... que nos fala. UMA HISTÓRIA... que continua hoje. UM 

POVO... mosaico de culturas, línguas, raças.  UM LIVRO.... que é Palavra de Deus. 

UM CARISMA... nossa identidade. 
 

Assim começámos o nosso Projeto Jerusalém, o 19.º desde que, em 2006, há 10 anos, 

a Madre Geral teve a inspiração de propor esta experiência de escuta e confronto com 

a Palavra de Deus, de encontro pessoal com o Senhor, nos lugares onde aconteceu o 

Mistério da Salvação.  

A Jerusalém pode-se ir de duas formas: como turista ou como peregrino. 

Se o fazemos como turistas podemos deixar-nos "deslumbrar" com as muitas ima-

gens, ícones, edifícios, lojas, gentes, paisagens... 

Se o fazemos como peregrinos, deixando-nos conduzir pelo Mistério que fascina 

e atrai, veremos as mesmas imagens, ícones, lojas, pessoas, paisagens... mas cada 

uma delas levar-nos-á a fazer perguntas e, talvez, também a encontrar respostas. 

Se formos com um olhar contemplativo veremos um pouco mais do que a visão 

humana pode mostrar: 

Sentiremos que o Verbo se fez carne na simplicidade e humildade de uma gruta.  

Distinguiremos como as cores, os sabores e os perfumes da Galileia dão calor e 

vida ao Evangelho. 

Apreciaremos a presença de Jesus no Lago chamando e dando segurança: "Não 

temas, sou Eu". 

Perceberemos a convicção de milhares e milhares de pessoas de todas as raças, 

lugares e condições que se prostram diante da rocha do Calvário para professar a sua 

fé. 

Escutaremos o "canto do galo" e pensaremos: “também eu posso cair em 

qualquer momento”. 

Desceremos à profundidade, à solidão mais absoluta e entenderemos que o 

Verbo encarnado assumiu a condição de escravo até ao extremo, experimen-

tando o sofrimento, a solidão, a dor mais atroz e que Deus não O abandonou 

porque O levantou fazendo-O Senhor do céu e da terra. Senhor da nossa histó-

ria. 

 

 

 

 

 

 

 

A minha partilha... 
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Quem vai com ânimo de peregrino, pode rezar: 

"Que a minha entrada em cada um dos lugares santos seja uma fonte de 

bênção. Que não saia como entrei. Transforma o meu coração para que 

volte renovado!" 

Nós quisemos ir como peregrinas e mesmo assim, falar de Jerusalém, a Terra Santa, 

não é fácil.  

 

Talvez algumas palavras possam resumir o que vivemos nessa terra durante 40 dias: 

ENCONTRO. Ir a Jerusalém é querer fazer uma experiência de encontro. Encontro 

com o Jesus histórico, percorrendo os lugares que Ele percorreu, aproximando-nos do 

lugar onde nasceu, cresceu e foi educado... mas é também encontro com o Cristo da 

Fé, com Jesus Ressuscitado. E para que o encontro se pudesse realizar, foi preciso de-

senvolver duas capacidades: 

VER, para descobrir na natureza o que Jesus viu: o céu, os caminhos, as flores, os 

rostos das crianças, dos homens e mulheres, o lago… 

ESCUTAR a voz das gentes, "das pedras", do tempo, dos acontecimentos... do Deus 

que se revela no quotidiano e que nos fala através de tantos sinais. 

 MISTÉRIO. É indispensável deixar-se envolver pelo Mistério. O Mistério de um 

Deus que nasce numa pequena gruta e morre numa cruz, e que por mais de dois 

mil anos continua a reunir milhares e milhares de pessoas que calam, adoram, 

bendizem, pedem, rezam… 

 UNIVERSALIDADE. Raças, idiomas, culturas... A Palavra que se fez carne, 

que quis assumir nesta terra a condição humana fazendo-Se um entre tantos, 

a quem Deus deu o nome que está acima de todo o nome e O fez Senhor da 

História, Princípio e Fim, continua a atrair, a chamar, a interrogar e a dar sen-

tido a tantas vidas.  

 TOLERÂNCIA. Viver em Jerusalém supõe respeitar tantas confissões de fé 

que estão unidas pela mesma Pessoa, mas que mantêm expressões tão dife-

rentes, como as pessoas que se encontram pelas ruas.  

 CONTRASTE. Entre a cidade antiga, com o seu contínuo ir e vir de turistas, 

peregrinos e curiosos, onde se mistura o aroma a incenso com os mais diver-

sos cheiros das diferentes lojas de todas as coisas possíveis de imaginar, ruas 

estreitas, que se cruzam como um labirinto sem deixar ver a luz; bairros que 

se sucedem delimitando as crenças dos seus habitantes, lugares santos que se 

respeitam... e a cidade moderna com as suas avenidas, lojas de marca, restauran-

tes, edifícios modernos, luminosos...  

