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Jerusalém, terra de misericórdia 
Mª das Dores Rodrigues, Provincial FMA 

Escrevo este editorial em Jerusalém, por isso não posso deixar de dizer um pou-

co do que toquei, vi e ouvi ao longo destes dias!  

Vir a Israel, estar em Jerusalém, subir à Galileia via Samaria, tocar Nazaré, visi-

tar Ain karen, contemplar Belém é mergulhar, de uma forma única, no mistério 

de um Deus que se faz  Emanuel, incarnando numa geografia, num tempo, nu-

ma história e se insere numa genealogia, numa família! 

É imensa e desconcertante a misericórdia do nosso Deus, manifesta no seu Filho 

que veio aqui, para nos dizer o amor do Pai de uma forma nova e total. Cada ci-

dade, os caminhos, os montes, cada lugar, cada pedra… na memória histórica ou 

tradicional e teológica que guardam dizem, num silêncio  gritante que cala fundo, a Palavra 

de Amor, de Misericórdia, de Vida e de Eternidade! Dizem pedaços inapagáveis da História 

da Salvação consumada com o sofrimento atroz do Filho de Deus entregue por nós e selada 

no Sepulcro vazio a proclamar a força da Ressurreição.  

É belo tocar a realidade deste terra na sua geografia diversificada pelas cidades, montes, 

mar e rios, desertos e vales; faz-nos bem revisitar a sua história, complexa desde os tempos 

mais antigos, feita de conflitos infindos e ameaçadores; interroga-nos experimentar a reali-

dade social e religiosa na sua diversidade, competitividade, desconfiança e ameaça! Tudo 

isto nos leva a questionar: porquê Deus escolheu este país, esta terra, esta história, este 

contexto para Se revelar, para incarnar? 

Deus sempre escolhe o pequeno, o pobre, o complexo, o distante… escolhe realidades onde 

a sua misericórdia encontre espaço e acolhimento! Di-lo na Incarnação, na vida, na morte e 

ressurreição de Jesus.  

O sim de Maria, em Nazaré diz o princípio de tudo! Contexto que fala da importância do 

silêncio e do escondimento para que a missão seja fruto de um amadurecimento da fé.  Ali 

viveu Jesus na humildade da sua família até se apresentar no Jordão a fim de dar início à 

sua missão.  

Passar pelo deserto, lugar de revelação e de tentação, lugar de prova e de purificação, lugar 

de pecado e de misericórdia, é experimentar a dureza do caminho da Aliança,  desejando a 

terra prometida que é Deus, derrubando ídolos que vamos construindo no percurso,  confi-

antes de que Deus caminha connosco.  

Atravessar a Samaria, parar no poço de Jacob, chegar à Galileia, navegar no lago de Tiberí-

ades, subir ao Monte Tabor, contemplar o Monte das Bem-aventuranças, visitar Magdala, 

Caná, Jericó… é colher pedaços do Evangelho que nos inundam da proximidade e da bon-

dade de Jesus que percorreu estes caminhos para nos endereçar ao Amor do Pai. 

Jerusalém, nos seus contrastes, é Palavra de Salvação por excelência: Cenáculo, Getsémani, 

Domus Flevit, gruta da tentação, Flagelação, Caminho da Via Sacra, Galicantu, Calvário, 

Santo Sepulcro… são lugares de uma enorme densidade de fé e de sentido histórico e teoló-

gico. São e proclamação silenciosa da Palavra de Salvação a dizer, hoje como em todos os 

tempos, a misericórdia de Jesus! Ao ver, tocar, ouvir esta Palavra que Jesus é, apenas uma 

resposta nos é pedida, aqui e em todo o lugar, em cada Eucaristia que faz memória deste 

acontecimento: abertura, fé, acolhimento, adoração, seguimento, entrega confiante! 

A palavra da Provincial Editorial 
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Mãe da misericórdia 
Revista Maria Ausiliatrice.  

José Trigona, SDB 

 

Ninguém como tu, Maria, conheceu a profundidade do mistério de Deus feito homem. 

Maria, na sua profunda interioridade, é uma síntese de toda a história da salvação, da 

criação à redenção. Maria recolhe em si todos os acontecimentos que a envolveram, 

guardando tudo no seu coração. Este "guardar", não é senão avaliar e penetrar o sen-

tido do vivido, procurar o significado. O 'guardar no coração' é sinónimo de "fazer me-

mória"; um fazer memória no sentido bíblico, isto é, chamar à memória o sentido da 

promessa divina. "O coração" é o "lugar" desta tutela, mas não é preciso entender o 

termo coração como o mero momento afetivo e emotivo; deve ser entendido sempre 

no significado bíblico do termo, isto é, a totalidade da pessoa no concreto das suas 

escolhas, na liberdade de decisões e de atuações do que foi livremente determinado. 

Maria apresenta-se-nos como uma mulher que no concreto da sua vida quotidiana, 

não se limita a conservar em si dum modo passivo as suas recordações, mas como 

aquela que penetra o sentido e procura o seu valor. É este o seu modo concreto de vi-

ver, de ser, porque imersa, plasmada pelo divino tesouro que Ela guarda. É no pro-

fundo do seu ser onde se tesse o grande mistério, onde se cumprem as promessas de 

Deus ao povo que o espera desde séculos, nela o Verbo de Deus faz-se homem. 

Somente uma outra mulher que sabe o que quer dizer ter, trazer em si uma vida, um 

ser que se plasma dentro do seu seio, pode exclamar no meio da multidão: "Bendito 

o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram" Mas Ele disse: 

"Bendito antes aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em práti-

ca!" (Lc 11.27-28) 

Conhecemos a resposta de Jesus a tal elogio que não é outro senão um louvor à mãe 

de Cristo; podemos dizer que esta exclamação é a primeira verificação daquele anún-

cio de Maria no canto do Magnificat, quando afirma que todas as gerações a chama-

rão bem-aventurada (Lc 1, 48b) e é o que continua a ser até aos nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
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Casa Laura Vicuña – Vendas Novas 
Crónica da casa 

Lemos na crónica: " No ano do Senhor 1966, a dia 24 de setembro, ocupando a cátedra 

pontifícia S.S. Paulo VI e governando a Arquidiocese de Évora o Arcebispo D. David de 

Sousa, sendo Pároco de Vendas Novas o P. José Maria Dias; presidente da República 

S. Exª Alm. Américo de Deus Tomás; Presidente do Conselho o Dr. António de Olivei-

ra Salazar; sendo superiora do Instituto a M. Ângela Vespa e sua representante nesta 

Inspetoria a Madre Inês Holibková, abre-se oficialmente a casa, residência das irmãs 

que desenvolverão a sua obra no vizinho Externato Laura Vicuña". […] Participa-se na 

Santa Missa na Igreja dos Salesianos celebrada pelo Diretor, invocando do Senhor a 

sua especial proteção sobre a nova casa e a nova obra. Além da Inspetora, estavam 

presentes as Irmãs Adélia Rabolini, Ada Castelli, Armida Zin e Amélia Simões". 
 

A casa era propriedade da paróquia e foi cedida às Irmãs até à construção do Colégio 

Laura Vicunha no terreno oferecido para esse fim. Estando desabitada durante muito 

tempo, precisava de reparações e limpeza especial, pelo que foi muito laboriosa a pre-

paração para abertura, sobretudo por parte da Ecónoma provincial. O acompanha-

mento da Provincial foi mais que materno para que a comunidade se encontrasse bem 

e pudesse desempenhar o seu trabalho. 
 

