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A palavra da Provincial

Editorial
A CAMINHO
Com o mês de março iniciamos a Quaresma.
Somos convidadas a um caminho de especial conversão, em direção à Páscoa.
Somos desafiadas a uma peregrinação interior rumo ao encontro com Deus.
Preparemo-nos na abertura e na disponibilidade para dizer sim ao convite!
Ninguém está dispensado.
Não há qualquer condição ou restrição que possa impedir de fazer o caminho!
Nem idade, nem doença, nem cansaço ou fraqueza,
nem ocupação ou lazer …
Nada, nem ninguém, nos impede de peregrinar interiormente
no caminho do seguimento do Mestre!
É preciso desarmar-se para se abrir, querer, deixar-me iluminar e mover.
É preciso a humildade de se deixar levar por onde Deus quiser!
Deixar-se orientar, transformar, curar
e despojar de tudo o que impede
de correr para a meta que é o Senhor e o Seu Evangelho.
Isto é a peregrinação da conversão!
Um chamamento, um desafio, um compromisso!
Uma aventura que reclama um empenho renovado em cada dia
capaz de vencer todos os cansaços, desânimos e incertezas!
A Palavra e a Graça de Deus são o GPS que nos asseguram a rota certa!
Na oração e no discernimento encontramos as coordenadas a seguir.
Na caridade e no jejum armamo-nos da força
para vencer a dureza do percurso.
A Cruz é o grande indicador da direção certa que nos atrai e move!
Façamo-nos ao caminho da Quaresma!
Encontrar-nos-emos outras
na alegria da Páscoa!
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Celebração do Dia Mundial do Doente
11 de fevereiro, memória de Nossa Senhora de Lourdes

Ao instituir este dia, há 25 anos, numa sociedade marcada pela eficácia e pelo sucesso
segundo as aparências, o Papa João Paulo II quis manifestar ao mundo o coração do
Evangelho: a proximidade de Jesus para com os pequenos, os que sofrem, aqueles
cuja aparência está destruída.
Na carta da sua instituição, o Papa João Paulo II lembrou que este dia representa “um
momento forte de oração, de partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de
apelo dirigido a todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a Santa Face de
Cristo que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação da humanidade”
A primeira celebração deste dia foi em Lourdes. De facto, desde a experiência de Bernadette Soubirous, Lourdes é um lugar de acolhimento de doentes, um lugar onde se
encontra uma fonte de esperança.
O tema do 25º Dia Mundial do Doente manifesta «Admiração pelo que Deus faz:
“o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas”»
Maria canta o Magnificat e partilha-o mesmo junto da Cruz. Quaisquer que sejam as
provações, cada um é convidado a viver o amor e a alegria.
Foi o que Bernadette descobriu, como se pode deduzir da sua afirmação "Sou mais
feliz no meu leito de sofrimento com o meu crucifixo do que uma rainha no seu trono".
A esperança é oferecida a todos, apesar das dificuldades que cada um possa viver;
pode-se viver a alegria do encontro, mesmo no meio do sofrimento. É esta a mensagem do Evangelho, a mensagem da Cruz.
O Papa Francisco lembra que "Como Santa Bernadete, pobre, analfabeta e doente,
estamos sob o olhar de Maria" e convida a pedir à Imaculada Conceição "a graça de
saber sempre relacionar-nos com o doente como uma pessoa que certamente precisa de ajuda”.
O Papa deseja ainda que este dia seja ocasião para “encontrar novo impulso e contribuir para a difusão de uma cultura respeitadora da vida, da saúde e do meio ambiente; lutar pelo respeito da integridade e dignidade das pessoas, abordando corretamente as questões bioéticas e a tutela dos mais fracos”.
Oração
“Ó Maria, nossa Mãe,
que, em Cristo, acolheis a cada um de nós como filho,
sustentai a expectativa confiante do nosso coração,
socorrei-nos nas nossas enfermidades e tribulações,
guiai-nos para Cristo, vosso filho e nosso irmão,
e ajudai a confiarmo-nos ao Pai que faz maravilhas”
(Cf. Mensagem do Papa para o 25º dia mundial dos doentes)

TEMA
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Em Instituto...

Encontro formação inicial

Mª da Conceição Santos, FMA

Nos dias 19 a 21 de fevereiro realizou-se em Roma, na Casa Geral, um encontro para refletir sobre a formação inicial nas casas FMA da Europa e
Médio Oriente. Estiveram presentes nesta reflexão as Provinciais da Europa, também as que já estão nomeadas para iniciarem o seu serviço este ano, as Mestras de
Noviças dos quatro Noviciados e respetivas noviças, as comunidades dos Noviciados
de Roma e as diretoras de Postulantado da Europa e Médio Oriente, num total de 86
pessoas. O encontro foi orientado pelo Âmbito da Formação, com a presença da Conselheira para a Formação, Ir. Nieves Reboso e suas colaboradoras. Da nossa Província
participaram a Ir. Dores, a Ir. Rosa Cândida, a Ir. São e a Diana.
Na sequência do tema do ano passado, “a profundidade espiritual”, o tema proposto
este ano, de acordo com as sugestões das participantes, foi “a pedagogia da oração”.
A Madre falou-nos sobre “A vida de oração das FMA. Características e desafios hoje”, fazendo-nos refletir nas orientações que as nossas Constituições nos oferecem e
na vivência de Dom Bosco e Madre Mazzarello. O Pe. Roberto Fornara, Carmelita
Descalço, apresentou a pedagogia da oração em Santa Teresa, propondo-nos os passos da Lectio Divina como caminho de relação esponsal com o Senhor presente na
Sua Palavra. Meditámos e partilhámos o texto de Marta e Maria, Lc 10,38-42, refletindo depois na pedagogia da oração como uma educação a vários níveis: educar e
educar-se ao sentido da beleza, ao sentido da festa, ao desejo. Houve ainda tempo para partilha, perguntas e esclarecimentos.
A reflexão feita quer por grupos de responsabilidade quer em grupos mistos, ajudounos a acolher formas diversas de sentir e viver a oração. Percebemos o grande desejo
de crescermos nesta dimensão essencial da nossa vida, desde as Noviças às Provinciais, pois só com uma relação profunda e continuada com o Senhor das nossas vidas,
podemos viver a nossa vocação de FMA com seriedade e propô-la com verdade a outras jovens.
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Em Instituto...
No dia 21 a reflexão continuou sem as Noviças. De manhã tivemos connosco o Pe.
Francesco Cereda, Vigário do Reitor-mor, que foi Conselheiro geral para a formação
SDB durante doze anos e que nos falou da “Colaboração provincial e interprovincial:
aliança formativa”. A reflexão feita depois por Noviciados: Roma, Polónia e Eslováquia, ajudou a rever aspetos práticos e orientações metodológicas de acordo com o
pensar e sentir das responsáveis das várias Províncias.
Agradecemos ao Senhor estes dias de confronto e partilha, a alegria e profundidade
com que se abordaram as questões, a procura com as jovens dos modos para viver
com mais profundidade a nossa relação com o Senhor, certas de que essa é a fonte da
nossa felicidade e a possibilidade de propor hoje a nossa vocação com verdade aos
jovens.
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Visita da Ir. Dores

