
 

N.º  215    ABRIL 2015 - MAIO 2015 

 

   DESTAQUES 
     nesta edição 

 

 

 

N.º 224 

Outubro 
Novembro 
 

2016 

  
PROVÍNCIA PORTUGUESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Sintonia 
 

Neste número 
 

EDITORIAL …………..…………………………………………………...………………………  2 

TEMA ……………………………………………………………………………………………...….. 3 

PARA RECORDAR ……………………………………………………………….………..…. 4 

EM INSTITUTO ….……………………………………………………………………………… 7  

EM COMUNIDADE ………………………………………………………..……………….11     

COM OS JOVENS …………………………………………………………..………………. 17    
  

EM FAMÍLIA  ………………………………………………………………………………….…. 22   

EM IGREJA …………...…………………………………………………...……………………… 23 

EM FORMAÇÃO ……………………………………………………...……………………… 24 

VEM AÍ …………………………………………………………………….………………………… 30 

O SENHOR CHAMOU A SI  ………………………………………………...……… 30    

    

       

Sintonia 



 

página 2  N.º 224 outubro - novembro 2016 

A palavra da Provincial Editorial 
“Caminhemos à luz do Senhor.” (Is 2, 5) 
 

Mª das Dores Rodrigues, Provincial FMA 

 

Com o tempo litúrgico do Advento chega-nos o convite: ‘caminhemos à luz do Senhor.’   

O Senhor vem! Vem procurar-nos. Deseja encontrar-nos.  

Faz-Se ao caminho da condição humana para ser ‘Deus connosco’.  

Coloca-se na fila dos homens para ser um de nós; um no meio de nós; Emanuel! 
 

Advento é indício, anúncio, promessa e certeza de que o Senhor vem! 

Vem para nos despertar do sono da indiferença.  

Vem para nos tirar da escuridão da incredulidade. 

Vem para nos libertar do peso da mediocridade. 

Vem para nos salvar! 
 

O Senhor vem!  

Luz que ilumina as trevas. Bálsamo que cura as feridas. 

Verdade que liberta do erro. Caminho sem engano. 

Vida que vence a morte.  
 

Vem o Filho de Deus à terra do nosso coração, 

para nos dizer a beleza da filiação,  

para nos oferecer a identidade de discípulos, 

para nos abrir à comunhão com Ele e com os irmãos.  
 

Ele vem! Vem sempre de novo. 

Nunca se repete. É surpresa e novidade perene. 

Pede-nos vigilância e disponibilidade, para nos deixarmos guiar pela sua luz. 

Vamos ao Seu encontro para O escutar, acolher, seguir! 
 

Neste advento ‘caminhemos à luz do Senhor’:  

na escuta da Sua Palavra meditada, contemplada, acolhida e vivida; 

no encontro orante de quem a Ele se confia, na verdade humilde do que somos e vivemos; 

na mesa da Eucaristia que nos restaura e sacia; 

no abraço da Reconciliação que nos acolhe e refaz; 

na partilha desmedida do que somos e temos; 

na entrega generosa a quem somos enviadas; 

a cada momento e em cada situação… 

Deixemos que Ele nos guie nos caminhos do Evangelho!  
 

O Senhor vem! 

Quando O acolhemos, o encontro acontece!  

A vida renasce. 

A Luz brilha. 

O Natal é hoje. 
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Salvé Rainha 
 
 

José Trigona, SDB, in Il Tempio di Don Bosco, inserto, Maggio 2016 
 

A ti dirigimos a oração antiga e sempre nova da Salvé Rainha, para que 

não te canses nunca de volver a nós os teus olhos misericordiosos e nos 

tornes dignos de contemplar o rosto da misericórdia, teu Filho Jesus. 

A oração mariana da Salve Rainha seria de um autor desconhecido do séc. XI. Foi 

atribuída a muitos, entre os quais a S. Bernardo, mas deve ser adscrita, com muita 

probabilidade, a Ermano Contratto, monge de Reichenau (Alemanha). Esta suposição 

é confirmada pelo facto que nenhum indício da Salve Rainha foi encontrado em outro 

lugar durante o séc. XI. 

A Salve Rainha é uma espécie de prosa rítmica. Quanto ao texto, ocorre notar que a 

palavra "Mater" do 1º versículo ("Salve, Regina [Mater] misericordiae") e a palavra 

"Virgo" do último versículo ("o dulcis [Virgo] Maria") foram acrescentadas posterior-

mente, talvez no séc. XIII. 

A Salve Rainha, com toda a probabilidade, foi logo acolhida como antífona ao 

"Magnificat" ou ao "Benedictus" e como canto processional. Com Pedro o Venerável, 

abade de Cluny, foi prescrita para a procissão feita na festa da Assunção, enquanto a 

comunidade se dirigia para a Igreja de Sta. Maria. Os Cistercienses, em 1218, depois 

de a ter adotado na recitação quotidiana, em 1251 adotaram-na como canto depois 

das Completas. 

Os Dominicanos, por sua vez, já a tinham adotado como canto depois das Completas 

em Bolonha desde 1230 e, mais tarde, em toda a ordem. Em 1239, Gregório IX orde-

nou o seu canto depois das Completas das sextas-feiras nas igrejas de Roma. Por 

volta do ano 1249 os Franciscanos adotaram a Salve Rainha com as outras três antí-

fonas marianas. Este uso foi introduzido em 1350 no Breviário Romano por Clemente 

VI. 

A reforma de S. Pio V (1568) fixava o uso da Salve Rainha no Ofício divino desde o 

domingo da SS. Trindade até ao primeiro domingo do advento. Leão XIII (1884) 

prescreveu-a como prece final depois da celebração privada da Santa Missa. 

O Papa Francisco convida-nos a rezar esta oração que por muitos é conhecida e bem 

sabida, alguns até a conhecem em latim, mas hoje em dia tantos não a conhecem, 

sobretudo entre os mais novos. 

Rezemo-la com calma, dirigindo-nos a Maria para que nos faça con-

templar o rosto da misericórdia do seu Filho Jesus. 

 

 

 

TEMA 
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Abertura do 140º aniversário da  
PRIMERIA EXPEDIÇÃO MISSIONÁRIA 
 

Lembramos aqui alguns factos relacionados com a partida de Mornese das Irmãs da 

primeira expedição missionária: uma aventura! 

 
Começamos com D. Costamagna: 
 

No dia 28 de outubro o P. Costamagna, com um esforço extraordinário, faz a sua 

conferência de adeus à comunidade […] 

No dia seguinte, sábado 29, para Turim e, de lá, para Caramagna, para cumprimen-

tar a mãe. 

Mais do que uma partida, a sua é uma fuga: o coração não tem força para fazer e re-

ceber as saudações de adeus. Deixa escrito nas humildes páginas da crónica: "Hoje é 

o dia do desapego; o Senhor me dê a força de fazer em tudo a sua vontade; e eu, de-

pois de ter cantado com Jó: Sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini 

benedictum (1, 31), faço o primeiro passo e dou o triste adeus a esta santa casa, onde 

por mais de três anos a misericórdia de Deus quis pôr sob os meus olhos tantos bons 

exemplos, dos quais não aproveitei. 

 

Adeus, portanto! 

Eu parto para a América 

Mas não, não te esquecerei: 

Vou mas aqui ficam 

O coração… Irmãs, adeus! 

 

De lá, do vasto oceano 

Rezando o supremo Deus 

Sempre vos terei na alma 

Esculpidas… Irmãs, adeus! 

don Santiago Costamagna!" 