As FMA assumiram a direção da parte feminina do Externato de Vendas Novas com o 

ensino preparatório e liceal, a educação pré-escolar e a catequese paroquial. O pessoal 

docente era comum ao Externato e ao Colégio S. Domingos Sávio para onde os Salesi-

anos se transferiram com a secção masculina do externato.  
 

A primeira comunidade era constituída pelas Irmãs: Maria do Carmo 

Miranda Guedes (Diretora), Gualdina Reis (Ecónoma, cozinheira e 

professora de Costura), Delfina Silva (professora de Português e His-

tória), Maria das Dores Ribeiro (professora de Francês), Armandina 

Figueiredo (professora de Inglês e Geografia) e Teresa Nobre de Jesus 

(professora de Ciências, Desenho e Ginástica). 
 

No dia 3 de setembro 3 Irmãs tinham já começado a morar na casa, 

para apressar mais os trabalhos. 
 

No dia 12 o Pároco apresentou as Irmãs às diversas Associa-

ções da Paróquia e foi possível constatar que o Sacerdote já 

tinha preparado o ambiente, porque todos acolheram as Ir-

mãs com verdadeiro entusiasmo. 

No dia 19, a Provincial fez chegar um belo piano e um postal 

de Fátima e no dia 23 chegou de Évora a primeira estátua de 

Maria Auxiliadora venerada em Portugal, "que se pode bem 

chamar 'estátua das fundações' " 

Para recordar... 
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Em Instituto... 

Mais um passo neste caminho de descoberta  
Diana Arrobas, Noviça FMA  

Em Castelgandolfo, no dia 7 de agosto, eu e mais 11 jovens tivemos 

a celebração de entrada no noviciado. Um dia importante. A cerimónia 

foi simples e vivida com a participação de todas as pessoas presen-

tes (noviças de segundo ano, provinciais, neo-professas e as irmãs que estavam 

a fazer o segundo noviciado), entre elas a Ir. Linda. É sempre bom 

ter alguém que conhecemos e sobretudo que fala a mesma língua, nestes mo-

mentos especiais. A cerimónia teve como representante do instituto a 

Ir. Phylis (conselheira geral).  
 

No fim da cerimónia, todas as pessoas presentes nos acolheram com alegria. As novi-

ças de segundo ano fizeram uma peça de teatro que tinha como tema "la piccolezza", 

porque a citação bíblica que nós escolhemos para a entrada no noviciado foi aque-

la que diz "Bendigo-te, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e as revelaste 

aos pequeninos" (Lc 10,21). 
 

Nós escolhemos esta passagem porque queremos fazer deste tempo de noviciado um 

tempo de crescimento a diversos níveis.  

Para poder crescer é preciso reconhecer esta pequenez que é a disponibilidade para se 

deixar formar e assim descobrir o que Ele quer verdadeiramente de cada uma de nós.  

 

No fim do dia partimos para a nossa nova casa, nova comunidade, onde fomos acolhi-

das com grande festa.  
 

Já passou um mês e meio desde a entrada no noviciado. No início parecia 

tudo muito confuso, porém aos poucos as coisas vão-se compreendendo 

e vai-se entrando no ritmo desta "nova" vida.  

 

Um mês e meio de noviciado, o que mudou, o que muda? Mudou o fu-

so horário, a língua, as pessoas que me estão próximas; uma nova realidade, 

um novo desafio a viver. No fim de contas uma nova experiência, mais um 

passo em frente no descobrir o que Ele quer de mim aqui e agora. Isto é o 

que realmente importa!  

A aventura continua. 

Sim, isto é realmente uma aventura!  

Obrigada pelo acompanhamento à distância.  

Prego per voi.  

Pregate per me.  
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Em Instituto... 

ENTRADA NO NOVICIADO...  

 Linda Vieira, FMA  
 

No passado dia 7 de agosto tive a feliz oportunidade de participar no ritu-

al de iniciação à vida religiosa da nossa postulante Diana Arrobas. Deste 

modo, pude representar a nossa província neste momento tão importante do Institu-

to, da província e sobretudo da Diana que com tanta alegria entrou no noviciado.  

A cerimónia foi presidida pela Ir. Phyllis Neves, visitadora geral, que em nome 

da Madre acolheu as 12 jovens que fizeram o pedido para fazer a experiência de novi-

ciado no nosso Instituto. Estavam presentes várias provinciais e outras representan-

tes das diferentes províncias de origem das postulantes- Itália, Bielorússia, Espanha, 

França, Portugal. Também participaram as noviças dos dois noviciados de Roma, com 

as respetivas comunidades e as juniores que realizavam o 1.º mês do 2.º noviciado.  

Foi uma cerimónia muito bonita e bem cuidada, animada pelas noviças do 2.º 

ano e pelas próprias postulantes que nos dias anteriores haviam preparado tudo. Para 

além da escuta da palavra de Deus e da dos nossos fundadores, um dos momentos 

mais especiais foi a apresentação das noviças à Mestra, qual maestra de vida religiosa 

que as acompanhará nos próximos dois anos na descoberta profunda do seu caminho 

de santidade no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. A Ir. Maria Giovanna será 

a Mestra da Diana. A Ir. Phyllis sublinhou a importância que esta pessoa tem na nos-

sa vida religiosa pedindo que as jovens se abram, desde logo, a um confronto confian-

te e sincero.  

Demos graças a Deus pelo dom desta jovem da nossa província que neste dia come-

çou uma nova etapa na sua vida. Por ela rezamos, pedindo ao Pai que nos 

continue a enviar vocações alegres e generosas.  
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De partida! 

                                                                                      Mª Fernanda Passos, FMA 

 

Cascais, 01 de Setembro de 2016 

Queridas Irmãs, 
 

Estou de partida para Roma! 

Dentro de mim, entrechocam-se sentimentos muito opostos, um misto de alegria 

e de dúvida. Sinto que devo dar graças a Deus por me oferecer esta oportunidade 

de estar no Centro da Igreja e do nosso Instituto, poder abeirar-me e aproveitar 

dos dons e riqueza espiritual que ambos me oferecem. Mas sinto também a inqui-

etação da dúvida, do ter de partir, deixar o conhecido, o que sempre fiz… 

 

A Palavra de Deus: “FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER!” que escolhemos na 

última Assembleia vai valer-me muito pelo tempo fora, pois levo no coração um 

grande desejo: Fazer tudo para a maior glória de Deus e corresponder ao Seu 

amor, dando tudo quanto depender de mim.  

É uma experiência única. Quero vivê-la na fé, na gratuidade e, sobretudo, na es-

sencialidade. A Virgem Auxiliadora, Senhora de Caná, estará ao meu lado para 

me auxiliar e dar alento.  

Deus nos ajude a bem viver o tempo que nos concede por Sua graça, bondade e 

misericórdia! 

 

Levo a nossa Província no coração. Como boa minhota, terei dificuldade em afas-

tar as saudades, mas confio na bondade e paternidade de Deus.  

Conto com a vossa oração e prometo também a minha por cada uma. 

 

BOM ANO QUE NOS LEVARÁ AO GRANDE CENTENÁRIO 

DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA 

Com muita amizade e carinho, 

Em Instituto... 
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No Bairro faz-se assim... 
Mª José Albuquerque, FMA 

 

Neste início de ano letivo, no dia 10 de Setembro, a comunidade do Bairro do Rosário 

quis sair para juntar as forças para o novo ano. 