A minha partilha... 
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AGRADECIMENTO às Irmãs que possibilitaram a realização deste Projeto: 

 à Ir. María Ko pela sua profundidade, simplicidade e proximidade. Pela sua 

delicadeza e atenção. Por querer transmitir-nos todo o seu saber com a sua 
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 à Ir. Roberta, e com ela a todas as Irmãs das comunidades de Jerusalém, de 

Nazaré, e de Cremisan por nos fazerem sentir em casa desde o primeiro mi-

nuto. Por nos terem feito palpar a riqueza de um Instituto que é família; 

 às nossas Provinciais que nos animaram e enviaram a viver esta experiên-

cia; 

 às nossas comunidades que nos substituíram no trabalho e acompanha-

ram com carinho nestes 40 dias; 

 a cada uma das 19 Irmãs que participaram neste 19.º Projeto, de 12 nacio-

nalidades mas unidas por um mesmo objetivo: viver em profundidade estes 

dias e, como FMA, sentirmo-nos profundamente enriquecidas pela experiên-

cia feita. 

 

UMA TERRA.... que nos fala agora com mais realismo. UMA HISTÓRIA... que 

continua hoje cheia de provocações e buscas. UM POVO... mosaico de culturas, lín-

guas e raças, desafio à compreensão e à tolerância nem sempre evidentes.  UM LI-

VRO.... que é Palavra de Deus concretizada numa terra, com uma história e um povo 

chamado a levar a Boa Notícia a todos os povos e terras. UM CARISMA... nossa 

identidade que levamos enriquecida às nossas comunidades: "…o que ouvimos, o que 

vimos com os nossos olhos, o que contemplámos e as nossas mãos tocaram relativa-

mente ao Verbo da vida… isso vos anunciamos ..." (1 Jo 1,1-3). 

E uma certeza, seja turista ou peregrino, quem for à Terra Santa, à Terra de Jesus, 

certamente se encontrará com Ele!  

 

 

A minha partilha... 
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Viver e Conviver:  
Pedagogia Social, Comunicação e Mediação Intercultural  

 
Ana Vieira (ana.vieira@ipleiria.pt ),  
Ricardo Vieira (rvieira@ipleiria.pt )  

(Formação PAR) 
 

Conviver é viver com os outros (Jares, 2007), o que nem sempre é fácil. Contudo, 

“aprender a viver juntos” é hoje um dito que, felizmente, começa a entrar no vocabu-

lário de muita gente. O Relatório para a UNESCO da Comis-

são Internacional sobre Educação para o século XXI, coorde-

nado por Jacques Delors, terá contribuído para a incorpora-

ção desse dito e para o sentir dessa necessidade e formação 

para a interculturalidade. A pedagogia social, através da edu-

cação intercultural, da educação para a cidadania, da educa-

ção social, tem sido, provavelmente, o saber orientador dessa 

atitude de inclusão, acolhimento e hospitalidade (Baptista, 

2010). Atitude e prática de aprender a (con)viver. Na verdade, 

podemos viver de costas voltadas uns para os outros - em dis-

cordância, de mãos dadas – em concordância, o que resultaria numa possibilidade de 

postura dualista e bicultural. Num paradigma de maior complexidade, podemos acei-

tar que temos partes de nós que comunicam e se identificam com as de outros, ou 

não, levando a que, às vezes, nos identificamos com esses outros e outras vezes não. A 

pedagogia social e a educação social deverão sensibilizar, também, para a tomada de 

consciência da incompletude de cada um de nós e para a potencialidade de enriqueci-

mentos com a interação com os outros, mas também para a dificuldade que é viver 

entre diferentes, sejam pessoas, grupos sociais, grupos de pares, grupos étnicos, gera-

cionais, etc.  

Não é tarefa fácil viver entre diferentes. Parece ser mais fácil, ainda que mais mono-

cultural e pobre, epistemologicamente, quando somos todos iguais. Mas, mesmo as-

sim, a tensão social está também aí eminente pois o excesso de semelhança leva à 

busca da diferença, à reinvenção de si (Kaufman, 2006) e à distinção (Bourdieu, 

2010).  

Para viver em sociedade, o que significa, de alguma forma, viver sempre entre dife-

rentes, não bastam as palavras apregoadoras de maior abertura e tolerância ao outro. 