Função de adeus 
 

Por razões económicas, apenas duas das missionárias, em representação de todo o 

grupo, vão a Roma com M. Mazzarello receber a bênção do Santo Padre. E então o 

novo diretor, P. Lemoyne, decide fazer uma celebração de envio, como se costumava 

fazer em Turim. No dia 6 de novembro à tarde, com a participação também dos fami-

liares e amigos, cantam-se solenemente as vésperas, seguidas dumas palavrinhas do 

diretor e da bênção com o Santíssimo Sacramento. 

À tardinha M. Mazzarello e as duas missionárias, Ir. Ângela Vallese e Ir. Joana 

Borgna partem para Roma. 

 
 

Para recordar... 
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Partida para Sampierdarena 
 

No dia 12 as missionárias eram esperadas em Sampierdarena, donde deviam partir 

para Génova. Mas o dia amanheceu com uma névoa tão densa que não deixava ver à 

distância de poucos metros e em seguida caiu uma chuva torrencial e contínua que 

alagou todas as estradas; e enfim um vento tão terrível que tornava inútil todas as in-

sistências. Com tudo isto, M. Petronilla e o diretor não permitiram que elas partissem. 

Mas o tempo urgia, e tentaram arranjar uma carroça para ir pelo menos até Ovada 

onde poderiam pernoitar e partir no dia seguinte para o destino. Só que ninguém se 

movia com um tempo assim, por nenhum preço. 

 

"No entanto, era necessário partir, pelo menos à noite. A madre 

ecónoma, que faz? Pediu emprestado um carro com bois e fê-lo 

transportar para debaixo do pórtico; depois, com grandes ver-

gas bem ligadas umas às outras e postas em arco sobre o carro, 

forma uma espécie de pavilhão cosendo sobre os arcos coberto-

res embutidos os quais, caindo daqui e dali, formavam uma via-

tura de novo cunho, mas cómoda e sólida, com cadeiras e palha 

a servir de banco. Pôr-nos em viagem sem o provar, não; e en-

tão, algumas de nós entram na nova arca de Noé; outras armam-se de lanternas e, 

cantando louvores a Nossa Senhora, circundam o carro em experiência. Bonito re-

creio que, dado o dia excecional, durou ate´ cerca das 10 e meia. Depois, as orações e 

todas a repousar, incluindo as que deviam partir, por um puco de tempo. 

 

A chuva continuava ininterrupta e o diretor não sabia o que decidir. Esse carro era um 

reparo demasiado fraco para tanta ruína do céu; as águas do temporal podiam facil-

mente levantá-lo do chão e atirá-lo não se sabe para onde; na melhor das hipóteses, o 

passo demasiado lento dos bois ter-nos-ia provavelmente feito perder o comboio. 

Chegou então o secretário Traverso que, tendo sabido da nossa atrapalhação, ofereceu

-se para levar ao alvorecer, na sua pequena carroça a irmã mais débil que não teria 

resistido a caminhar. Era já alguma coisa! 

À meia-noite levantamo-nos e vamos à capela rezar e receber a santa comunhão. Não 

há tempo a perder. Chove sempre, mas não com a violência anterior; saudada em si-

lêncio a nossa bela casa e Mornese, e recebida mais uma vez a bênção do diretor, 

acendemos as lanternas e saímos. 

 

Um bom Cooperador Salesiano vem ao nosso encontro e diz-nos: 'Estou aqui para vos 

acompanhar. Não tenham medo; e também o senhor diretor, fique tranquilo: tenho 

experiência destas estradas e chegaremos a bom termo sem perigo.' 

Partimos com aquele novo Arcângelo Rafael, realmente experiente e seguro. […] 

Como são bons os Cooperadores Salesianos! Diga-o a Dom Bosco, Madre, que eles nos 

tiraram de atrapalhações também para os passaportes, e não pouparam passos nem 

para Novi nem para Génova!" 

Para recordar... 
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E também a Auxiliadora! 
 
D. Pestarino tinha conseguido que D. Bosco lhe oferecesse um quadro de Maria Auxi-

liadora, por ele benzido, para a sua Igreja. Esse quadro, uma das primeiras e raras re-

produções da Nossa Senhora de Valdocco, tinha sido posto na capela do colégio. E 

nesses dias tinha desaparecido. E eis que o P. Costamagna aparece com o quadro que 

ele entrega à Ir. Teresa Mazzarello, com a recomendação de não o dar a ninguém e de 

o guardar até chegarem à terra americana, pois ele queria levá-lo ao seu novo destino 

e conservá-lo como recordação de Mornese. As Irmãs 

guardam o quadro como um precioso depósito. 

Também o P. Cagliero aparece com uma outra pintu-

ra sobre tela: "Maria Auxiliadora que tem nos braços 

um Menino sorridente. E diz brincando: 'roubei-a na 

sacristia de Valdocco, roubei-a para vós. Foi pintada 

por um senhor que estava doente dos olhos e ia ficar 

cego. Recorreu a D. Bosco que […] lhe deu a bênção. 

Desde então ele ficou curado e ofereceu-nos esta Nos-

sa Senhora tão bela'. 

D. Bosco voltou a benzê-la e manda-a às missionárias. 

'Levai-a, e que Nossa Senhora vos abençoe e vos acompanhe na longa viagem'." 

 

 

Notas:  

1. Cron. Vol II, pp 280-281 
2. Id. pp 281-282 

3. Id. pp 286-287  

4. Id. pp 288 

 

Fotos in:  

http://www.cgfmanet.org/21.aspx?lingua=1&sez=21&sotsez=1&detsotsez=1&doc=1138;https://www.facebook.com/salesian.sisters.

of.don.bosco/photos/a.10150694650344374.420838.62703999373/10154838365769374/?type=3&theater  

Para recordar... 
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ENCONTRO EM SALAMANCA – CIEP 
 

Isilda Costa, FMA 
  

 Decorreu em Salamanca, desde o dia 11 até ao dia 15 de julho, um encontro promovido 

pela CIEP. Foram convidadas para participar, as Irmãs que professaram no ano 1966 e 

1967.   

Coordenou o Projeto a Província “Virgen del Camino” e a Ir. Mercedes Rodrigues 

acompanhou o grupo, como principal orientadora. Estiveram presente as Provinciais 

da CIEP. De Portugal, além da Ir. Maria das Dores, participaram no encontro duas Ir-

mãs de 50 anos de profissão e três de 49.  

Pretendia-se, neste tempo de formação, ler e interpretar à luz da Palavra a experiên-

cia vivida ao longo dos anos de profissão, que o Senhor nos proporcionou e agrade-

cer-Lhe os dons ligados à nossa vocação; Interiorizar os conteúdos formativos que 

nos são oferecidos; Partilhar a vida e a missão que o Senhor nos confia hoje, confor-

me as possibilidades de cada uma.  

Foram aprofundados os seguintes temas: 

“Um encontro que transforma e Cura”; Jesus e os milagres da cura (sarar as rela-

ções); Relacionamento saudável na vida comunitária; Oportunidade de crescimento 

na adversidade: resiliência. 
 

Os temas foram desenvolvidos pelo Padre José Carlos Bermejo e pela sua equipa. Este 

Sacerdote pertence à Ordem de S. Camilo de Lélis. É diretor do centro de Humaniza-

ção e Saúde (Madrid) e professor na Universidade Católica Portuguesa. 
 

“Resiliência” foi a palavra-chave do encontro, sobre a qual muito foi dito, debatido e 

aprofundado. 