Em comunidade...
Prof. Helena Rocha

Na mesma semana tivemos outra visita muito especial. A Ir. Provincial Mª das Dores,
veio ao nosso externato e deixou algumas palavras de incentivo a toda comunidade
educativa e a sua habitual alegria salesiana. Uma vez que estamos no centenário das
Aparições de Fátima, a Ir. Dores mostrou aos alunos um powerpoint com a história
das aparições de Maria aos pastorinhos e com as docentes e não docentes, possibilitou
momentos de reflexão sobre a mensagem de Fátima. Com grande satisfação, comunicou a toda a comunidade que a próxima Ir. Provincial seria a Ir. Rosa Gomes que é tão
querida por todos nós.

Nova Provincial das Filhas de Maria Auxiliadora
Ir. Rosa Cândida Correia da Lage Gomes
A Ir. Rosa Cândida é natural de Cardielos, Viana do Castelo.
O primeiro contacto que teve com as FMA foi num encontro de jovens, na sua paróquia. As Noviças, acompanhadas pela Mestra, tinham lá ido apresentar o carisma salesiano. Mais tarde, sentindo o chamamento do Senhor para uma vida de entrega total, participou num encontro vocacional no Externato S. João Bosco em
Viana. O acolhimento e a alegria das Irmãs foram contagiantes!
Entrou no Aspirantado no Monte Estoril em 1982. Prosseguiu a sua formação tendo feito a Primeira Profissão a 5 de agosto de 1986. Foi na sua
paróquia, em Cardielos, que ela fez a sua profissão perpétua a 22 de
agosto de 1992.
A Ir. Rosa Cândida é licenciada em Ensino Básico
Desenvolveu a sua missão educativa como assistente de Internato, professora e diretora pedagógica; nos últimos 12 anos foi animadora de comunidade na Casa Santa Ana em Setúbal e no externato S. João Bosco
em Viana do Castelo. Foi Conselheira Provincial de 2005 a 2014. Desde
setembro de 2016 está na comunidade da Casa Nossa Senhora do Rosário, Cascais, onde
desempenha as funções de Vigária e Ecónoma.
A nível de pastoral, dedicou-se à catequese e à animação de grupos juvenis.

A Madre Yvonne Reungoat nomeou-a provincial da Província portuguesa Nossa Senhora de Fátima para o sexénio 2017-2022, a partir de 5 de agosto 2017.
Queremos manifestar à Ir. Rosa Cândida o nosso obrigada pela sua disponibilidade e
assegurar-lhe a nossa oração e amizade.
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Com os jovens...

Sempre em movimento!
Raquel Varela, professora

Dia 20 de janeiro o desporto esteve em destaque em Vendas Novas. A manhã estava fria e o sol envergonhado, mas quando chegou a hora de correr eis que o sol
apareceu para aquecer os nossos atletas. O Alentejo (Évora, Beja e Portalegre) juntouse para disputar a fase distrital de Corta-Mato escolar, sendo que a classificação final
foi dividida por distritos. Como sempre o nosso Colégio participou com um grupo de
35 alunos de vários escalões. Os gritos de incentivo aos colegas ouviam-se no recinto,
daí terem trazido a melhor medalha para o nosso Colégio – a Medalha de espírito de
equipa.
Obrigada a todos por continuarem a demonstrar um enorme espírito de entreajuda e
grande garra quando representam o nosso Colégio.
Estão todos de Parabéns!
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Com os jovens...

ENCONTRO MJS na zona sul
Margarida Coelho, FMA

O encontro decorreu no dia 21 de janeiro, na Escola Salesiana de Manique.
Dia frio mas com as temperaturas juvenis salesianas a subir. E a verdade … é que o dia
aqueceu a diferentes ritmos nos encontros separados de pré-adolescentes, adolescentes e jovens.
O tema de fundo era o mesmo para todos- A SANTIDADE: acolher a luz de Deus em
si para ser luz para os outros. O tema foi desenvolvido com dinâmicas diferentes, de
acordo com cada faixa etária. A santidade da Igreja foi apresentada mostrando as maravilhas que Deus fez em pessoas concretas, de todos os tempos, de diferentes idades e
opções de vida: em Maria de Nazaré, nos pastorinhos de Fátima, em Madre Teresa de
Calcutá, em Dom Bosco (pessoas consagradas), nos adolescentes (Domingos Sávio,
Laura Vicunã, Zeferino Namuncurá e Miguel Magone), nos jovens Marcela Morales,
Sean Devereux … Tantos outros!
De tarde, as estratégias no desenvolvimento do tema foram mais lúdicas, sem perder
de vista o tema da santidade e o modo como podemos viver este ideal no nosso tempo.
O dia terminou com a eucaristia presidida pelo provincial dos salesianos, P. Artur Pereira para os cerca de 300 participantes.
Bem-haja a quem nos acolheu e a todos os animadores e responsáveis pelo Encontro.
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A incrível Fábrica dos Oceanos!