Decidiu-se sairmos todas e o dia começou no mosteiro das irmãs concecionistas com 

a participação na Eucaristia às 8 horas. Seguimos para Setúbal, em direção à comuni-

dade das Irmãs de Santa Rafaela, que nos acolheram muito bem. Essa manhã foi vivi-

da em retiro reflectindo nas “Bodas de Cana” e tentando rezar o que poderia ser ade-

quado para o nosso projeto comunitário. Juntas, renovamos os votos e preparámos a 

mesa para o almoço e um tempo de recreio. A tarde foi ocupada com a reunião comu-

nitária, tendo como objetivo começar a elaborar o projeto. Foi bonito aquele momen-

to, em volta da mesa onde tínhamos comido, refletir sobre o que tínhamos rezado e 

dar o contributo para como viver este ano em comunidade. Salientámos a vida de fé, o 

testemunho e a fraternidade. Foi muito bom pois toda a comunidade participou com 

responsabilidade e desejo de melhorar. Para não chegarmos cedo a casa, ainda querí-

amos visitar as nossas Irmãs de Setúbal e ir até à quinta para recolher alguns figos, 

era esse o desejo! A comunidade recebeu-nos com alegria e carinho, é sempre bom 

reencontrarmo-nos! 

Regressámos a casa, confiantes no novo ano escolar aberto ao centenário das apari-

ções em Fátima. 

Agradecemos à Ir. São, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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Barragem do Divor 
Lea de Morais, FMA 

Sábado, dia 10 de Setembro, para queimar o resto dos cartuxos, eis-nos 

em bloco, toda a comunidade de pé firme para irmos até à barragem do 

Divor, lá para os lados de Arraiolos. Após uns 3 quartos de hora de viagem, chegá-

mos à Barragem. Apesar de não estar totalmente cheia, o olhar podia estender-se e 

descansar… 

 

 Após o momento de admiração e de contemplação, logo nos pusemos ao trabalho; 

sim é que o passeio tinha dois objetivos: passear e fazer a programação para o ano 

letivo – pastoral que iniciava no dia 12 deste mês.  

 

A partilha foi feita com muita serenidade,  todas  as Irmãs deram o seu parecer e às 

12h lá fomos direitas ao farnel. Terminado o almoço, umas ficaram a observar e ou-

tras foram dar uma volta e algumas até molharam os pés.  

 

No regresso a casa passamos pela capela de Nossa Senhora da Visitação, em Monte-

mor o Novo, para aí entregar o ano a Maria,  pedir as  Suas bênçãos para os nossos 

colaboradores e destinatários, para toda a comunidade educativa. Desta forma inicia-

mos o  novo ano letivo 2016/2017! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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Animadores litúrgicos preparam centenário 
 

Linda Vieira, FMA 
 

No passado dia 17 de setembro o grupo de animação litúrgica dominical e 

pastoral- coro, leitores, acólitos, catequistas e animadores- do Externato 

Nossa Senhora do Rosário realizaram uma peregrinação a Fátima com a 

finalidade de pedir a bênção da Mãe do céu para o novo ano pastoral e co-

meçar a preparar a celebração do centenário das aparições. Eramos de vá-

rias idades (dos 11 aos 71) e qual família em caminho, começámos por entrar dentro 

da experiência de Fátima a partir da vida dos pastorinhos. Visitando as suas casas 

apercebemo-nos da simplicidade que os caracterizou e assim aproximamo-nos daqui-

lo que foi a sua experiência de vida e o acolhimento que fizeram da mensagem do 

céu.  

 

No local das aparições do Anjo de Portugal rezámos as orações por ele ensinadas e 

lemos o sucedido naqueles três momentos, procurando atualizar a mensagem à nossa 

vida e aos nossos dias. Fazendo o caminho de descida até à Cova da Iria, nos passos 

dos pastorinhos, imitamo-los na recitação do terço, fazendo subir ao céu, pelas mãos 

de Maria, as intenções que trazíamos no coração. Chegados à Cova celebrámos a euca-

ristia recebendo a força do Pão eucarístico. Seguiu-se o almoço tão esperado e bem 

partilhado por todos. Durante a tarde tivemos a oportunidade de conhecer a Casa das 

Candeias, museu evocativo da vida e espiritualidade de Francisco e Jacinta Marto que 

descobrimos com a ajuda da Ir. Margarida que nos acompanhou na visita. Seguiu-se 

um simples jogo de “Descoberta do Santuário” onde pudemos entrar, descobrir e re-

zar nos diferentes espaços de culto e oração deste lugar: Capelinha das aparições, Ba-

sílica de Nossa do Rosário, Basílica da Santíssima Trindade, Monumento do Sagrado 

Coração de Jesus, Capela da Adoração.  

 

Terminámos a nossa peregrinação acedendo com alegria ao pedido de Nossa Senhora, 

fazendo a nossa consagração ao seu Imaculado Coração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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Dia da Paz   

«Não temos armas, mas acreditamos na força mansa e humilde da oração», porque  

«só  a paz é santa, não a guerra». (Papa  Francisco) 

Por isso, Paranhos da Beira, Centro de Nª Sª de La Salette , no dia 21 de Setembro de 

2016, viveu um dia intenso de oração pela Paz.  

Respondendo ao apelo que o Santo Padre, Francisco, fez ao mundo, e atendendo à 

incentivação que a nossa Madre Geral nos fez, estando presente, em Assis, neste dia, 

também nós quisemos estar unidas a este pedido. 

As funcionárias, reuniram-se na Capela, durante 30´, para fazer oração pela Paz. 

Foi um momento forte de intimidade com o Senhor e com Maria Santíssima. 

Mas não ficou por aqui. 

As crianças viveram este dia com grande alegria e entusiasmo. Foram à capela e aí 

falaram espontaneamente com Jesus, pedindo  a paz para o mundo. No fim, pintaram 

uma pomba muito linda que a levaram como mensagem, também para os pais.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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Com os jovens... 

CATL - Atividades de Tempos Livres  
Renato Santos, Coordenador  

 

É com enorme satisfação que concluímos as Atividades de Tempos Livres 

do Verão de 2016, no Centro de Assistência Social Nª Sra. de la Salette – 

Paranhos da Beira. 

 

Com base numa calendarização de atividades previamente programada, foi colocado 

em prática e com sucesso, com todo o trabalho e esforço dos colaboradores e voluntá-

rios, um conjunto de atividades que ocuparam os tempos livres de dezenas de crian-

ças, desde 13 de Junho a 14 de Setembro. 

 

Todo este esforço foi feito no sentido de que este CATL fosse não só proveitoso para as 

crianças se divertirem, mas também para que cresçam em harmonia e sejam cidadãos 

responsáveis e sensibilizados relativamente a diferentes áreas sociais e artísticas. 

Sentimos que de forma praticamente unânime, tanto as crianças assim como os res-

petivos pais, colaboradores e a comunidade envolvente se encontram bastante satis-

feitos. 
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Com os jovens... 

OS MEUS CAMINHOS NÃO SÃO OS VOSSOS CAMINHOS 
 Delfina Silva, FMA 

Deus escreve direito por linhas tortas… É mesmo verdadeiro este aforismo popular.  

Vem isto a propósito de um gesto que explodiu em mim com uma ressonância mara-

vilhosa. Todas sabem que a casa de Santa Ana é uma casa de Acolhimento Residencial 

(o eufemismo perfeito de internato!). Tem sido muito procurada, sobretudo ultima-

mente, mas, deixemo-nos de ilusões, as jovens que nos são entregues vêm sempre 

marcadas por problemas existenciais e alguns bastante fortes.  