O Pe. José Carlos, é um orador dinâmico, criativo e muito esclarecedor. Começou por 

perguntar se já alguém tinha ouvido falar sobre resiliência. Algumas responderam que 

sim, que já tinham uma vaga ideia, outras disseram, que não era propriamente novida-

de. Perguntou ainda se alguém já tinha lido algum livro completo que falasse desse te-

ma. Ninguém. 

Nessa altura não, mas hoje, pelo menos algumas de nós, que participámos no encon-

tro, já lemos o livro que o próprio autor nos apresentou: “Resiliência - Um olhar de 

humanização no sofrimento”. (José Carlos Bermejo) 
 

O conceito de resiliência apresenta-se potencialmente humanizador, tanto como cha-

ve de leitura da experiência humana do sofrimento, doença, trauma, luto, como por 

parte do agente de saúde que acompanha quem sofre. 
 

Resiliência é a capacidade que o ser humano tem de não se deixar abater pelas dificul-

dades, pelas tragédias ou desventuras da vida, mas reagir com otimismo, adquirindo 

novas aprendizagens.  

A pessoa resiliente, perante uma grande dificuldade é capaz de se recuperar de se 

“reconstruir”. 

Em Instituto... 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-5jgwavPAhXCthoKHaqIDgsQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FResiliencia.html%3Fid%3DcZWjXwAACAAJ&usg=AFQjCNG7IaSFi2kHn2RJGHV-LiO3vmgnMg&sig2=qP
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Além das imagens projetadas e elucidativas, foram-nos apresentados 

alguns pensadores, cuja teoria se demarcou por uma forte componente otimista. Diz 

Erickson, por exemplo, a respeito de resiliência: “Cada dificuldade tem o potencial de 

se converter numa oportunidade”. 

Passaram outros em lista: Saint Exupéry, Albert Camus, William A. Ward, Einstein. 

Mas quem profundamente nos impressionou foi Tim Guénard de 58 anos. Um ilumi-

nado, resiliente que transforma as suas memórias negativas da infância “desgraçada”, 

em fonte de vida nova para si e exemplo para os outros. Uma vida digna de ser conhe-

cida! No livro da sua autoria intitulado: “Mais forte que o ódio” mostra-nos que ele 

escreve o que viveu e vive resilientemente o que escreveu.  

É possível educar à resiliência? É uma pergunta à qual se pode responder com algu-

mas dicas, entre outras: 

Cultivar o otimismo, alimentar esperanças, não divulgar só más notícias de telejornal 

que tanto ampliam o negativo! 

Construir histórias positivas, desvalorizando o rancor, evidenciando o perdão. 

Quanto ao tema das relações saudáveis, também muito foi dito. Na vida comunitária, 

há, por vezes, patologias que impedem uma boa gestão das relações. Há que conhecê-

las a começar pelas nossas. A alta medida a ter em conta nas relações é, e será sempre 

o amor: pôr ao centro das nossas estratégicas os mais vulneráveis e os que mais so-

frem. 

Jesus deu-nos o exemplo. Quem tinha a prioridade das suas atenções? Os mais débeis 

e necessitados.   

Neste encontro foi utilizada uma metodologia interativa: tempo de escuta, tempo de 

oração pessoal, tempo de partilha e tempo de convívio. 

E foi tudo muito bom! Sem esquecer as visitas de estudo. 

Numa das noites em Salamanca, onde o movimento turístico era intenso, fizemos o 

nosso passeio, respirando o ar fresco de que já tínhamos tanta necessidade, pois o dia 

era bem acalorado. Fomos com o principal objetivo de conhecer os locais por onde 

tinha andado Eusébia, nos seus tempos de menina e moça. Por ali o Senhor lhe mani-

festara os seus primeiros sinais de vocação. 

Também reservámos um dia para visitar Alba de Tormes. Aí, o encontro foi com Santa 

Teresa de Ávila. E seguimos para Cantalpino, terra natal da Ir. Eusébia. O contacto 

com as suas origens, aquela pobreza de bens materiais, a estreiteza daquela casa… 

meu Deus! Como Tu operas maravilhas onde queres e como exaltas os humildes! 

Concluindo esta simples partilha, desejo interpretar o sentir 

das outras participantes. Antes de mais, agradecendo à Pro-

víncia este esforço e a oportunidade de formação que nos foi 

oferecida. 

Depois do que recebemos, a nossa forma de tudo agradecer é 

esta: Eis-nos, Senhor, MISSIONÁRIAS de ESPERANÇA e de 

ALEGRIA” (Cap. Geral, 62 ss) 

 

Em Instituto... 
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Em Instituto... 

CELEBRAMOS OS 25 ANOS DE INAUGURAÇÃO DA CIEP  

 Cristina Herranz, FMA 

Coordenadora da Comunicação da CIEP  
 

Realizou-se em Madrid, nos dias 11 e 12 de novembro, a assembleia da 

CIEP (Conferência Interinspetorial de Espanha e Portugal). O encontro teve 

um cariz especial pois a 22 de novembro de 1991, as Inspetorias das Filhas de 

Maria Auxiliadora de Espanha e Portugal, constituíram a Conferência Interinspe-

torial CIEP. Celebraram-se, assim, os 25 anos da CIEP!  

Estiveram presentes neste encontro celebrativo duas Conselheiras, em visita nas 

Inspetorias de Sevilha e Barcelona: Ir. Mira Pece e Ir. Mª Luísa Miranda. Repre-

sentaram a Madre Yvonne e todo o Instituto; com a sua proximidade e suas pala-

vras chegaram ao coração de todas. 
 

Refletimos sobre os temas: a Comunicação Institucional e a Imagem Corporati-

va; A futura missão dos Salesianos Cooperadores, e o Coração oratoriano, cri-

tério de renovação das nossas presenças e comunidades.   
 

A reflexão e o diálogo sobre a Comunicação Institucional e a Imagem Corporativa 

foi animada por Javier Valiente, sdb. Foi focada a importância de pensar, planifi-

car e construir a imagem que queremos transmitir como Inspetoria e a necessi-

dade de cuidar a comunicação para que os outros vejam e se contagiem do bem 

que fazemos e dos valores que vivemos e queremos transmitir.  
 

Outro tema tratado foi o da missão dos Salesianos Cooperadores. Raúl Fernandez 

Abad, Conselheiro mundial dos SSCC para a Região Ibérica, partilhou com a as-

sembleia algumas das inquietudes da Associação dos SSCC em relação à mis-

são que juntos, como Família Salesiana, temos que levar adiante. Assinalou a im-

portância de lançar pontes para que se torne realidade a colaboração e o trabalho 

juntos para que o carisma salesiano cresça.  
 

A terceira intervenção foi a do P. Francisco Vázquez, sdb que falou, a partir da 

sua rica experiência e com enorme paixão pelo cora-

ção oratoriano. Transmitiu aos presentes 

a sua inquietude para que os Salesianos e Salesianas 

tenham o coração oratoriano de Dom Bos-

co. O coração oratoriano não se identifica 

com nenhuma estrutura; envolve toda a nossa vida; 

define a nossa identidade em qualquer sítio que este-

jamos; anima a nossa espiritualidade, a nossa ma-

neira de atuar, de relacionar-nos, de estar com a 

gente… A um coração oratoriano as dificuldades e o 

trabalho nunca lhe tira a paz e a serenidade, porque 

se sabe nas mãos de Deus e da Sua Providência.  



 

página 10 N.º 224 outubro - novembro 2016 

Em Instituto... 