Com os jovens...
Marta Matos, professora

No dia 27 de janeiro os alunos do 1.º Ciclo realizaram uma Visita de Estudo onde tiveram a oportunidade de ver o musical infantil “A Incrível Fábrica dos Oceanos”, no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa. Tratou-se de
uma aventura pelos mares, cheia de descobertas e um mergulho na consciencialização
pela proteção dos nossos oceanos, como parte integrante do nosso planeta que deve
ser cuidada e protegida.
Após um merecido almoço, os alunos puderam deslumbrar-se com uma visita ao Oceanário de Lisboa, iniciada na exposição temporária “Florestas Submersas by Takashi
Amano” que apresentava as florestas tropicais através de um fascinante aquário. Seguiu-se a visita guiada ao oceanário com uma “comandante” que levou cada grupo de
alunos à descoberta daquele espaço e de todos os animais marinhos que por lá habitam, numa experiência aquática que, com toda a certeza, ficará na memória de todos
os que a viveram.
No final do dia, cansados mas de coração cheio, os alunos regressaram a Vendas Novas com mais conhecimento e empenho pela aprendizagem.
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Com os jovens...

Ficar com D. Bosco
Anabela Silva, FMA

Este é o desafio lançado a todos aqueles que conhecem D. Bosco e partilham do seu
carisma.
Os alunos e educadores do Colégio Nossa Senhora do Alto, Faro, neste dia celebraram
D. Bosco, recordando alguns momentos da vida deste grande santo, Pai e Mestre dos
Jovens, desde a sua infância até à concretização da Sociedade de S. Francisco de Sales.
Entre cânticos, músicas e encenações, todos se envolveram para agradecer a luz que D.
Bosco é para cada educador, criança, jovem e famílias.
O momento terminou com uma dança realizada pelos alunos que pertencem ao MJS,
em que todos eram convidados a acender a LUZ no mundo com a vivência dos valores
evangélicos.
Ficar com D. Bosco é…
… ter a certeza que com Jesus se transforma o mundo.
… acreditar que o mundo espera pelos jovens.
… crer que o bem vence sobre o mal.
… sentir a constante presença de Maria Auxiliadora em cada situação da vida.
… ter a eucaristia e a reconciliação como pilares de uma vida sã.
… intervir sem medo na sociedade apostando nos valores da vida, do trabalho e da família
… querer ser BOM CRISTÃO e HONESTO CIDADÃO.
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Com os jovens...

Celebrando o Fundador nas diferentes casas!
Sara Barros, educadora

Chegou o dia de São João Bosco, ou como carinhosamente o tratamos Dom Bosco. Em todas as nossas casas celebramos este dia com
alegria e entusiasmo. Desde celebrações eucarísticas, visualizações de
filmes (este ano feito pelos finalistas da pré-escolar), passando pelos
cantos e finalizando com um lanche partilhado por todos, este dia não
passa sem deixar recordações.
E como “Educar é coisa do coração” que continuemos todos a fazer do
sonho de D. Bosco uma realidade na nossa vida e na vida das nossas
crianças.

Em Vendas Novas!
Susana Pereira, professora

No passado dia 31 de janeiro celebrou-se, no Colégio Laura Vicunha, o dia
do Pai e Mestre dos Jovens.
O dia começou com a Eucaristia, na Igreja Paroquial de Santo António, dedicada a D.
Bosco. E como em todas as festas salesianas não pode faltar a música e o desporto, seguiu-se o torneio de basquetebol 3x3, onde os alunos do 2º e 3º ciclos tiveram oportunidade de participar e, no final, a equipa vencedora acabou a jogar contra a equipa dos
professores.
Os alunos do 1º ciclo visualizaram um filme sobre a vida de D. Bosco e à tarde, em
conjunto com os alunos do 2º e 3º ciclos, aventuraram-se na Gincana da Matemática.
Foi uma atividade bastante dinâmica, em que a Matemática se misturou com a Educação Física, e em que os alunos dos diferentes ciclos puderam interagir, abraçando diversos desafios.
Foi um dia muito divertido e, à boa maneira salesiana, os alunos tiveram direito ao
tradicional doce e puderam deliciar-se com outros doces no bar organizado pelos finalistas do 9ºano.
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Em Viana!

Com os jovens...
Prof. Helena Rocha

No dia do nosso padroeiro, dia 31 de janeiro, a comunidade educativa do Externato S. João Bosco juntou-se com a comunidade do Externato Maria Auxiliadora e celebrou com ânimo e fé a eucaristia na Igreja da paróquia de S. Domingos celebrada
pelo Sr. Padre Fábio e concelebrada pelo Sr. Padre Vasco. O Padre Fábio deixou um
desafio para todos: Sonhar e Sorrir, como bons cristãos e bons salesianos a exemplo de
D. Bosco. Na parte da tarde, os alunos tiveram “cinema” na escola e estiveram a ver o
filme do Principezinho em que não faltaram as pipocas deliciosas. No fim da tarde,
tivemos o tradicional lanche de D. Bosco, em que os alunos puderam saborear os bolinhos e docinhos que confecionaram nas suas turmas nos dias anteriores. Foi um dia
verdadeiramente salesiano com muita festa e alegria.

Na Ludoteca da Galiza!
Mª de Jesus, FMA

Na ludoteca, a festa de Dom Bosco não foi um dia mas sim uma Semana
Bosquiana. Cada tarde, algo diferente. O anúncio da festa, na semana anterior, tinha
sido feito pela Irmã Alzira com a apresentação dum pequeno vídeo através do qual as
crianças e adolescentes descobriram que Dom Bosco, hoje, pode ser cada um deles no
meio dos companheiros. Os dois seminaristas de Caparide, voluntários na ludoteca
todas as terças à tarde, cativaram o auditório com uma sessão de magia e ilusionismo,
bem viva e cheia de mensagem à maneira de catequese. No dia seguinte, todos apreciaram um ‘videoclipe bosco’ da autoria dos jovens de Manique, sobre a Sociedade da
Alegria. Entretanto, alguns pré-adolescentes da ludoteca já andavam a ensaiar este
mesmo tema e apresentaram-no em teatro de sombras, ajudados pelos nossos educadores, a Maria João e o João Piteira, e conseguiram-no bastante bem. Ainda, em
‘landart’, foi por muitos construído com centenas de rolhas um grande e lindíssimo
mosaico do rosto de Dom Bosco. A tarde de sábado, mais livre de outras actividades,
pôde ser também mais variada: organizaram uma gincana formada por três equipas
que, entre procuras e corridas pelos ambientes da ludoteca, com jogos pelo meio e um
lanche melhorado preencheram muito bem o tempo todo.
A semana bosquiana já lá vai… Entretanto, algo ficou nos corações a
ponto de virem pedir mais: “Então agora já não temos a ‘semana bosquiana’? – perguntou, um dia destes, a Ana ao João. E a pergunta não
foi descabida pois já o ouvi dizer que por estes dias ainda se vai realizar
algo de ‘semana bosquiana’… Vê-se que o estilo (!) agradou.
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Com os jovens...