 

Acontece que o manto de Nossa Senhora Auxiliadora abarca imediatamente todos os 

que entram nas suas casas e a graça do Seu Filho vai, dia a dia, procurando uma bre-

cha por onde entrar. Serve-se das suas educadoras, de acontecimentos, de visitas. Há 

tempos, as jovens foram à festa da gratidão provincial, que foi na casa S. José, e não é 

que, ali mesmo se ofereceram para o voluntariado entre as Irmãs doentes? Realmente 

comove, não a generosidade das jovens porque isso até é próprio da idade delas, mas 

o deixarem a meio, digamos, as próprias férias, com parentes ou famílias de acolhi-

mento, para se darem às Irmãs que tinham visto e delas guardavam a imagem acolhe-

dora. Ver a beleza da juventude, o sorriso e a força das três jovens – por enquanto são 

apenas três – no meio daquele grupo mais ou menos consciente e indeciso no andar é 

uma afirmação clara de Fé, da luz que guia os nossos passos, do carisma que funda-

menta o nosso Instituto, transmitindo aos jovens o sentido da vida. Este exemplo de 

desprendimento, de entrega da Dione, da Jubaratú Baldé e da Marta Costa marca, 

lançando novo entusiasmo e certeza de que o “saber fazer” de Dom Bosco e de Madre 

Mazzarello está aí para durar e alastrar. Louvado seja o jeito que Deus tem em alinhar 

o que está torto e a sua bondade em nos fazer ver que os seus caminhos não coinci-

dem exatamente com os nossos. 
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Com os jovens... 

Receção ao aluno  
Elisabete Canastra, professora 

 

O Colégio Laura Vicunha celebrou a abertura do ano letivo 2016/2017 e a 

consequente receção ao aluno no passado dia 12 de setembro. Esta contou 

com a presença de alunos, encarregados de educação e da restante comunidade edu-

cativa.  

 

Foi em clima de festa que, por alguns momentos, foi lembrado o ano letivo anterior e 

apresentada a temática para este que agora se avizinha. Sob o lema "Faz-te ao cami-

nho", os alunos foram convidados a iniciar uma viagem repleta de aprendizagens e 

que se pretende que venha a ser um marco na sua formação enquanto cidadãos. Com 

a apresentação, o colégio pretendeu dar as boas vindas ao ano escolar e festejar o re-

encontro da família salesiana, não esquecendo a integração dos novos elementos. To-

dos os presentes foram convidados a conhecer as instalações e a ver os melhoramen-

tos de que estas foram alvo. 
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Partir em Missão! 
Sara Silva, aspirante FMA 

 

Foi no dia 7 de Agosto que parti, juntamente com todo o grupo “Junta mon”, 

para uma inesquecível missão de voluntariado em Cabo Verde. Sinto que é 

difícil descrever por palavras tudo o que vivi ao longo destas três semanas, 

pois serão sempre poucas para expressar as maravilhas que encontrei e que 

recebi!  
 

Parti para esta missão com uma certeza: ia disposta a dar o melhor de mim, 

ia de coração disponível e aberto a tudo o que pudesse encontrar, mas hoje 

posso dizer que vim de lá com o coração cheio e que recebi muito, mas muito 

mais do que aquilo que dei. 
 

Chegamos a Santo Antão no dia 8 de Agosto e foi com enorme alegria que pisei o chão 

da ilha que iria ser a nossa casa nos vinte dias seguintes. Como foi bom sentir que tinha 

chegado aquele momento tão esperado, o momento de pôr “mãos à obra” e de viver 

esta missão em cheio. 
 

Desde logo e ao longo de toda a missão marcou-me muito a humildade, a simpatia, a 

generosidade e a alegria deste povo que do pouco que tem nos disponibilizou tudo e me 

ensinou o valor do verdadeiro acolhimento, pois não é preciso muito quando em tudo 

se põe amor. 
 

Nunca irei esquecer a alegria com que todas as manhãs éramos recebidos por dezenas 

de crianças que corriam para nós de braços abertos e nos desafiavam cada dia a dar-

mos mais e mais. Sorrisos alegres, simples e genuínos que me davam força e que dia a 

dia me faziam acreditar que no amor e simplicidade de uma criança se pode encontrar 

tanta razão para viver. Com elas aprendi como é fácil fazer alguém feliz com um sim-

ples mas verdadeiro abraço, com um simples mas verdadeiro sorriso, como é fácil 

amar! São crianças que chegam e conquistam logo o nosso coração, com olhares e sor-

risos que só por si já falam.  

 

 

Com os jovens... 
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Sinto que foi uma missão bastante completa e que me ensinou muito, pois para além 

da alegria de estar com as crianças, tivemos a oportunidade de ir às zonas de mais difí-

cil acesso, e por isso, também mais pobres. Nestas zonas encontramos verdadeiramen-

te em cada doente e em cada idoso o rosto de Jesus. São pessoas que não têm quase 

nada a nível material e muitas delas estão sozinhas, doentes e sem poder nada, porém 

todas elas têm algo em comum e mais valioso que tudo; têm a maior riqueza do mun-

do, pois têm Deus no coração e, por isso, uma alegria e uma paz contagiante. São pes-

soas que me ensinaram os verdadeiros valores e aquilo que realmente é importante na 

vida, pois “que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?”. 

Elas rezam independentemente da situação, elas estão felizes, porque viveram uma vi-

da simples mas completa naquilo que é essencial, elas viveram para Deus. Por tudo isto 

as suas histórias de vida se tornaram para mim tão inspiradoras!  
 

Para mim há uma frase de Madre Teresa de Calcutá que traduz bem aquilo que procu-

rei dar a todas estas pessoas, assim como penso que traduz também a missão de todo o 

grupo: “A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria, não lhes 

proporcioneis apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração”. Foi real-

mente isto que procuramos levar: alegria e o nosso coração, apesar de todos os dias 

sentir que foi este povo que me ensinou o que é a verdadeira alegria, o verdadeiro 

amor, o verdadeiro caminho para ser feliz. 
 

Além de tudo isto, tivemos a oportunidade de ir visitar os idosos ao centro de dia, os 

doentes ao hospital e os presos à cadeia, que ficavam todos muito felizes com a nossa 

chegada; e nós continuávamos a aprender e a receber mais inspiração, mais alegria, 

mais amor, pois nós dávamos sorrisos, mas recebíamos a alegria de ver outros muitos 

mais sorrisos, e o evangelho continuava a fazer-se vivo: “E quando te vimos enfermo 

ou a prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que 

quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes”. 

 

 

Com os jovens... 
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A eucaristia diária foi também um momento especial, pois era ali que todos os dias escutáva-

mos a Palavra de Deus e me apercebia que Ele nos falava e nos acompanhava ao longo da mis-

são, a Palavra dirigia-se a nós! 

 

Nunca irei esquecer o grupo “junta mon” e todos os momentos de alegria que passamos juntos, 

pois unidos tenho a certeza que fizemos muita gente feliz e conseguimos dar o melhor de nós 

aos que mais precisavam, porque juntos somos mais fortes. Um grupo que cresceu ainda mais 

quando fantásticos jovens daquela ilha se juntaram, desde o início, a nós e também eles decidi-

ram abraçar esta aventura. Para cada um em especial vai o meu muito obrigada por partilharem 

comigo esta experiência e a tornarem inesquecível. 