 

No ano 2017 celebra-se o centenário das Aparições de Fátima, acontecimento 

importante para a Inspetoria N. S. de Fátima de Portugal. Neste âmbito, as Ir-

mãs de Portugal partilharam a preparação que se está a realizar para este cen-

tenário, alguns aspetos reveladores da espiritualidade de Fátima, assim como 

eventos que se realizam no Santuário. Fizeram uma exposição detalhada da 

proposta de pastoral que realizaram na Inspetoria com este moti-

vo. O momento terminou com uma vigília de oração mariana.  

  

Na conclusão do Encontro, a Ir. Mª Luísa Miranda salientou como os temas 

tratados e os distintos momentos vividos nos falaram de crescer na identidade 

carismática: Recordou-nos, também, que o dia 13 de novembro se encerravam 

as  portas da Misericórdia em todas as dioceses e convidou-nos a perguntarmo

-nos o que nos tinha ficado dentro depois dum ano vivido em chave 

de misericórdia.  

  

Momentos significativos do encontro foram aqueles em que se fez referência 

específica ao 25º aniversário da CIEP. Os momentos de oração e celebração  

permitiram-nos viver com profundidade este acontecimento. Foi ressalta-

do um sentimento de gratidão a Deus em primeiro lugar, e a todas e cada uma 

das Irmãs que deixaram um “pedacinho” de si nos encontros CIEP; 

de modo particular, recordaram-se e fizeram-se presentes através dum ví-

deo, as irmãs que eram Provinciais quando se constituiu a CIEP: Ir. Pilar Po-

lo, Ir. Pilar Prieto, Ir. Rosa Teixeira e Ir. María Ballastreros. Obrigada a 

elas, que puseram os cimentos e obrigada a todas pelo caminho percorrido 

que, sem dúvida, facilita o caminho que nos fica por percorrer; pela CIEP 

circula uma mesma vida e por ela, somos chamados – irmãs, educadores, 

família salesiana e jovens - a abrir a porta que nos conduza a cons-

truir juntos o futuro.  
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Em Comunidade... 

Seia em Festa   
                                                                                               Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

Realizou-se nos dias 28, 29 e 30 de Setembro o XII EXPO SOCIAL, em 

Seia. Exposição de Produtos e Serviços das IPSS, ONG e Projetos do Concelho. 

Foi uma iniciativa organizada pela Câmara de Seia, em que participaram 24 Institui-

ções de Solidariedade IPSS do Concelho, com os seus Ateliers recheados de coisas pa-

ra vender e competir. Também O Centro de Nossa Sr.ª de La Salette teve a sua barra-

quinha exposta com variadas coisas: compotas de figo, de maçã, de pêra, de tomate, 

de abóbora, várias qualidades de bolinhos, tudo feito pelas nossas funcionárias, e as 

mães; trabalhos manuais, pegas de lã. Estiveram a ajudar na venda, 3 Salesianas Coo-

peradoras, nos três dias. 

Esta Exposição “Espaço Expo Social“ foi feita no largo da Câmara, preparada com 

muito carinho. 

Os três dias foram ocupados com várias atividades: 

 Formação Prática do Voluntariado 

 Aula de educação Física: Envelhecer a Mexer 

 Atelier: Dar voz à Palavra 

 Atuação dos Cavaquinhos da Academia Sénior de Seia 

 Fórum participativo: O que quero para o meu Envelhecimento 

Ativo. 

 Workshop: Aplicação Prática de Responsabilidade à Política 

de Divulgação nas Entidades. 

 Atelier: O Som das Cordas. 

 Atelier da Técnica do Guardanapo. 

 Concurso das Compotas confecionadas pelas IPSS. 

 Atuação do Grupo de Concertinistas da Folgosa da Madalena. 

 Fórum a Sustentabilidade Social em debate: Inovação e Responsabilidade Social, 

com a presença do Ministro da Solidariedade Social. 

Dia 1 de outubro: Chá Dançante com Lanche Partilhado para comemorar o 

Dia do Idoso e o dia da Música. 

Também houve uma iniciativa muito expressiva, em que fizeram um Chi-

nelo costurado por vários retalhos de pano de todas as Instituições de Soli-

dariedade IPSS, do Concelho. Lá se via o nosso pano costurado no chinelo. 

Neste dia do Lanche, também as Irmãs quiseram estar presentes, a fim de 

representar a nossa Instituição. 

Foi sem dúvida um dia que marcou o Concelho de Seia. 

Dizia-me o Sr. Presidente da Câmara: “Irmã, isto, é que nos dá incentivo 

para viver em cheio o dia seguinte da nossa vida, trabalhar pelos outros. É 

muito importante, porque senão o balão esvazia.” 
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Em Comunidade... 

Dia provincial da misericórdia  
Comunidade Colégio Laura Vicunha 

 

De um a treze de outubro toda a comunidade educativa teve a oportunida-

de de refletir sobre as obras de misericórdia espirituais como preparação 

para o dia provincial da misericórdia. Durante este tempo todos se empenha-

ram em viver, cada um dentro do possível, com profundidade e seriedade as propostas 

diárias nos bons dias e boas noites.  

 

Os alunos foram preenchendo criativa-

mente o logo da Província. A cada ano foi 

atribuída uma peça do puzzle que ao lon-

go da semana iam colocando no placard 

onde estava representado o logótipo e os 

empenhos a viver. No dia 13, por ciclos 

tiveram o bom dia na capela com um 

tempo de exposição do Santíssimo. Ao longo do dia, nos intervalos maiores, o Santís-

simo era exposto e toda a comunidade educativa foi convidada a estar um pouco dian-

te de Jesus Eucaristia, fonte de toda a misericórdia.  

 

Como comunidade FMA tivemos a oportunidade de passar a porta santa da misericór-

dia, no Solar da Padroeira, Vila Viçosa, Santuário Nossa Senhora da Conceição. 

Saímos depois do almoço, no domingo, dia 8. Passamos a Porta Santa, renovamos a 

nossa fé e rezamos vésperas no santuário. De regresso passamos por Estremoz e vi-

sitamos o local onde morreu a Rainha Santa Isabel de Portugal, também ela toda 

dedicada às obras de misericór-

dia. No dia 13 fizemos a celebra-

ção proposta, com adoração ao 

Santíssimo Sacramento, unindo-

nos desta forma a toda a Provín-

cia. 
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Colégio Laura Vicunha 

Canteiro de muitas flores 

Foste pelo tempo fora 

Escola de mil valores 

                

Cinquenta anos passaram… 

A semente foi lançada 

Nesta terra Alentejana, 

Nesta terra abençoada. 

 

No coração das Primeiras,  

Brilhava um sonho de luz, 

Viver no amor e na alegria, 

O Evangelho de Jesus. 

 

O carisma foi-se estendendo 

Pelas mãos da Auxiliadora, 

Senhora das nossas vidas, 

Nosso amparo em cada hora.  

 

Refrão 

 

Uma casa pequenina 

Foi o berço desta missão… 

Hoje é grande e muito bela… 

Só se vê bem com o coração. 

 

Na pobreza, como em Mornese 

Confiando na Providência; 

Os milagres aconteceram 

Deles fizemos experiência. 

 

Na mobília do nosso uso 

Uma única cadeira, 

Ia connosco ao estudo, 

Percorria a casa inteira. 

 

 

 

 

 

 

Teresa Nobre, FMA 

 

Mantinha-se a temperatura 

Com frio ou com calor, 

Pois o coração pastoral, 

Tudo oferece ao Senhor.  

 

Refrão 

 

Com a Ir. Mª do Carmo, 

Mulher firme e delicada 

Aprendemos o amor  

ao trabalho 

E à vida consagrada. 

 

D. Bosco e a mãe Maín 

Os nossos passos guiaram 

De mãos dadas com  

tantos outros, 

Os caminhos iluminaram. 