Em Paranhos!
Mª do Rosário Bernardino, FMA

Neste sopé da Serra da Estrela, Paranhos da Beira, vivemos o dia de S. João Bosco, à
semelhança dos Becchi, avistando a neve branca, com muita alegria.
Durante o dia, as crianças ao pensar na festa que iriam fazer à tarde, já revelavam alegria e felicidade.
Começou com um almoço de festa.
Às 16h 30 aproximaram-se do salão de festas para apresentarem os seus números, alusivos à vida de D. Bosco.
Os meninos dos 5 anos levaram ao palco um facto da vida de D. Bosco,” Um olhar o
Crucifixo”. Outros meninos dos 2, 3 , 4 e 5 anos cantaram e dançaram com músicas a
D. Bosco. Os meninos do ATL também cantaram e dançaram com muita alegria e entusiasmo, o Hino “ Bem-vindo D. Bosco.
No fim da festa, foram distribuídos uns bolinhos e biscoitos que as próprias crianças
fizeram para este momento. Mas ainda não acabou.
Às 19 h, tivemos para encerrar o dia, a Eucaristia na igreja Paroquial, para toda a Comunidade Educativa e Família Salesiana, presidida pelo Sr. Padre Victor Alago Lourenço, Pároco de Figueira Castelo Rodrigo.
Foi uma Eucaristia solenizada pelo Grupo Coral e com uma homilia
entusiasta que a todos tocou.
No fim, revelaram o entusiasmo e alegria Salesiana com o canto de D.
Bosco acompanhado por gestos.

Em Cascais!
Mafalda Monteiro, FMA

Celebrar o Fundador é sempre motivo para juntar os colaboradores da missão e recordar, de um modo simples e familiar (ao jeito de D. Bosco), alguns dos momentos da
sua vida e aprender com ele a viver em Deus.
O grupo de teatro da nossa casa, que funciona aos sábados com os mais velhos da catequese, quis presentear-nos com um atuação e por isso, juntámos os catequistas, os leitores, o coro, os ex-alunos, os pais e todos aqueles que quiseram aparecer depois da
missa de domingo para festejar este homem tão importante para as nossas vidas.
Foi um momento curto de família onde houve de tudo: comida, música, teatro e alegria.
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Com os jovens...

Dia do Consagrado
Prof. Helena Rocha

No dia 2 de fevereiro, os alunos, docentes e não docentes, reuniram-se para celebrar com as Irmãs o Dia do Consagrado. Foram lidas algumas preces
para que as Irmãs sejam, pela sua consagração, testemunhos vivos do amor de Deus,
para transmitir aos nossos meninos e à Igreja, a alegria
pela escolha de vida que fizeram, com a graça das suas vocações. Esperamos que possam crescer em cada dia, na
paixão por Jesus e na “Alegria do Evangelho”. No final foi
oferecido a cada Irmã uma bonita prenda porque como
dizia D. Bosco “a nossa vida é um presente de Deus e o que
fazemos dela é o nosso presente a Ele”.

FESTA DOS AFETOS E DA GRATIDÃO

Susana Pereira, professora

No dia 14 de fevereiro celebrou-se no Colégio Laura Vicunha, a Festa dos
Afetos e da Gratidão, cuja organização coube ao Departamento de Línguas. A Festa
da Gratidão teve a sua origem no Oratório de Valdocco, quando Mãe Margarida, Mãe
de D. Bosco, inspirou nos meninos do Oratório o desejo de criar uma festa, que pudesse expressar a gratidão por todo o bem realizado por D. Bosco no meio deles.
“Gratidão é sinal de um coração nobre”, dizia D. Bosco. Por isso, nas suas casas recebia com satisfação as homenagens que os jovens faziam para ele e para os outros educadores. A Festa da Gratidão é uma tradição do carisma salesiano que acontece nas
casas salesianas.
Os alunos de todos os níveis de ensino do Colégio prepararam algumas mensagens dirigidas aos diferentes elementos da Comunidade Educativa, que apresentaram durante a festa. Foram momentos repletos de muito carinho e gratidão: pequenos vídeos, acrósticos, pequenas dedicatórias, canções, poemas que
transbordavam ternura, para todos quantos tiveram oportunidade de assistir.
Foram convidados para estar presentes nesta celebração os pais/Encarregados
de Educação, os funcionários, as Irmãs e os professores.
A festa terminou com um lanche-convívio e todos regressaram a casa, certamente, de coração cheio. Obrigado a todos!
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Fora do Colégio!
Teatro “Auto da Barca do Inferno”, pela companhia O Sonho
Fábrica da Felicidade – Coca-Cola