 

É, também, impossível esquecer as pessoas que se cruzaram connosco ao longo destes vinte 

dias e que, com muita generosidade e simpatia, deram todos os dias o melhor de si para esta 

missão. Muito obrigada! 

 

Ainda pouco tempo passou desde que regressei a Portugal e já estou com muitas saudades e 

com vontade de regressar de novo para junto daquele povo que tão bem nos acolheu. Talvez um 

dia possamos ir outra vez e fazer novamente felizes tantas crianças que nos pediram para vol-

tar… porque a missão, essa continua aqui. Saibamos nós cumprir com alegria a missão que 

Deus nos confia cada dia! 

Com os jovens... 
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Sair de mim e ir de encontro aos outros… 
Sónia Cardador,  voluntária 

É essa a necessidade que cada vez sinto mais na minha vida. Preciso de me dar aos ou-

tros e deixar de me centrar em mim e nos meus problemas que afinal não apenas coi-

sas insignificantes comparadas com os problemas que vou encontrando nas minhas 

experiências. 
 

Há dois anos fiz, pela primeira vez, a experiência com a qual há tanto sonhava!!!! Parti 

para a ilha de Santiago juntamente com a Missão aFEto. Foram três semanas de inten-

sa vivência, onde dei tanto, mas recebi muito mais do que imaginava. De tal forma que 

não consegui retribuir o que recebei. A experiência foi tão intensa e tão rica que, ainda 

lá estava e já estava a dizer que queria voltar. Assim foi. Passados dois anos, voltei à 

ilha de São Vicente. Integrei a Missão Amorevolezza. Escolhemos esta palavra para dar 

nome à nossa Missão porque, apesar de ser uma palavra sem tradução direta para o 

português, encerra nela toda a essência da nossa Missão e do nosso objetivo. Um dos 

pilares da educação de Dom Bosco é, sem dúvida, a amorevolezza. Ou seja, o carinho, 

a amizade, o afeto que podemos e devemos dar às nossas crianças. Pois bem!!! Era isso 

mesmo aquilo que queríamos levar àqueles jovens e àquelas comunidades. Parti com 

um grupo de jovens bem mais novos do que eu e tivemos a melhor companhia salesia-

na que podíamos desejar, a Irmã Lídia. Sendo oriunda de Cabo Verde, ela foi muitas 

vezes, os nossos olhos e a nossa guia nesta Missão. 
 

Quis conhecer uma ilha diferente. Apesar de estar no mesmo arquipélago e no mesmo 

país, encontrei uma realidade completamente diferente a todos os níveis. Encontrei 

uma cidade, Mindelo, muito bem organizada, limpa, com um ritmo muito parecido ao 

de uma cidade europeia. Depois, quando fomos trabalhar para as comunidades, pri-

meiro a comunidade de São Pedro, encontramos crianças e jovens já habituados às di-

nâmicas missionárias, pois já tinham recebido outro grupo de voluntários no ano ante-

rior. Curiosamente foi uma comunidade que nos acolheu calorosamente. Onde, ainda 

que, por vezes, tivéssemos de organizar os grupos para as atividades ou por ordem nos 

trabalhos, eram crianças tranquilas, sem necessidades aparentes ao nível da nutrição. 

Percebia-se que havia, na maior parte dos casos, uma estrutura familiar e fui encon-

trando inclusive, alguns jovens muito bem-educados e formados que nos mostram que, 

para sermos grandes seres humanos não precisamos de ter grandes casas ou grandes 

carros. Basta sermos nós. São crianças que, assim que chegamos, vêm ter connosco, 

como se nos conhecessem de todo o sempre e que se entregam de alma e cora-

ção a todas as coisas que nós levamos para eles como se fossem tesouros que 

lhes entregamos. É fabuloso ver como aceitam o que lhes ensinamos (ainda que 

coisas banais como construir um instrumento musical com material reciclado 

ou como bem lavar as mãos) como o bem mais precioso para as vidas deles. De-

pois há aqueles que nos marcam profundamente e que nunca mais esquecemos 

como foi o caso de uma menina de cerca de dois anos, a Arine. No último dia, 

adormeceu ao meu colo na eucaristia… 

  

Com os jovens... 



 

página  19 N.º 223 agosto - setembro 2016 

 

 

 

 

 

Fomos depois para Calhau, povoado mais interior e disperso. No dia em que fomos fa-

zer o reconhecimento da zona para começarmos a trabalhar na 2ª feira seguinte, en-

contrámos poucas crianças e, todas elas trabalhavam ou carregavam bidões de água. 

Era uma comunidade onde nunca tinha estado nenhum grupo de voluntários. Por isso, 

fomos os percursores lá. Na 2ª feira apareceram 50 crianças e algumas jovens de 17/18 

anos que foram uma ajuda preciosa para as nossas atividades. Nesta comunidade 

aconteceu magia!!!! Encontrámos crianças meigas, dóceis, calmas, tranquilas, sempre 

ordenadamente à espera das nossas indicações, sedentos de aprender tudo o que nós 

levávamos para lhes ensinar. Percebemos que é também uma comunidade bastante 

estruturada ao nível das famílias, onde o número médio de filhos, por norma, não ul-

trapassava os 3. Percebia-se a preocupação das mães e avós que nos acompanhavam 

em ver se as suas crianças se estavam a “portar bem”. Fizemos uma festa de despedida 

fantástica, com direito a coreografia e representação de teatro. Aqui aprendi que, inde-

pendentemente de se viver no campo ou na cidade, de se ter muito ou pouco, há parti-

lha, há preocupação, há vontade de aprender. Tive pena de estar nesta comunidade 

apenas uma semana, pois senti que têm muito mais para ensinar e também para 

aprender. Deixamos algumas jovens incumbidas de tentar continuar o pouco que lhes 

ensinamos para tentarem fazer daquelas crianças melhores jovens para o amanhã. Re-

cordo-os a todos no meu coração com as já muitas saudades que sinto. 
 

Quando lá cheguei senti que o meu coração voltou a encaixar como uma peça encaixa 

no puzzle. Sinto que é ali que pertenço, não a Cabo Verde ou a qualquer outro país em 

particular, mas sim a uma vontade maior de ajudar e de aprender com pessoas muito 

mais ricas do que, não em dinheiro ou bens materiais, mas em dignidade, em amizade, 

em carinho e numa vivência muito mais rica e extraordinária do que aquela que vivo 

no meu dia-a-dia, segura de que voltarei em breve a um qualquer lugar onde sinta que 

volto a encaixar, quem sabe se para sempre… 

  

Com os jovens... 



 

página  20  N.º 223 agosto - setembro 2016 

Escola de Delegados/as em Madrid 

 
Mª Fernanda Afonso,  FMA Delegada nacional da FS 

 

Teve lugar em Madrid, no Escorial, nos dias 27 a 30 de julho de 2016 a XI 

Escola de Delegados e Delegadas locais dos Grupos de Leigos da Família 

salesiana, da Região Ibérica. Esta escola realiza-se há 33 anos de 3 em 3 anos. 

Contou este ano com a presença de 169 participantes. 
 

Vindos de Roma, estiveram presentes, D. Eusébio Muñoz Ruiz, Delegado do Reitor 

Mor para a FS, a Ir. Maria Luísa Miranda, Conselheira Mundial para a Família Salesi-

ana, D. José Pastor Ramírez, Delegado mundial de AADB, D. Pier Luigi Cameroni, 

Animador Mundial ADMA, Lucca Tullio, Presidente Mundial ADMA, D. Giuseppe 

Casti, Delegado Mundial dos SSCC e outros. 
 