 

Éramos uma família, 

Com os irmãos Salesianos, 

E o P. José Maria 

Recordado ao longo dos anos.  
 

Refrão 
 

A Catequese nas Paróquias 

E a animação da liturgia 

Foram espaços cultivados, 

Com amor e alegria. 

 

 

A Pedagogia do pátio 

De D. Bosco tão querida 

Com a música e o teatro, 

Davam cor à nossa vida. 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
50 anos em Vendas Novas 
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Em Comunidade... 

Nos alicerces desta Casa 

Entre tijolos e cimento, 

Há medalhas da Auxiliadora, 

Têm n’Ela o seu sustento. 

 

Pelas mãos da Ir. Isabel 

Semeadas com carinhos 

Entre lágrimas e cantigas, 

Ao longo destes caminhos.  

 

Colégio Laura Vicunha 

Canteiro de muitas flores 

Foste pelo tempo fora 

Escola de mil valores 

 

As gerações que viveram 

Nestes anos abençoados 

Dão testemunho sentido 

Dos prodígios operados. 

 

Os frutos que hoje colhemos 

Neste cantinho alentejano 

São misericórdia de um Deus 

De coração salesiano. 

Glória a Deus eternamente 

E a Maria, Mãe de Jesus, 

Foi Ela quem tudo fez, 

Caminhemos na Sua Luz!  

 

Colégio Laura Vicunha 

Canteiro de muitas flores 

Foste pelo tempo fora 

Escola de mil valores 
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Em Comunidade... 

Uma experiência Pascal 
 

Anabela Silva, FMA 

A nossa Inspetoria, entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, foi convocada a par-

ticipar na consulta para a futura Provincial. O encontro decorreu em Fátima, na Casa 

Verbo Divino, em dois grupos, sob a orientação da Conselheira Geral, Ir. Maria Hele-

na Moreira. 

Como referem as nossas constituições (C35), participar neste processo é viver o senti-

do de pertença, pois é um momento forte de corresponsabilidade, de colaboração, on-

de cada FMA oferece a própria contribuição e, como Comunidade Inspetorial, discer-

ne a vontade de Deus. (cf. Carta da Conselheira Geral, Ir. Maria Helena Moreira, de 14 

de setembro de 2016). 

Estes dias de abertura ao Espírito Santo, iniciaram com uma celebração numa dinâmi-

ca pascal que nos colocava num sincero desejo de busca de purificação interior. «No 

despojamento da cruz, procuremos despojar-nos de tudo o que pode impedir, bloque-

ar o discernimento.»  

A Palavra de Deus foi uma presença constante nestes dias. Era necessário não nos 

conformarmos à mentalidade do mundo, mas deixarmo-nos transformar, renovando a 

nossa mente, para poder discernir a vontade de Deus. Era necessário entrar no cora-

ção da Trindade para compreender o Mistério da dinâmica Pascal que viveu Jesus e 

pela qual passamos cada uma de nós.  

Neste tempo de discernimento recebemos a LUZ de Cristo para nos iluminar neste 

caminho para se ser com Ele “luz no mundo”. Sem apegos pessoais que impeçam o 

Espírito de agir em nós, a luz de Cristo leva-nos a ser luz salesiana. Com sentido de 

pertença e de fidelidade à Aliança estabelecida com Deus dentro do nosso Instituto, na 

verdade e na caridade, cada Irmã procedeu à consulta para a futura Provincial, num 

clima de intensa oração. 

Colocamos este processo nas mãos de Deus e 

de Maria, Ela a verdadeira Superiora do nosso 

Instituto, que sempre se abriu à graça de Deus 

e n’Ele se abandonou. Como Ela, saibamos 

dizer «Faça-se» e acolhamos tudo como um 

dom que Deus nos quer ofertar para Sua mai-

or glória. 

Após o momento de consulta, o gesto da paz a 

que fomos convidadas a dar, manifestou a nossa alegria, a nossa fraternidade  e sere-

nidade na busca do que é essencial: a Sua vontade. 

A nossa gratidão à Madre Ivone, pelo acompanhamento, à Ir. Maria Helena Moreira 

pela presença, pelas palavras sábias na orientação do processo.  
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Fazendo discernimento... 
 

Mª do Rosário P. Bernardino, FMA 
 

A comunidade de Paranhos da Beira participou no primeiro grupo do en-

contro para o discernimento da nova Provincial, que se realizou em Fátima 

nos dias 29 e 30 de outubro. Foi um encontro muito bem preparado, sobretudo com a 

oração e a autenticidade. 

A Ir. Helena Moreira, Conselheira para a Comunicação, que acompanhou o encontro 

manifestou-se uma Irmã simples, profunda no modo de nos preparar para acolher a 

luz do Espírito com responsabilidade e disponibilidade. 

Foi um encontro sereno, feito com tranquilidade, com oração. As Irmãs estavam feli-

zes com a dinâmica motivadora e dinamizadora. 

Na Eucaristia, o Sacerdote, também estava em Sintonia connosco, ajudando-nos a es-

tar atentas à Voz do Espírito. 

Queremos salientar o dos momento em que fomos convidadas a construir uma cruz. 

Nela colocámos a nossa vida com o que somos para que Jesus Redentor rico de Mise-

ricórdia a iluminasse com a Sua Luz. 

Esses dois dias foram para nós um enriquecimento muito grande para sermos, como 

diz o Santo Padre, Francisco: “Capital Espiritual”. 

Em Comunidade... 
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Com os jovens... 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
 

Carla Barroso 

A Coordenadora do DCEE 

 

No passado dia 20 de outubro os alunos da turma do 7.º ano presentea-

ram os colegas dos 2.º e 3.º Ciclos com uma apresentação que abordou a 

Roda dos Alimentos e a Pirâmide Alimentar. Nesta exposição referiram a im-

portância de consumirmos os alimentos de acordo com a sua composição nutricional 

(proteínas, vitaminas, glícidos, lípidos, sais minerais) e mostraram os vários setores da 

Roda e os alimentos que fazem parte de cada setor. Apresentaram também o princípio 

da Pirâmide Alimentar, assim como elucidaram os presentes sobre a importância da 

água na base da Pirâmide. 

Posteriormente, os alunos mostraram:  

- A reprodução da Pirâmide Alimentar, em maqueta, com vários alimentos colo-

cados nas diferentes proporções nutricionais, de acordo com a Pirâmide;  

- A Roda dos Alimentos, em versão 3 D, onde se reconhece a distribuição dos 

alimentos pelos sete grupos. 
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Com os jovens... 

Estudar enquanto se visita... 

Helena Salvaterra, professora 
 

No dia 21 de outubro os alunos de 2º/3ºCiclos do Colégio Laura Vicunha 

realizaram uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva, a Estremoz, à Feira 

Medieval, em Évora, e ao Cromeleque dos Almendres, em Guadalupe. 

Em Estremoz, no Centro de Ciência Viva visitou as exposições permanentes Terra 

um Planeta dinâmico e Evolução – Resposta a um planeta em mudança, acompa-

nhados por um monitor, bem como o espaço físico da pedreira de mármore mais 

próxima.  

Após o almoço, os alunos visitaram a VII edição da Feira Medieval do Município de 

Évora, onde puderam testemunhar alguns quadros de reconstituição de época, entre 

os quais a atividade de falcoaria, dramatizações em contexto de taverna e pontos de 

venda evocativos de práticas oficinais (cerâmica, ervanária, brasonaria, entre ou-

tros). 