Com os jovens...
Susana Matos, professora

Reinando a boa disposição e a alegria, foram os alunos do 9º ano viver
mais uma aventura fora do Colégio.
No passado dia 16 de fevereiro, foi proporcionada a estes alunos, pela Companhia de
teatro “O Sonho”, a possibilidade de acompanhar, através de uma dramatização, o julgamento dos candidatos ao “Auto da Barca do Inferno”. Numa viagem orientada pelas
palavras de Gil Vicente, as divertidas personagens representaram em palco a sátira
que julga o comportamento de cada uma delas em vida, avaliando ser ou não merecedora de um lugar na barca da glória ou na barca do inferno.
Onde o maior protagonista em palco é o humor, estes alunos seguiram de forma divertida as peripécias encenadas de uma peça estudada nas aulas de Português.
Rumo a Cabanas, em Azeitão, da parte da tarde e com entusiasmo, os alunos do 9º ano
visitaram a Fábrica da Felicidade – Coca-Cola. Recebidos por uma guia simpática foilhes apresentado, numa sala de cinema, um vídeo animado sobre a história da CocaCola.
Num passeio pelos corredores desta fábrica, sempre com um capacete de proteção onde se podia visualizar o logótipo tão conhecido da Coca-Cola, os alunos puderam ver e
ouvir as diferentes máquinas em funcionamento, enquanto ouviam as explicações dadas sobre as etapas de produção deste refrigerante, que é o mais conhecido mundialmente.
Depois de absorver a felicidade que esta fábrica produz e esclarecer todas as dúvidas
existentes, foi tempo de saborear esta deliciosa bebida no seu bar.
Ao despedirem-se deste espaço os alunos tiveram a oportunidade de registar a sua
presença junto a dois veículos clássicos da Coca-Cola, que se encontram em exposição no exterior desta fábrica.
Foi assim, uma experiência única para estes alunos que mantiveram a boa disposição ao longo do dia.
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Celebrando o dia dos Pastorinhos!

Com os jovens...
Mafalda Monteiro, FMA

Sendo o Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, a Paróquia de Cascais não quis deixar passar o dia dos pastorinhos: Francisco e Jacinta, sem o assinalar de algum modo. Por essa razão, no dia domingo dia 19 de fevereiro, cancelaramse todas as eucaristias da paróquia e suas capelanias e juntámo-nos no hipódromo
de cascais para acolher o Cardeal Patriarca que veio celebrar connosco. Estavam
presentes outras paróquias, os salesianos de Manique com as crianças da catequese
e os seminaristas de Caparide com o Vice-reitor que estiveram com o serviço do altar.
Foram mais de 3000 pessoas as que se juntaram naquele dia para louvar o Senhor.
Antes da Eucaristia as crianças da catequese orientaram o terço, assim como o cânticos. Seguiu-se a Eucaristia!
No final da celebração as crianças da catequese foram convidadas a deixar nos cestos disponíveis, as dezenas e os postais que tinham realizado nas catequeses anteriores. Esse material, juntamente com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, iria
ser benzido pelo Cardeal para depois ser enviado para o Iraque. Com este objetivo as
crianças empenharam-se a realizar as dezenas e muitas foram as que estiveram presentes para as entregar pessoalmente. Foi bonito ver tanta criançada!
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35ª Jornadas de Espiritualidade em Roma

Em Família...

Mª José Barroso, Coordenadora Provincial ASC

“Somos 21 grupos da Família Salesiana aqui presentes e estou muito feliz por isso
(…) Gostaria de vos dizer uma coisa muito importante: nascemos para ser testemunhas de Deus”. Foi com estas palavras que o Pe. Ángel Fernandez Artime, Reitor-Mor,
nos convidou a viver a 35ª. Edição das Jornadas de Espiritualidade da Família Salesiana (JEFS), que decorreram no Salesianum da Casa Generalícia dos Salesianos, em
Roma, entre 19 e 22 de janeiro.
Portugal esteve representado com sete membros: o DNFS, Pe. Joaquim Taveira da
Fonseca, o Paulo Chaves Mendes, administrador da Escola de Manique, o Pe. António
Marcelino, do Colégio Salesiano do Funchal, a Ir. Maria de Lourdes Teixeira, FMA, do
Externato S. João Bosco de Viana do Castelo, a Ir. Maria João Garcia, FMA, da Casa
de Santa Ana de Setúbal, a coordenadora nacional dos SSCC, Maria José Barroso e a
responsável da formação, Maria Ana Martins.
Este encontro de Família, decorre anualmente e ajuda-nos a ter uma consciência mais
clara do que significa a nossa pertença à FS. Por outro lado, permite-nos um contato
direto com o Reitor-Mor, centro de unidade e de comunhão da FS. Juntos, refletimos
o lema proposto pelo Reitor-Mor, conhecemos outros grupos, encontramos pessoas
provenientes de muitos outros lugares, com quem temos uma afinidade espiritual. Ao
mesmo tempo permite-nos entender melhor que aquilo que o Espírito fez em D. Bosco se repete no nosso tempo. O todo deste encontro, renova o nosso desafio à formação e permitir-nos-á responder adequadamente às diversas situações que a vida nos
apresenta.
O programa destas jornadas centrou-se no tema sobre a Família
Da apresentação da Estreia 2017, pelo Reitor Mor, salientamos: “À dramática situação que atravessam hoje as famílias, a FS deve responder dando prioridade em todo
o mundo salesiano à atenção educativa-pastoral que devemos prestar às famílias”.
Deixei aqui o que considero o essencial destas Jornadas. As experiências apresentadas, a beleza das Eucaristias celebradas, a reunião dos grupos por nações e também
por famílias salesianas e a beleza e alegria da unidade entre todos em todos os momentos, dariam um outro artigo e bem longo! Partilhei apenas, o que pensei ser essencial, com amizade e com carinho salesiano.
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Em Família...

Em Roma para uns dias de espiritualidade!