Da Espanha, além dos Responsáveis ibéricos, estiveram presentes alguns provinciais 

SDB e FMA e muitos delegados e delegadas locais de SSC, animadores/as locais de 

ADMA e delegados/as de Ex-A dos SDB e das FMA.  

 

De Portugal estiveram presentes o Delegado nacional da Família Salesiana SDB, Pe. 

Joaquim Taveira da Fonseca, a Delegada nacional da Família Salesiana, dos SSCC e 

Animadora nacional ADMA, Ir. Fernanda Afonso e a Delegada nacional das Ex-

A.FMA, Ir. Lea de Morais. E ainda o delegado local dos SSCC do Porto, Pe. David Tei-

xeira e a animadora local do ADMA de Setúbal, Ir. Áurea Fontes. Participou também a 

Maria José Barroso, SC, pois foram convidados todos os Coordenadores Provinciais 

de SSCC. 
 

A Escola de Delegados da FS 2016 atingiu a extensão desejada: foi a primeira vez que 

houve participação de delegados e animadores locais das quatro associações da FS: 

SSCC, ADMA, EX-A.SDB e EX-A.FMA. 

Teve como objetivo “Crescer Juntos como Evangelizadores” (EG 121) pois o tema co-

mum aprofundado pelas 4 Associações e apresentado pelo salesiano P. José Miguel 

Núñez Moreno, de modo muito criativo, atraente e motivador, teve como inspiração a 

Evangelii Gaudium do Papa Francisco.  O texto pode ser lido em http://

cooperadores.org/wp/wp-content/uploads/01-PONENCIA-PARA-TODAS-LAS-

SECCIONES-.pdf 

 

Em Família... 

http://cooperadores.org/wp/wp-content/uploads/01-PONENCIA-PARA-TODAS-LAS-SECCIONES-.pdf
http://cooperadores.org/wp/wp-content/uploads/01-PONENCIA-PARA-TODAS-LAS-SECCIONES-.pdf
http://cooperadores.org/wp/wp-content/uploads/01-PONENCIA-PARA-TODAS-LAS-SECCIONES-.pdf
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Os outros temas desenvolvidos separadamente por cada Associação foram os seguintes: 

Para Delegadas de Ex-A.FMA  

 Para que tenham vida e vida em abundância. Linhas operativas da missão educativa 

FMA.    

 Que pedem hoje à Associação de Ex-A. FMA a Igreja e os nossos Fundadores? 

 Três questões importantes para o futuro das Associações de AASDB e para Ex-A.FMA: a 

formação dos sócio/as; a solidariedade económica; a participação na pastoral juvenil da 

obra salesiana – Tema comum a Delegados e Delegadas; 
  

Para Animadores Espirituais ADMA 

Tema 2 - O que pede hoje a Igreja e D. Bosco aos membros responsáveis de ADMA: 

prioridades a cultivar, e campos apostólicos a impulsionar.  

Tema 3 - A Família Salesiana: o que é preciso saber sobre a sua origem, história, evolu-

ção e organização, e mais concretamente de ADMA. 

Tema 4 - Revalorizar o Regulamento de ADMA como caminho de espiritualidade.  

Tema 5 - A) A responsabilidade na animação de ADMA: identidade e papel do Conselho 

local, regional e a Coordenadora Nacional. B) Promoção de ADMA nas famílias. Indicações 

metodológicas e experienciais.  

  

Para os Delegados/as SSCC: 

Tema 2 - A vocação do salesiano cooperador agora (Don Pascual Chávez). 

 Tema 3 - A pastoral familiar salesiana e o papel animador da Associação de Salesi-

anos Cooperadores. Função dos delegados/as. EUSBIO MUÑOZ RUIZ, SDB  Delega-

do do Reitor-Mor para a Família Salesiana.  

Tema 4 – As orientações para a formação dos Salesianos Cooperadores de 2016. 
 

Durante estes quatro dias de intenso trabalho, não faltou o tempo para a oração da manhã, 

para a Missa e para a oração da tarde, muito bem preparadas e celebradas. O convívio e a 

partilha entre todos foram uma constante nos momentos de intervalo para reforçar energi-

as, tendo tido também um ponto alto na tarde reservada para a visita cultural e o jantar ao 

ar livre. Os trabalhos de grupo, depois de cada tema, foram muito produtivos pois proporci-

onaram muita partilha de experiências. 
 

Tudo faremos, nós que tivemos a graça de participar nesta formação tão consistente, de le-

var a cada comunidade, ao 

longo dos próximos 3 anos, 

esta riqueza recebida. 

Em Família... 
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Lançamento do ano pastoral da FS  
 

Ermelinda Moreira, FMA 

 
 

No sábado dia 17 de setembro a Família Salesiana (FS) peregrinou até Fá-

tima para entregar a Maria o ano pastoral iniciado há pouco.   

 

Éramos muitos. Foi bom encontrarmo-nos todos na casa da mãe e com ela projetar 

este ano pastoral para, com os olhos fixos nela, fazermos o que Jesus nos disser.  

 

Gostei dos desafios dos 3 F que nos foram lançados tanto pelo Pe. Artur Pereira como 

pelo Pe. Taveira, novo delegado nacional para FS. 1.º F – Formação: apostar mais na 

formação dos formadores da FS para conhecermos melhor a identidade de cada gru-

po; 2.ºF – Fátima: promover o envolvimento de todos no estudo da mensagem de Fá-

tima neste ano do centenário; 3.ºF – Família: favorecer o estudo da exortação apostó-

lica Amoris Laeticia. Sintamo-nos todos família, cuidemos das vocações.   

 

Foi-nos recordado que a FS é um dom de Deus à Igreja. Pertencemos à FS e pertence-

mos à Igreja de alma e coração e por isso, o empenho que cada um deve ter para viver 

uma vida santa séria e a sério.  

 

Somos uma Igreja a caminho, diversa, mas com um único carisma: a salvação da ju-

ventude. Devemos apostar na unidade para que se torne visível e credível.   

 

Terminámos o encontro agradecendo ao Pe. Rocha o seu trabalho de animação e so-

bretudo o seu testemunho de disponibilidade e de amor incondicional a Maria. Parti-

mos cheios de vontade de pôr em prática tudo o que Jesus nos disser ao longo deste 

ano.  

 

Em Família... 
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1.º MÊS DO 2.º NOVICIADO 
Linda Vieira, FMA  

  
No passado mês de agosto, entre os dias 6 e 28, vivi a experiência do 1.º 

mês do meu 2.º noviciado. Depois de uma profunda experiência de retiro anual, 

senti que o Senhor me continuava a presentear com os seus dons e graças, permitindo

-me rever os meus primeiros cinco anos de profissão à luz da entrega total dos votos 

perpétuos. Eramos 28 juniores de 16 nacionalidades diferentes e muito mais línguas. 

De resto, este foi um dos grandes desafios desta experiência, pois muitas das juniores 

não dominavam de todo a língua dos fundadores. Um desafio que se foi transforman-

do em pequenos momentos de graça, pois quando a comunicação verbal se sente limi-

tada, há toda uma forma de comunicar que espontaneamente se ativa e vemos desa-

brochar dons e capacidades que desconhecíamos.   
 