Por último, foi visitado o Circuito Megalítico dos Almendres, onde todas as turmas, 

em particular as de 5º e 7º anos, puderam observar e registar in situs características 

de um dos mais importantes conjuntos megalíticos europeus, datado de há aproxi-

madamente 8000 anos. 
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Com os jovens... 

S. Martinho voltou! 

Raquel Varela, professora 

 

No dia S. Martinho, os alunos do Colégio tiveram oportunidade de ter uma 

tarde diferente, com muita animação e castanhas à mistura! 

As crianças do Pré-escolar fizeram, na sala, o seu bolinho, que puderam, mais tarde, 

provar. Foram também convidadas, pelos alunos do 1ºCiclo, para assistir a momentos 

bastante divertidos: a dramatização da lenda de S. Martinho, com sombras chinesas, 

canções e quadras alusivas à época, bem como à representação da história da Maria 

Castanha.  

Como manda a tradição no Colégio, realizou-se também o torneio de futebol entre as 

turmas do 2º e 3º ciclos. Participaram neste torneio 7 equipas, num total de 43 alunos. 

Os jogos decorreram de forma bastante harmoniosa, muito devido aos nossos excelen-

tes árbitros, também eles, alunos do Colégio. Estão todos de Parabéns pelo clima alegre 

e de companheirismo, sendo que a equipa vencedora foram Os Maria Leal FC, ou seja, 

a equipa do 8º ano. 

No final do torneio, também os professores e antigos alunos tiveram oportunidade de 

jogar com os campeões, sendo que o jogo ficou favorável à equipa dos antigos alunos e 

professores que marcaram 3 golos, contra 2 marcados pelos da Maria Leal FC. 

Durante o torneio, e ao longo da tarde, os alunos puderam deliciar-se com os docinhos 

do bar dos finalistas e com as tradicionais castanhas assadas! 
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Com os jovens... 

Sempre a correr! 
Raquel Varela, professora 

 

Dia 16 de novembro realizou-se o Corta-Mato Concelhio no Polígono Mili-

tar – Regimento de Artilharia Nº. 5 de Vendas Novas. Foi uma prova organi-

zada pelo Serviço de Desporto da Câmara Municipal de Vendas Novas, Regimento de 

Artilharia Nº. 5 de Vendas Novas, Agrupamento de Escolas de Vendas Novas e o Colé-

gio Laura Vicunha. 

Trata-se de uma atividade cujos principais objetivos são o convívio e competição entre 

os alunos das escolas do Concelho. Da classificação final ficam apurados os alunos pa-

ra o Corta-Mato Escolar Distrital, este ano a realizar no dia 25 de janeiro de 2017, em 

Vendas Novas. 

O Colégio contou com uma comitiva de 63 alunos, distribuídos pelos escalões de in-

fantis A, infantis B, iniciados e juvenis. Mais uma vez os nossos alunos competiram 

com grande garra, que de resto já lhes é conhecida. Estão todos de Parabéns pelas ex-

celentes prestações nas provas. Não podemos deixar de realçar os nossos medalhados: 

infantis A femininos – Joana Arraiolos (1º Lugar), Lara Martins (2º Lugar); infantis B 

femininos – Maria Beatriz Lopes (1º Lugar); infantis B masculinos – Martim Guarda 

(1º Lugar); e iniciados femininos – Beatriz Silva (3º Lugar). 

No final todos mereceram o pódio, pois todos deram o seu melhor. 
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21 de novembro… 
Catarina Pereira  

 

Mais um dos dias em que as nossas crianças ajudam outras crianças. 

Além de um dia diferente, por virmos todos vestidos de pijama, participamos em algo 

muito mais importante: “A MISSÃO PIJAMA”. 

Abraçamos esta missão de alma e coração, e as nossas crianças desde o Ensino Pré-

escolar até ao 4º ano do Ensino Básico aprendem que ajudar quem mais precisa é tão 

fácil… 

Basta querer! 

Basta um pequeno esforço de cada um para algo tão simples se tornar grandioso. 

Ajudamos como pudemos, e ainda por cima, tivemos um dia super-divertido em que 

pequenos e graúdos brincaram, fizeram jogos e dançaram ao som do hino da “ MIS-

SÃO PIJAMA”. 

OBRIGADO aos nossos “pequenos” ajudantes d’ “A MISSÃO PIJAMA”, às professo-

ras do 1º ciclo, às educadoras e auxiliares e à professora Raquel, pois demonstraram 

que ser solidário não é só vestir um pijama…É uma missão de coração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 



 

página 22  N.º 224 outubro - novembro 2016 

Em Família... 

Na casa da mãe... 

Ermelinda Moreira, FMA 

 

Partilho o que foi para mim e para o grupo do Externato Nª. Srª do Rosá-

rio a vivência deste dia. 

Gostei de preparar esta Peregrinação com o grupo ADMA e de a viver a partir da exor-

tação do novo Delegado para a Família Salesiana, Pe. Joaquim Taveira, que na sua car-

ta circular nos convidava a “Recuperar o sentido de peregrinar que afinal é o sentido 

da nossa vida. Recuperar o sentido de rezar que é o sentido da nossa filiação Divina. E 

o sentido de celebrar cada vez mais o dom da fé que nos anima e impulsiona para uma 

vida de santidade.” 

Foi a partir desta base e com este espírito que nos preparámos e partimos rumo ao 

Santuário de Nª. Sr.ª Auxiliadora de Mogofores. 

Éramos trinta e um peregrinos. Quinze ADMA, e os restantes eram devotos de Maria 

Auxiliadora, simpatizantes e amigos da Família Salesiana do nosso centro. 

Do programa do dia destaco o que mais nos tocou: 

- A saudação inicial. 

- A fé e o amor demonstrados pelos peregrinos a Nossa Senhora ao participarem na 

procissão apesar da chuva com a convicção de que ninguém ficaria doente. 

- A apresentação do Movimento “Famílias de Cana. Fundado a partir do casal Teresa e 

Niall Power, é um movimento para famílias que procuram a santidade. Foi maravilho-

so! Pela riqueza da partilha / testemunho vivo e actualidade para os nossos dias em 

que se sente a sede que as pessoas têm de beber Vinho novo que vem da verdadeira 

fonte que é Jesus. 

Da parte da tarde, foi o coroar de todo o nosso esforço de peregrinar ao encontro do 

Senhor com a entrada na Porta Santa, a celebração da Eucaristia e a renovação das 

promessas dos grupos presentes. 

Partimos mais fortes na fé e com a confiança renovada 

em Maria, na certeza que podemos contar com o seu 

auxílio para “Fazermos tudo o que Jesus nos disser” e 

assim cheios de Deus sermos evangelizadores da Boa 

Nova de Jesus nas famílias, nos nossos ambientes de 

trabalho e no meio dos jovens. 

 

 

 

 

 

As Famílias de Caná nasceram quando a Família Power sentiu o chamamento de Deus para partilhar com 
outras famílias a sua forma particular de ser Igreja Doméstica. Vive atualmente perto do Santuário de 
Nossa Senhora Auxiliadora, onde nasceram as Famílias de Caná. 

http://www.familiasdecana.pt/  

http://www.familiasdecana.pt/
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Início do Ano Pastoral  
As Irmãs FMA da Chainça 

 

Demos início ao Ano Pastoral com um encontro de uma manhã entre o 

nosso Pároco e a Comunidade FMA e, dias depois, com uma Reunião geral 

de catequistas, em que aos 8 colaboradores do ano anterior se juntaram 6 jovens e 4 

adultos, o que provocou um forte agradecimento por parte do Sr. Padre José da Graça 

que a todos motivou a reconhecerem-se chamados por Deus para este serviço gratuito 

à Igreja. 