Mª João Garcia, FMA
Mª Lourdes Teixeira, FMA

Foi com muita alegria e até comoção, que, aceitamos o convite para participarmos na 35ª jornada da Família Salesiana
em Roma.
Eramos cerca de 400 participantes, provenientes dos cinco continentes.
Vivemos dias intensos de pertença a uma família numerosa muito querida e amada por D. Bosco.
Dos 31 grupos que constituem a Família Salesiana, estavam presentes
21. Das FMA participaram a Ir. Maria Luísa Miranda, conselheira para o âmbito da FS
e as suas colaboradoras, FMA das comunidades dependentes da Madre, as noviças
dos dois noviciados internacionais de Roma, numerosas FMA vindas das várias províncias do mundo. A madre, Ir. Yvonne Reungoat, esteve presente em alguns momentos e deu uma boa noite.
Na sessão de abertura, o Reitor Mor manifestou a sua alegria por tão grande número
de participantes e proferiu uma expressão que nas conversas surgiu frequentemente:
“Família Salesiana, nascemos para sermos testemunhas de Deus no mundo”. Sim,
trouxemos em nós esta convicção e um reforço da nossa espiritualidade.
O primeiro conferencista foi o P. Juan José Bartolomé, SDB, referindo a "experiência
de família de Jesus de Nazaré na tradição sinóptica”. O biblista salesiano explicou:
“Deus quis tornar-se semelhante a nós para nos salvar e quis nascer numa família…
Deus quis aprender a ser um de nós, crescer como ser humano numa família – berço
da vida e do amor, lugar esse onde a pessoa nasce e cresce.”
Na manhã do dia 20 o Reitor Mor apresentou a estreia. “Somos família! Diante das
situações e desafios em que a família se encontra, a Família Salesiana deve responder
aos apelos que surgem na sociedade”. Depois de uma breve pausa, P. Fabio Attard,
Conselheiro Geral da Pastoral Juvenil, apresentou o tema: “Pastoral Juvenil Salesiana
e Família. Herança e linhas de futuro”. Concluiu dizendo que “ O problema de hoje
está na exigência da nova evangelização que pede o cuidado da pastoral da família”.
Para concluir a manhã tivemos a eucaristia presidida pelo Reitor Mor com a homilia
do P. Francesco Cereda, Vigário Geral. No momento de ação de graças todos juntos
rezamos a novena de Maria
Auxiliadora pelo P. Thomas
Uzhunnalil, sdb, que foi raptado no Iêmen. Esta experiência
sensibilizou-nos a todos.
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Em Família...
À tarde a psicóloga Virginia Cagijal de Espanha
apresentou o tema “Acompanhar a família – chave
de escuta e discernimento”. Ajudou-nos a refletir
sobre o tema com o texto “Amoris Laetitia”, onde afirmou que cada matrimónio é história de salvação e assim, dever ser cuidada, protegida e educada.”
Ainda neste dia a Madre Yvonne Reungoat deu a boa noite, expressou-se com muita
emoção “A Família Salesiana é uma força profética no mundo de hoje. Temos que ter
consciência desta realidade. Don Bosco percebeu desde o início que não se pode educar sem a presença de uma família, num clima de afeto, de liberdade, de confiança, de
alegria, de esperança, possibilitando assim que os nossos jovens cresçam e se formem
vivendo numa família: a nossa.”
No dia 21 tivemos como conferencista, o P. Andrea Bozzolo, SDB que nos presenteou
com a leitura salesiana da encíclica Amoris Laetitia e como conclusão ficou este desafio: «O interesse particular da Igreja em relação à família deve-se à constatação da
crise que esta instituição atravessa na nossa sociedade, especialmente no mundo ocidental, e sobretudo porque há a convicção de que a família tem a grande responsabilidade de cuidar a transmissão da fé e dos valores”.
Para enriquecer estas jornadas houve testemunhos das várias realidades da Família
Salesiana que proporcionam, há muito tempo, itinerários e propostas para acompanhar as famílias nos desafios atuais:
Os Salesianos Cooperadores criaram uma Escola de Formação para Animadores Familiares, surgida em Roma em 2005, “Círculos de Onda”. Ela visa inspirar e orientar a
vida de casal e de família com a experiência da espiritualidade salesiana,
e habilitar agentes para iniciativas de animação familiar.
A Associação de Maria Auxiliadora criou alguns itinerários específicos
para as Famílias, fundamentados sempre nos dois pilares indicados por
Dom Bosco: a Eucaristia e Maria. Ao redor da Basílica Maria Auxiliadora, em Turim, a associação conta com numerosas famílias jovens que se
reúnem uma vez por mês e, no verão, uma semana de exercícios espirituais, todos juntos – adultos e jovens: todos se reúnem sob o lema:
“Entrega, Confia, Sorri”.
Outro

grupo

que

surgiu

foi

Associação

Familiar

“Metacometa”. Onde várias famílias de acolhimento reunidas, desde 1998 até hoje, oferecem calor de uma família a
cerca de 500 menores sinalizados pelos Tribunais e Serviços
Sociais.
Os dias vividos em Roma foram intensos e só poderá ser
expressada da nossa parte com uma simples palavra: GRATIDÃO. Obrigada à nossa Província, na pessoa da Ir. Maria
das Dores por esta forte experiência de família.
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Graças ao Espírito Santo,
a Família está viva e continua a crescer!

Em Família...

Maria José Barroso, Coordenadora Provincial ASC

Na Festa de S. João Bosco, 31 de janeiro, em clima de grande alegria, o
Centro Local dos Salesianos Cooperadores do Monte Estoril celebrou as
promessas da Isabel Fernandes e da Rosalina Ferreira que, depois de madura reflexão e preparação, decidiram viver o seu compromisso baptismal como Salesianas Cooperadoras. Presidiu à celebração da Eucaristia da festa o Delegado Nacional para a
Família Salesiana, Pe. Joaquim Taveira da Fonseca.
Muitos outros amigos estiveram presentes nesta festa de Família: Familiares, Associados de Maria Auxiliadora e simpatizantes da Obra salesiana. A comunidade das Irmãs
Salesianas da Casa Provincial acolheu esta festa com muito carinho tanto quanto nos
acolhe e anima na vivência do espírito salesiano, tão necessário no mundo de hoje.
Pela excepcionalidade do acontecimento, pois há bem doze anos que o Centro dos Salesianos Cooperadores do Monte Estoril não recebia promessas, esta festa tornou-se
ainda mais bonita e auspiciosa, pois nos enche de esperança de que se vá repetir mais
vezes em anos próximos.
Como de Família Salesiana se tratava, não faltou no final a celebração, com chá e bolinhos e a
partilha da alegria num são e
fraterno convívio.

Subindo a serra!
Mafalda Monteiro, FMA

Este ano letivo a direção da escola e a APER (Associação de Pais do Externato Nossa
Senhora do Rosário) começaram por programar alguns encontros para as famílias. No
1.ºperíodo escolar fez-se um peddypaper pela vila de cascais durante uma manhã de
sábado. Agora, propôs-se subir a serra com as famílias que estariam dispostas a isso!
Foram cerca de 20 famílias as que aderiram e se fizeram ao caminho. O tempo não
ajudou, mas mesmo assim, ninguém quis regressar mais cedo.
Estes encontros querem ser tempos de qualidade em família e de reflexão
sobre o modo como podemos viver melhor. A família da comunidade religiosa esteve também presente com as mais jovens e foi, também para nós,
importante realizar as dinâmicas propostas pela Ir. Linda e o grupo de
mães envolvidas na organização. Foi uma manhã bem passada e com a
certeza que o caminho de evangelização dos mais pequenos, passa necessariamente pela evangelização da família.
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Em Igreja...