Pouco a pouco fomos criando comunidade e no final, ainda que nem todas conseguis-

sem comunicar com a língua oficial, todas eramos capazes de partilhar umas com as 

outras os dons recebidos neste tempo de graça. Posso afirmar que pude ver atuar de 

forma concreta o Espírito de Deus que ensina a língua do amor. Fomos acompanhadas 

pelas irmãs Monica Menegusi do âmbito da formação e Mojca Siemecs, delegada da 

CIEM, da província eslovena.  
 

A experiência do segundo noviciado tem como principais finalidades revisitar a consa-

gração vivida até aqui e iniciar um caminho intenso de preparação para os votos per-

pétuos, a entrega total da vida (o verdadeiro holocausto, diria uma das nossas confe-

rencistas). A unidade vocacional, os conselhos evangélicos, os meios de comunicação 

na vida consagrada, a missão e a comunidade foram os temas trabalhados, rezados e 

confrontados nestes dias. Contámos com a ajuda de algumas irmãs experientes nas 

diferentes áreas- Ir. Milena Stevani, psicóloga; Ir. Caterina Cangiá, especializada em 

comunicação social; Ir. Anna Peron, apaixonada pela missão educativa, nomeadamen-

te pela pastoral vocacional. Acompanhou-nos também alguns dias o Pe. Christian Bes-

so, sdb da inspetoria do Piemonte, que nos reintroduziu na dimensão teológica dos 

votos.  
 

 Revisitando estes anos de entrega dou graças a Deus pelo seu chamamento neste Ins-

tituto, pela vida de comunidade e de missão que me concedeu nestes cinco anos e so-

bretudo pelo convite renovado que me faz a dar-Lhe a mão e a caminhar 

com Ele. Sinto-me uma mulher abençoada por ser portadora de tão 

grande tesouro e cada vez mais consciente da responsabilidade em parti-

lhá-lo com quem Ele coloca ao meu lado.  

Aproveito a oportunidade para agradecer o vosso acompanhamento na 

oração neste tempo de graça que foi o início do meu 2.º noviciado e peço 

que continueis a rezar por mim para que o Senhor me conceda o dom da 

fidelidade para sempre.  

Em Formação... 
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Com os colaboradores 

Nídia Botelho, psicóloga 

 

No dia 1 de Setembro todos os colaboradores da Casa Santa Ana de Setú-

bal iniciaram o ano letivo com uma formação para aprofundar a mensa-

gem de Fátima. 
 

Recomeçar é sempre um misto de emoções, por um lado as saudades do local de tra-

balho, das nossas crianças e das equipas de trabalho, por outro lado o desapegar dos 

dias sem rotinas tão marcadas. 
 

Esta não foi apenas mais uma formação de início do ano letivo, foi um momento de 

reencontro, de reflexão, de compromisso e de tomada de decisões. Começámos por 

fazer uma oração da manhã e entregarmos o trabalho daquele dia a Jesus, pedindo 

que nos guie ao longo do novo ano letivo.  Durante a manhã refletimos sobre os traços 

de personalidade da Jacinta, da Lúcia e do Francisco e pudemos com facilidade trans-

portá-los para as nossas crianças e perceber como estas, face à sua simplicidade, estão 

mais disponíveis para descobrirem o transcendente e o espiritual. Fomos convidados a 

refletir sobre as caraterísticas da criança que mais nos marcou, durante o nosso tempo 

de serviço, não por termos desenvolvido mais ligação afetiva com ela, mas por esta ter 

caraterísticas específicas. A agitação da sala tornou-se audível e percebeu-se que não 

era tarefa fácil decidir qual seria a criança escolhida para pôr no painel dos pastori-

nhos. 
 

De seguida visualizamos o filme “Aparições de Fátima” de Daniel Costelle, sobre a vi-

da dos três pastorinhos e as Aparições do Anjo da Paz e de Nossa Senhora em Fátima. 

É um filme bastante emotivo que recria de uma forma muito real o contexto familiar e 

social dos pastorinhos, o que funcionou como um agente facilitador de empatia como 

pudemos constatar posteriormente com a apresentação dos trabalhos de grupo. 

Em Formação... 
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O dia foi marcado pelos vários momentos de diálogo e pelo espirito de partilha, dando 

a oportunidade a todos os colaboradores de colocarem questões e esclarecerem dúvi-

das ou darem sugestões para o novo ano letivo. 

A concluir os trabalhos tivemos o Bispo da nossa diocese, senhor D. José Ornelas, que 

veio celebrar a Eucaristia para que todos os colaboradores pudessem colocar sobre o 

altar as alegrias, projetos e preocupações do novo ano letivo. Como educadores cris-

tãos não podíamos esperar iniciar o ano de outro modo. As suas palavras foram de es-

tímulo e apreço pela ação educativa salesiana e católica que aqui acontece, graças ao 

empenho das Irmãs salesianas e educadores católicos comprometidos na missão. 

Ao ofertório quisemos levar, com o pão e o vinho, o livro da alegria e um chaveiro que 

nos recorda o slogan escolhido para o ano a iniciar “Desperta a Luz que há em ti” que 

no final da Eucaristia foi distribuído para ser um “despertador” a recordar-nos o em-

penho assumido. 

Estamos em caminho e nada nos detém na busca de novos cami-

nhos para percorrer nesta nossa caminhada educativa salesiana. 

Estamos gratas por este dia assim vivido. 

 

 

Em Formação... 
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FAZEI O QUE ELE VOS DISSER 
Anabela Silva, FMA 

Tendo como pano de fundo a frase bíblica «Fazei tudo o que Ele vos dis-

ser» que no fim de semana, 3 e 4 de setembro, se realizou o encontro de 

diretoras na Casa Provincial.  
 

No dia 3 de setembro, após o acolhimento por parte da Ir. Maria das Dores Rodrigues, 

o grupo foi convidado a viver um momento forte de oração: lectio divina do texto 

evangélico das Bodas de Caná. Espaço e tempo para encontro e confronto com a Pala-

vra para que a mesma tocasse e calasse no coração, logo, na vida. Em seguida, uma 

fraterna partilha da Palavra, donde se reforçou que o Senhor enche a vasilha da nossa 

vida, dá sentido ao nosso ser de consagradas e à missão. Sem isso, a alegria não existe 

e nada faz sentido.  
 

Da parte da tarde, a Ir. São Santos e a Ir. Lourdes Gomes, partilharam a experiência 

vivida no Projeto Jerusalém, valorizando as nossas origens cristãs e a fonte da nos-

sa fé. Fizeram connosco uma viagem pelos lugares sagrados da Palestina e pela cultura 

inter-religiosa que se respira pelos lugares onde Jesus passou.  
 

Antes de terminar o dia, foi apresentado um capítulo do livro «Liderança e proxi-

midade – valor da presença no governo da Vida Consagrada» com o título 

«Animar a partir da proximidade evangélica».  A motivação e apresentação deste te-

ma foram feitas pela Ir. Maria das Dores: o convite a liderar a partir da proximidade 

colaborando com a ação do Espírito Santo, tendo como exemplo a liderança de Jesus. 

Ainda neste capítulo detivemo-nos nos traços da presença de quem governa: 

presença de discípulo comovido; presença que revela a proeminência da pessoa sobre 

a função; presença da comunhão missionária; presença que exprime agradecimento e 

suscita envolvimento; presença de quem é livre e se entrega, aguarda e anuncia a luz 

nascente; presença inspiradora, criativa e revitalizadora; presença serena, em discer-

nimento e resolutiva; presença compassiva e criadora de aliança; presença oportuna: 

onde, quando e como estar presente?; a sombra obscura de quem lidera; a ausência do 

líder- a presença da sua ausência, sentir que mesmo quando se deva ausentar a comu-

nidade sente a presença de quem tem o serviço de governo. 
 