A Catequese abriu com uma tarde de acolhimento aos vários grupos de catequese e 

suas famílias e a apresentação dos respetivos catequistas, dando relevo à vivência do 

Ano Centenário das Aparições de Fátima. Integrada na vivência do mês de outubro, 

como mês das missões e do rosário, participado, em grande parte, por membros AD-

MA, realizou-se, no dia 14/10 uma Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora do 

Rosário. Para a Procissão muitas outras pessoas se juntaram, entre elas as crianças da 

catequese e suas famílias, onde não faltou o símbolo das pombas e das fitas brancas.  

No dia 16 de outubro teve lugar a Missa de Abertura da Catequese e o Compromisso 

dos Catequistas, assim como o agradecimento a todas as Equipas e Movimentos que 

dedicam parte do seu tempo ao serviço da Comunidade Cristã. 

A preparação desta Eucaristia foi marcada por uma muito boa colaboração entre o 

grupo de jovens, os escuteiros e a catequese. A Igreja estava repleta. Os jovens anima-

ram com o seu alegre canto toda a celebração. Os escuteiros colaboraram com todo o 

seu empenho. As crianças e suas famílias acorreram em número bastante significativo 

e o empenho com que se responsabilizaram pelas várias partes da Missa, a alegria ma-

nifestada nos cânticos, alguns deles com gestos, assim como o silêncio que marcou to-

da a celebração, foram sinal de que esta Missa foi vivida com bastante empenho e pro-

fundidade. 

Presidiu à Celebração o nosso Pároco, o Sr. Cónego José da Graça, cuja ho-

milia sobre o valor da oração foi também um tesouro.  

Os Catequistas marcaram presença na totalidade. Interessante foi também a 

chamada feita pelo Celebrante de todos os que apoiam a Comunidade em 

voluntariado, desde os Chefes de escuteiros, passando pelas Equipas de lim-

peza e ornamentação da Igreja, pelas várias Associações e 

Movimentos. E não se quis esquecer ninguém. Todos são 

preciosos.  

No final da Celebração, o Sr. Padre augurou a todos os 

que ali nos reunimos e a muitos mais que venham a jun-

tar-se a nós que possam continuar a usufruir deste ali-

mento precioso das nossas vidas que é o Encontro sema-

nal com Jesus, na Eucaristia, sem esquecer a oração diária. Deste modo te-

remos a força necessária para ir construindo uma sociedade mais fraterna e 

mais justa. 

Em Igreja... 
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Equipas locais da pastoral  
Ana Isabel e Carina 

Paranhos da Beira 
 

Rezem, rezem muito! Foi pedido por Nossa Senhora àquelas três crianças tão pequeninas. 

Estas palavras que foram proferidas ao longo deste dia, desta peregrina-

ção, no mesmo lugar onde Nossa Senhora lhes apareceu, invadiram com 

profundidade os nossos corações e a nossa consciência do quanto é impor-

tante não esquecermos de incutir nas nossas crianças o valor da oração; de 

falar com Jesus e Maria que tanto nos amam, protegem e guiam. 

Partilhar estas emoções, neste ano jubilar da Misericórdia, com todo o 

nosso grupo atravessando a Porta Santa e depois poder partilhá-las tam-

bém com as nossas crianças é gratificante e grandioso. 

 

Rosana Rosado Sousa  

Galiza 
 

O dia que passamos em Fátima foi uma experiência muito boa. Vivemos vários 

momentos com um grupo muito acolhedor e de muita fé.  

Deu para sentir que todas as pessoas participaram de coração aberto, para receber 

e dar o seu melhor. Por isso cada palavra, cada momento de reflexão e interioriza-

ção, cada oração, foram vividos inteiramente e com profundidade. 

 Muito obrigada às Irmãs Salesianas, por pensarem e planearem este momento 

para nós. E muito obrigada pelo convite. 

 

 

Ir. Aldina, Maria João e Helena Cunha 

Viana do Castelo 
 

No dia 21 de outubro, ano Jubilar da Misericórdia, três dos membros da Equipa 

da Pastoral Local, do Externato S. João Bosco, peregrinou rumo a Fátima. 

Iniciámos esta peregrinação passando a Porta Santa, em conjunto com os membros das ou-

tras equipas de Pastoral. 

Dentro da Basílica fizemos a oração do Papa Francisco para o Ano Jubilar, após as palavras 

de Boas-vindas da Provincial, Irmã Maria das Dores, que nos acolheu calorosamente. 

Em seguida, revivemos as aparições de Fátima desde a visita às casas dos pastorinhos até aos 

campos da Loca do Cabeço. 

Finalizamos o encontro com adoração ao Santíssimo e  com a  

Eucaristia. 

Foi um momento enriquecedor, que nos proporcionou o encon-

tro com Cristo através de Maria, e interiorização da Mensagem 

de Nossa Senhora, que é hoje tão atual como foi para os Pasto-

rinhos.  

Obrigado por esta oportunidade! 

Em Formação... 
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Patrocínia Santos 

Cascais—Bairro 
 

Desde miúda que fui habituada a ir a Fátima com os meus pais e também com a paró-

quia. Íamos à missa, fazíamos a Via Sacra... mas a verdade é que da história de Fátima 

sabia (sei) muito pouco. Este ano é, sem dúvida, tempo de aproveitar a oportunidade e 

conhecer melhor a história destes 3 pastorinhos que Nossa Senhora tocou de forma 

tão especial. 

Como membro da equipa pastoral do ENSR, tive a oportunidade de viajar no tempo e 

no espaço até Aljustrel e à Cova da Iria no passado dia 21 de novembro. Agradeço ao 

IFMA a oportunidade de parar, saborear, conhecer e rezar (n)aquele local onde há 100 

anos Nossa Senhora “pisou".  
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Encontro de postulantes da CIRP 
Fátima Pereira, aspirante 

 

Entre os dias 4 a 6 de novembro realizou-se em Fátima o Encontro de Pos-

tulantes da CIRP. Contou com a participação de cerca de 30 postulantes de várias 

congregações do País, e teve como tema “Autoconhecimento e História da minha vi-

da”. 

Este encontro foi orientado pelo Pe. Bruno Dinis da congregação dos Padres Passio-

nistas e a Irmã Isabel Lemos da congregação das Missionárias do Santíssimo Sacra-

mento e Maria Imaculada. Abordaram vários temas que nos levaram a refletir e a co-

nhecermo-nos melhor. Temas esses com vários aspetos para fazermos uma viagem ao 

interior de nós próprios, e que nos ajude a identificar emoções e sentimentos, bem 

como as necessidades, atitudes e valores, mecanismos de defesa e estilos de personali-

dade.  

Foi importante refletir e aprender como é que cada um de nós lida com as emoções, 

que emoções e sentimentos comandam a nossa vida, pois é importante sabermos lidar 

com as nossas próprias emoções, sentimentos e comportamentos para nos conhecer-

mos melhor. Ter consciência que existe uma série de emoções, sentimentos que nos 

movem. Também refletimos e aprofundamos os valores e as atitudes, pois os valores 

movem a pessoa a atuar, e basear a vida consagrada em valores é construir a vida a 

partir da relação com Deus. As atitudes podem ser esses meios, os instrumentos atra-

vés dos quais os valores se tornam objetivos em muitas situações e objetos da vida 

quotidiana. 

Foi importante conhecer e aprender a chamar nome às emoções, necessidades e que 

sentimentos vivo. O que me move? É importante conhecer, aceitar e integrar. Levou-

nos a parar, e a questionarmo-nos o que faria Jesus nesta circunstância. Deixar, e vi-

ver para Cristo. Numa situação de conflito, como Jesus reagiria? 