Testemunho encontro vocacional CIRP
Juniores III - Fátima

Linda Vieira, fma

Apesar de vir tarde não posso deixar de partilhar com as irmãs o lindo encontro de
juniores que vivi em novembro passado (de 25 a 27)!
Foi um fim-de-semana intenso e Eucarístico. Tendo como tema “a radicalidade da
entrega: um desafio à confiança”, os orientadores do encontro decidiram acompanhar
-nos naquela que é a entrega sublime de Jesus- a Eucaristia. Assim vivemos, por partes, uma grande Eucaristia, durante três dias. A metodologia era bastante experiencial
e sobretudo rica de silêncios, escuta, partilha e muita oração! Talvez tenha sido por
isso que vim de Fátima renovada. Tive a oportunidade de meditar os diferentes momentos da Missa e vivê-los partindo da vida. Tal como os discípulos de Emaús, somos
chamados a fazer o percurso que vai do reconhecimento de uma perda, passando pelo
caminho para chegar à alegria do encontro com o Ressuscitado.
Acompanharam-nos, nesta aventura, a ir. Maria Amélia Costa, COFICH e o Padre Carlos Candeia, claretiano. A sua delicadeza e fraternidade foram um bonito testemunho para os 48 jovens religiosos
participantes provenientes de 14 nações. Agradeço a Deus esta linda
oportunidade de encontro e fortalecimento da fé!

Em Viana do Castelo
Aldina Grazina, FMA

Enquadrada na vista pastoral à Paróquia de Monserrate, à qual pertence
a nossa Escola, no dia 23 de janeiro, tivemos o privilégio de receber pela
primeira vez o Sr. Bispo D. Anacleto Oliveira, acompanhado pelo pároco Sr. Padre
Vasco Gonçalves. Para o receber, os alunos acolheram-no com um cântico de boas
vindas ao nosso Bom Pastor e posteriormente com o hino da escola em honra de S.
João Bosco.
As Irmãs Salesianas e os alunos dirigiram-lhe algumas palavras de agradecimento pela sua presença e ofereceram-lhe uma singela lembrança com a imagem de D. Bosco e
de Maria Auxiliadora.
O Sr. Bispo foi extremamente afável para com toda a comunidade educativa e muito carinhoso com todos os alunos. Todos ficaram encantados com
a forma como comunicou com os meninos, respondendo a várias perguntas que lhe colocaram.
Para a Escola foi uma honra e uma alegria poder receber sua Eminência
D. Anacleto que com a sua amabilidade e simplicidade cativou toda a comunidade.
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Em Igreja...

Na Semana do Consagrado

Ana de Jesus Carvalho, FMA

Na diocese de Viana do Castelo, os consagrados viveram a semana da vida
consagrada, de uma forma bastante intensa, empenhada e apostólica. Os
organizadores quiseram dar a esta semana um cunho essencialmente vocacional e para a sua concretização, nada melhor do que seguir o conselho do Papa Francisco –
sair da sua zona habitual de conforto e chegar às zonas mais distantes. Desta forma,
no dia 28 de janeiro, sábado, uma equipa constituída por quatro religiosas de diversas
congregações e sacerdotes diocesanos foram até Caminha e encontraram-se com grupos de crianças, adolescentes e jovens, num total de 40 participantes. Após uma primeira abordagem catequética sobre a vocação, seguiu-se uma apresentação de vários
testemunhos.
No domingo, dia 29, foi o encontro dos consagrados com o Sr. Bispo, D. Anacleto,
também em Caminha, no convento de Santo António das irmãs Franciscanas. Na Eucaristia, com a participação do povo, D. Anacleto estabeleceu uma relação muito
oportuna entre o evangelho do dia, as Bem-aventuranças e a vida dos consagrados.
Iniciámos uma “boa aventura” que terá o seu términus no dia do nosso encontro definitivo com o Senhor.

Apresentação do Sínodo à Vida Consagrada
Mafalda Monteiro, FMA

Foi no dia 05 de fevereiro que uma representação das comunidades religiosas aqui da
zona participou na apresentação do Sínodo realizada pelo Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente.
Durante uma hora o Cardeal apresentou o resultado do longo trabalho que, também
nós participámos, se realizou no ano letivo passado. Mas mais que apresentar o
documento final, pediu e exortou ao trabalho seguinte: a escolha de algumas
linhas que poderão ser orientadoras para a programação do próximo triénio.
D. Manuel Clemente quer que todos os grupos se sintam envolvidos para se
sentirem pertença desta diocese de Lisboa. É com uma grande paternidade a
sua comunicação e o seu empenho em todos envolver.
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Em Igreja...