É o forte apelo a uma pedagogia da proximidade confiando na 

vontade de Deus e na poderosa ação da Sua Palavra na nossa 

vida.  
 

No domingo ainda se trataram de assuntos práticos ligados à 

formação, economia e serviço de secretaria.  
 

A nossa gratidão por este primeiro encontro, pela partilha e for-

te momento de oração e formação. 

 

Em Formação... 
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A minha partilha... 

Debruçando-me sobre a Palavra... 
Lea de Morais, FMA 

O retiro deste ano, apesar de para mim ter começado só no dia 31, foi um retiro espe-

cial. É evidente que os momentos de encontro com o Senhor são sempre especiais pois 

Ele é a NOVIDADE jamais ultrapassada. Este ano especiais porquê? Pela pregadora? 

Pelo ambiente? Não e sim. 
 

O pregador, achei excecional, um homem que, ao olhá-lo dá segurança e paz. Um ho-

mem que se debruça sobre a Palavra de Deus e de passagem lá vinham os documentos 

da Igreja! Ir à fonte, ir diretamente ao poço da samaritana. Maravilhoso.  
 

A primeira passagem que eu ouvi, foi a de Filho Prodigo. Achei deveras maravilhoso o 

facto de o Pe. Filipe nos ter convidado a ver o “ Olhar daquele Pai”, o “ olhar de 

Jesus, o rosto da misericórdia.”  
 

Interessante como, afinal, os dois filhos eram pródigos. O mais novo não queria conti-

nuar a ser filho, por isso quer ir para longe; o mais velho vive ao lado do Pai mas está a 

léguas do Pai, não é filho. 
 

Achei este primeiro momento fundamental, para entrar em retiro.  

Que filho sou eu? Tenho a coragem, mesmo sendo errado, de pedir a herança e partir 

para terras longínquas? Ou, sou comodista e fico em casa do pai, onde tenho as mi-

nhas comodidades e rotinas? Este filho comodista, levou-me a pensar no perigo de 

estar  mas  não ser…  Este comodismo, leva a  ficar  de pés juntos, a  sentir-se  se-

nhor da verdade  e da razão.  
 

Como é fácil estar, cumprir, ouvir tudo mas não ser capaz de me alegrar com o irmão 

que vem esfarrapado, que esbanjou todos os seus dons, com a irmã que não é tão do 

meu jeito, com quem eu choco;  como é fácil cair na  murmuração e na inveja, contar 

os que não seguem o meu ritmo… 
 

O “Olhar do Pai que espera o filho”. O “ rosto de JESUS, rosto de miseri-

córdia”. Para mim o retiro andou sempre à volta deste olhar… 

 Olhar de quem é, o olhar de quem ama, o olhar de quem sofre com o outro, o olhar de 

quem vê no íntimo. E nunca o olhar de quem está, o olhar de quem faz, o olhar de 

quem manda, de quem condena.… 

 

O Olhar de quem é misericordioso como o Pai, o Olhar de quem está sempre de braços 

abertos, para acolher, para abraçar, para curar, para dar esperança para louvar o Se-

nhor por tudo o que ELE faz nas Suas criaturas. 

A profundidade das reflexões foram muito concretas, tocaram a nossa vida quotidia-

na, mexeram nas relações fraternas… Irmãs, há que fazer doer  para depois  poder 

acontecer a cura de verdade e em profundidade, a começar por mim, claro.! 

Que filho, sou eu?  
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Assim narra a história 
 

Assim narra esta história  

Uma semana especial 

Que as Irmãs Salesianas  

Viveram no Turcifal 

 

Tudo estava preparado 

Para o retiro começar  

Estar aos pés de Jesus  

Para O acolher e escutar 
 

E veio de Caparide  

O nosso bom pregador 

Fala muito dos seus rapazes  

Que acompanha com zelo e amor 
 

Filipe é o seu nome 

Traz Jesus no coração 

E acolhe os “murros no estômago” 

Como momentos de conversão. 
 

Há tantos anos no Seminário 

Filipe, ainda não Me conheces? 

Para estes rapazes preciso de ti 

Depois virão outras messes. 
 

Com um sorriso constante 

Fala da Misericórdia de Deus 

Que liberta, salva e chama 

E alimenta os filhos seus. 
 

«Segue-me» ou «acompanha-me» 

Não importa a tradução 

Certo é que a Palavra nos diz 

A nossa vida e vocação. 
 

A vocação tem pré-história  

Está em Deus, no seu coração! 

Com amor eterno nos olhou 

E fez de nós sua eleição! 
 

“Deixa-te amar por Deus” 

Seria um bom pré-mandamento 

Aos que Moisés recebeu 

No Antigo Testamento 

 

 

Pôr o dedo nas próprias feridas 

E ser próximo do irmão 

São dois lados da mesma moeda 

Que se chama “Compaixão” 
 

Não é só em Hollywood  

Que o pecado e a dispersão 

Nos descentram da meta 

Ou nos atiram p’ró chão 
 

Estão na moda umas tristezas 

Vinagres e melancolia! 

Mas não vos deixeis roubar 

A esperança e a alegria! 
 

E era vê-lo de sorriso subtil 

A sair com satisfação  

Deixando-nos uns exercícios 

Que nos abrissem à conversão. 

 

E agora, minhas irmãs, 

Não pensem que vão descansar 

Eis alguns números importantes 

Da Verbum Domini, Evangeli Nuntiandi, 

Fides et Ratio, 

Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia,… 

para contemplar! 
 

Obrigada Pe. Filipe 

Pela presença, testemunho e oração 

Que o Senhor sempre o abençoe 

Na vida, vocação e missão! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Irmãs Salesianas em gratidão ao Pe. Filipe, 

orientador do Retiro anual 

Turcifal, 5 de agosto 2016 

 

A minha partilha... 
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A minha partilha... 

Agradecimento 
Matilde Cardoso, FMA 

Queridas Irmãs da Província de Nossa Senhora de Fátima. 

Venho agradecer a cada uma a Oração, mensagens e lembranças que tive-

ram a delicadeza de me enviarem no dia 5 de Agosto passado por ocasião dos 

meus 60 anos de entrega ao Senhor. (Profissão Religiosa) Sinto-me muito 

feliz e agradecida ao PAI! Ele pousou sobre mim o seu olhar paterno, 

sussurrou-me ao ouvido algo de grande e nunca mais deixou de me 

amar, apesar das minhas infidelidades. Vale a pena! 

Continuem a rezar para que até ao dia do meu encontro definitivo com Ele eu 

me sinta assim Feliz e agradecida. Rezo por cada uma; mais um grande bem 

hajam. 

Um abraço amigo repleto da alegria de Deus. 
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Datas importantes 

 - Outubro: mês das Missões 

 - E-vangelizar 2016 

 - Dia Provincial da Misericórdia 

 - Formação das Equipas da Pastoral 

 - 29ª Peregrinação ao Santuário de Nª Sra Auxiliadora (Mogofores) 

 - Vinda da Conselheira geral da comunicação, Ir. Helena Moreira, para o  

                 discernimento da nova provincial 

 - Formação de animadores e catequistas 

 - Semana de oração pelos seminários 

 - Encerramento do Jubileu extraordinário da Misericórdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Senhor chamou a Si ... 

Vem aí... 

26/07- Avó materna da Linda 

01/09 – Irmão mais novo da Ir. Ana Maria Santos 