Urge uma prática e comunicação Intercultural nos vários contextos da vida, que se 

posicione sobre uma compreensão do outro, uma intercompreensão, e que vá, claro, 

para além da tolerância, uma prática de uma educação social que a pedagogia social 

pode potenciar. Efetivamente, a tolerância não basta. Pelo menos como produto/valor 

acabado. Tolerar o outro, ainda que seja melhor que excluí-lo diretamente, é, apenas, 

aceitar que ele exista sem mudança processual nossa ou dos outros em resultado da 

comunicação e interação. Assim, a tolerância pode muito bem resultar num processo 

de exclusão territorial, como é o caso dos guetos habitacionais, e outros, e produzir 

mais incomunicação do que comunicação e troca linguística e cultural. Portanto, ser 

tolerante, ou tolerar a tolerância, é aceitar um mundo estático pouco aberto à convi-

vência, o que implicaria, claro, viver com 

os outros e não à margem dos outros. 

Por outro lado, tolerar a intolerância é 

também ficar nesse lugar de conforto so-

ciocultural e permitir, muitas vezes, a 

injustiça como prática social.  

 

Em Acolhimento 
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Conviver implica, também, saber comunicar. E comunicar significa, “pôr em 

comum”. Na comunicação, muitas vezes, os estereótipos sociais constituem 

obstáculos ao entendimento dos outros. Os preconceitos tornam difícil a in-

tercompreensão, sendo fundamental, nessas circunstâncias, um mediador 

intercultural na construção de uma espécie de protocolo que permita a comu-

nicação através do domínio dos códigos cujo desconhecimento gera incom-

preensão, estranheza e conflito.  

Comunicar não passa, portanto, apenas por conhecer vocabulário, regras gramaticais 

e saber dizer. É preciso, também, saber ouvir, entender, e saber quando e como falar 

para que os outros nos entendam ao mesmo tempo que os entendemos. E isso implica 

competências sociais e competências interculturais. Competências hermenêuticas de 

pensar o mundo interior dos outros, multitopicamente. Rir ou falar dos outros é fácil 

mas urge aprender a falar aos outros, como nos disse Todorov (1988), para que possa-

mos viver com os outros. Ou, como nos ensinou Paulo Freire, urge que o texto e o 

contexto se remetam mutuamente. Por vezes, as partes em interação conseguem ter 

suficientes competências mediadoras para a intercompreensão, outras vezes, é preci-

so como que uma tradução não só linguística mas, também, cultural, o trabalho de 

mediador intercultural que surge como uma terceira pessoa que fomenta a intercom-

preensão e a interculturalidade num trabalho de mediação preventiva para que haja 

entendimento, mesmo que entre algumas tensões. Isto implica romper com a unilate-

ralidade comunicativa, a típica informação das culturas hegemónicas para as menos 

dominantes, a obediência sempre dos mesmos. Esse mediador intercultural será um 

tradutor e facilitador e buscará vias para que a vivência não gere conflitos sociais e 

possibilite a (con)vivência. Quando o conflito emerge, aí também o mediador tem um 

papel fundamental, na gestão e resolução dos conflitos de entendimento, de decisão, 

opção, etc. 

 
 

 

 16 de junho: Tio da Ir. Purificação 

   22 de junho: D. Maria Rosa, Mãe da Ir. Fernanda Afonso 

 

Agradecimento 
 

Já no ano passado, aquando da morte do meu pai, a 19 de abril, eu desejei fazer este 

agradecimento. Neste ano, a 22 de Junho foi a vez da minha mãe. Senti mesmo que 

toda a Província estava comigo. Aproveito este meio para manifestar a cada Irmã a 

minha gratidão pela sua oração, proximidade e afeto. O mesmo fiz publicamente, na 

missa do funeral, tendo referido precisamente que todas as Irmãs estavam unidas a 

nós. E foi tão bom ter um grupo de Irmãs a animar a Missa! Muito Obrigada.  

Enquanto rezamos pela minha mãe, pedimos-lhe também que continue a manter os 

irmãos todos unidos. A sua longa vida foi um estágio desta unidade.  

Um grande abraço a todas e a minha oração,   Ir. Mª Fernanda Afonso   

 

Em Acolhimetno 

O Senhor chamou a Si ... 
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5 de agosto 5 de agosto 5 de agosto  

            Celebramos:Celebramos:Celebramos:   
 

 

70 anos de Fidelidade   

Ir. Laura Mendes 

 

 

60 anos de Fidelidade  

Ir. Gualdina Santos 

Ir. Mª da Assunção Castanheira 

Ir. Mª Laurinda Antunes 

Ir. Matilde Cardoso 

Ir. Umbelina Pires 

  

 

 50 anos de Fidelidade   

  Ir. Cândida Pires  

  Ir. Maria Alice Silva 

  Ir. Maria de Oliveira Ferreira 

  Ir. Maria do Céu Valério 

 Ir. Rosa Silva 

Vem aí... 

Rezemos por todas! 

Parabéns! 

Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. 

Não temas, porque estou contigo. 

Isaías 43:1.5  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/43/1-5