No final do dia tivemos o privilégio de visitar Nossa Senhora na capelinha das apari-

ções e recitar o terço, bem como ir à procissão de velas. 

 

 

Em Formação... 
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No final do dia tivemos o privilégio de visitar Nossa Senhora na capelinha das apari-

ções e recitar o terço, bem como ir à procissão de velas. 

No último dia do encontro pôde-se refletir em grupo o texto do Papa Francisco na 

Missa conclusiva das JMJ, bem como partilhar entre todos o que refletimos e tirar 

conclusões para a vida de cada um, salientando que Jesus deseja aproximar-se de ca-

da um de nós, o nosso nome é precioso, Jesus é exigente, quer-nos por inteiro. 

Partilhamos também como lidarmos com os obstáculos e barreiras do dia a dia, pois 

Deus gosta de nós tal como somos.  

E ficou o desafio da descoberta, que é um processo lento. Todos os dias podemos re-

começar, Deus dá-nos a oportunidade de mudar-nos através da confissão e da miseri-

córdia; aceitar e reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida. É necessário ter a 

sensibilidade e deixar-nos tocar pelo Espírito Santo. Ter coragem para arriscar e abrir 

a porta do coração e deixar Deus entrar. 

Concluímos o encontro com a Eucaristia e a visualização do vídeo do Papa na vigília 

das JMJ que nos interpelou e desafiou a deixarmos o sofá (paralisia silenciosa) e es-

tarmos neste mundo para deixar uma marca, pois “Jesus é o senhor do risco, para 

seguir Jesus, é preciso ter uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o 

sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e 

nem mesmo pensadas, por estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de 

contagiar-te de alegria, aquela alegria que nasce do amor de Deus, a alegria que 

deixa no teu coração cada gesto, cada atitude de misericórdia”. 

Pois há eleitos! E os eleitos tal como disse o Papa Francisco, são todos aqueles que 

estão dispostos a partilhar a sua vida com os outros. E tu, está disposto? Quem não 

arrisca não vence. 
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A INTERIORIDADE COMO PARADIGMA EDUCATIVO 
Margarida Coelho, FMA 

 

O Secretariado Nacional da Educação Cristã, em colaboração com a APEC, realizou no 

dia 19 de novembro de 2016, na casa Domus Carmeli, em Fátima, uma formação para 

docentes da escola católica subordinada ao tema: A INTERIORIDADE COMO PARADI-

GMA EDUCATIVO. 

 

Esteve connosco Elena Andrés, leiga espanhola, especialista em educação da interiori-

dade, pastoralista e licenciada em Teologia, que se deslocou a Portugal para nos falar 

dos fundamentos teóricos que estão na base desta proposta de paradigma. Vivemos 

num mundo onde as solicitações, as mudanças, o ritmo de vida são cada vez mais alu-

cinantes. Como refere esta autora, “Sem darmos conta, autoexilámo-nos do nosso lu-

gar interior. Educar a Interioridade é favorecer os processos e proporcionar as ferra-

mentas que nos permitam voltar a casa, ao lugar interior para, a partir daí, viver uni-

dos aos outros, ao mundo e a Deus.” 

A pergunta “quem eu sou?” tem sido formulada ao longo dos tempos por filósofos, 

psicólogos, curiosos da identidade da pessoa. Todos os tempos estão atravessados por 

este chamamento interior como um núcleo comum da humanidade. 

Em termos educativos, para educar à unificação da pessoa, o projeto em causa assenta 

em três conceitos básicos: 

- Dimensão da corporeidade – tomar consciência do corpo e da sua linguagem; 

- Integração emocional – tomar consciência das emoções, sentimentos que experi-

mentamos; 

- Abertura à transcendência – capacidade para nos conectarmos com o mais pro-

fundo de nós mesmos, para nos abrirmos a Deus na verdade do ser que somos. 

 

Além da conferência desta especialista, que decorreu durante a manhã, tivemos du-

rante a tarde vários ateliers orientados por docentes dos colégios La Salle que desde 

há cinco já utilizam estes ensinamentos na sua pedagogia diá-

ria com os alunos mas ainda numa fase de projeto (a caminho 

de se tornar um paradigma…). É o projeto HARA. Nestes ate-

liers trabalhámos técnicas relativas aos três conceitos básicos 

do projeto. 

 

Estiveram presentes neste encontro a Ir. Linda Vieira e a pro-

fessora Sílvia Batista do Externato Nª Sª do Rosário e do Co-

légio Nossa Senhora do Alto a Ir. Margarida Coelho, o profes-

sor Ricardo Massano e a educadora Cidália Soares. 
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PARacolher melhor 
 

 

O diálogo inter-religioso pode ser definido como a interação positiva e construti-

va entre pessoas de diferentes crenças ou confissões religiosas, assente na cola-

boração e respeito mútuo e dirigida à promoção do conhecimento recíproco e à 

coexistência harmoniosa entre as diferentes religiões e crenças. O diálogo inter-

religioso é hoje consensualmente entendido como condição para a paz entre as 

religiões e também para a paz entre as nações. É também muito comum a asso-

ciação entre diálogo inter-religioso e desenvolvimento sustentável. 

 

Os contactos entre membros de diferentes comunidades religiosas têm longa 

tradição histórica, mas o estabelecimento de fora para o diálogo institucional 

entre os líderes das tradições religiosas com maior número de fiéis em todo o 

mundo é uma característica do século XX. Os apelos ao diálogo inter-religioso 

intensificaram-se nas últimas décadas, sobretudo na sequência dos atentados 

terroristas de Setembro de 2001, em virtude da crescente associação entre religi-

ão e violência, fundamentalismo religioso e terrorismo. 

 

Iniciativas dirigidas à promoção do diálogo inter-religioso têm vindo a ser pro-

movidas aos mais variados níveis (local, regional, nacional e internacional), fre-

quentemente em associação com o diálogo intercivilizacional ou intercultural. 

São de destacar a ação da UNESCO, do Conselho da Europa e da União Euro-

peia, traduzida sobretudo na realização de estudos académicos e na organização 

de conferências e de seminários. 

 

A reconciliação de perspetivas religiosas muito diferentes entre si é um desafio 

cada vez mais importante do nosso 

tempo e, como sublinhado pela De-

claração da Cimeira de Tirana, em 

Dezembro de 2004, as comunidades 

religiosas devem criar um espaço on-

de diferentes crenças religiosas pos-

sam não apenas coexistir pacifica-

mente mas também trabalhar ativa-

mente em conjunto para promover 

um sentimento de coesão social e de 

objetivo coletivo. “A religião não deve 

ser parte do problema, mas sim parte 

da solução”. 

Continua no próximo número 

Acolhimento 
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Datas importantes: 

 

 Advento  e Natal 

 Assembleia Europeia MJS 

 Imaculada Conceição 

 Encontro Vocacional 

 Formação de colaboradores 

 Apresentação do Lema do Reitor-Mor 

 33ª Jornadas da Espiritualidade da Família Salesiana 

 Encontro MJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Senhor chamou a Si ... 

Vem aí... 

27/9 –  Irmã da Ir. Beatriz Duarte 

24/10 – Irmã da Ir. Lourdes Coelho  

1/11– Irmã da Ir. Gualdina Santos 

18/11 – Irmã da ir. Purificação  

 

 

 

Obrigada! 

A Ir. Lourdes Coelho, agradece a gentileza e todo o afeto que lhe foi manifes-

tado pelas Irmãs aquando do falecimento da sua irmã Margarida Teresa. 