Pastoral Vocacional CIRP

Mª da Conceição Santos, FMA

No dia 28 de janeiro, participaram as Irmãs Maria Alzira Sousa e Maria
da Conceição Santos no XIII Encontro de Responsáveis da Pastoral Vocacional dos Institutos de Vida Consagrada, que se realizou em Fátima, na Casa
Nossa Senhora do Carmo, organizado pela Comissão da Pastoral Vocacional da CIRP.
O tema proposto este ano aos religiosos de Portugal para refletirem sobre a questão
vocacional foi: "Sair / Ver / Chamar – A Pastoral Vocacional. Uma gramática para
a proximidade”.
A primeira conferência foi orientada pelo Pe. Carlos Candeias, Provincial dos Missionários Claretianos, com o tema: “Sair/ver/chamar- desafios do Papa Francisco à
Pastoral Vocacional”. Poucos dias após a Carta do Papa aos jovens, datada de 13 de
janeiro, apresentando o Documento Preparatório para a XV Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujo tema será “Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional”, o Pe. Carlos Candeias convidou a assembleia a ousar pôr em prática
estes três verbos como caminho para uma pastoral vocacional mais próxima dos
jovens e da sua realidade concreta.
De seguida foi a vez do Dr. Carlos Liz apresentar alguns dos resultados do estudo feito
pela APEME, entidade dedicada aos estudos de mercado, intitulado “barómetro sobre
a vida consagrada”, pedido pela CIRP e agora disponível para nos ajudar a avaliar as
nossas práticas e a privilegiar os aspetos que podem ir mais ao encontro da situação
que os jovens vivem e aos quais queremos levar o anúncio de Jesus Salvador,
interrogando-nos sobre "que tipo de conversão pastoral nos é pedida".
De tarde, o Pe. Filipe Martins, Jesuíta, falou sobre “uma experiência concreta, discernimento e acompanhamento vocacionais dos jesuítas em Portugal”, ajudando-nos a
olhar com estima e alegria para as possibilidades que hoje se nos apresentam, convictos de que Deus é sempre o Senhor da Messe a quem devemos pedir operários sem
deixar de fazer a nossa parte.
Todos os participantes foram convidados a rezar os temas refletidos, com uma proposta de Oração Vocacional Lectio - a Vocação de Mateus.
Foi um tempo rico de oração e reflexão que traz sempre novas
ideias e esperança à missão pastoral e evangelizadora que nos é
confiada.
Que a Mãe e Senhora de cada vocação nos ensine o melhor modo de propor o dom que já recebemos e queremos partilhar
com aquelas/aqueles que o Seu Filho continua a chamar para O
seguirem numa entrega casta, pobre e obediente a favor dos
mais necessitados.
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Dia Diocesano do catequista em Setúbal

Em Igreja...
Mª Isilda Costa, FMA

No dia 5 de fevereiro, pelas 9 horas, o Auditório da Anunciada começou a
ganhar vida com a chegada dos Catequistas. Todos, de sorriso aberto pela alegria do encontro, vão-se cumprimentando com visível familiaridade, trazem entusiasmo e expetativa pelo dia que promete. Já acomodados nas suas cadeiras, constituem
uma plateia não de espetadores, mas de gente que está pelo mesmo ideal, pela mesma
paixão de acolher, para dar mais qualidade, mais amor, à causa nobre a que se dedicam: Jesus e os seus preferidos, “os pequeninos”.
O ambiente foi cuidadosamente preparado e a Senhora de Fátima em destaque, ali, no
altar improvisado, dá-nos as boas-vindas e parece ter alguma coisa para nos dizer. O
cartaz da efeméride a falar por si, mostra duas mãos entrelaçadas, não a enfeitar os
dedos nodosos mas a selar o compromisso mútuo expresso na citação do Cântico dos
cânticos: “Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim”. (Ct. 6,3). Família
e mensagem de Fátima foram os temas que preencheram o nosso dia.
Após a saudação cordial do Diretor do Secretariado da Catequese, Padre Rui Gouveia,
seguiu-se a oração de Laudes e logo cada Vigararia apresentou um trabalho sobre a
mensagem de Fátima, com criatividade, segundo a metodologia escolhida
(PowerPoint, filme, canto, oração). Foram subtemas: o Anjo da Paz, as consecutivas
Aparições de Nossa Senhora, as Aparições específicas à Ir. Lúcia, a mensagem sobre
“ O Segredo” e a vida de Francisco e de Jacinta.
Vendo e ouvindo o que não nos parecia de todo novidade, fomos deixando ressoar
bem dentro de nós os imperativos e os questionamentos: “Rezem o Terço todos os
dias.” “Não ofendam a Deus que já está muito ofendido.” “Quereis oferecer-vos em
reparação e súplica pelos pecadores?” Mas, como é que esta mensagem pode chegar a
nós de uma forma mais tocante? Como fazer uma conversão profunda? Como mudar?
Sim! Precisamos de rezar, de responder seriamente aos apelos de Nossa Senhora e
assim teremos a certeza de que o seu Imaculado Coração vai triunfar.
As apresentações iam-se sucedendo sem perca de
tempo e sem tempo de espera, porque os intervalos
eram preenchidos com flashes de “telejornal”. Eis
alguns: O Jubileu Mundial dos Catequistas realizado
em Roma e a presença de 107 elementos da nossa Diocese; o anúncio do 45.º Encontro Interdiocesano de
Catequistas em Fátima nos dias 25 e 26 deste mês; a
Jornada dos Adolescentes no dia 25 de março e a preparação das equipas em S. Rafaela no dia 4 de março;
o trabalho concluído sobre o documento da CEP
“Catequese: a alegria do encontro com Jesus”. Tudo
boas notícias!
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Após o trabalho intenso da manhã, fomos para o almoço de confraternização. Foi um bom momento para saborearmos as delícias partilha-

Em Igreja...

das e para o reencontro de amigos e troca de novidades.
Às 14h e 15m, estávamos novamente no Auditório, para realizar a 2.ª parte do programa do dia. Agora sobre a família.
Em mesa redonda, três casais partilharam as suas experiências sobre o Sacramento do Matrimónio. Eram eles: um casal de noivos, Catequistas Pedro e Rita. Começaram por nos falar do seu primeiro encontro. Ambos a frequentar grupos diferentes, de
raiz católica, encontraram-se na animação de uma missa festiva. Uniam-nos profundas convicções e ideais comuns. Vão caminhando como amigos, e com naturalidade
chegam a uma fase de enamoramento que irá culminar, em breve, no “sim para sempre”, no sacramento do Matrimónio. Preparam-se com entusiasmo e uma grande liberdade interior e perguntam-se: “O que estou eu disposto a dar pelo outro?” E dão a
resposta: “Para estar com o outro, que é prioritário, eu preciso, por exemplo, de reduzir o meu tempo de almofada, renunciar aos meus programas favoritos de TV, ou… O
amor é sempre criativo!
O casal Ana Cristina e Zé começaram com a canção bem sincronizada “Ninguém te
ama como eu.” De seguida, pronunciaram a fórmula do ritual do Matrimónio, em que
mutuamente se recebem como esposos e prometem fidelidade, amor e respeito na
alegria, na tristeza, na dor, na saúde e na doença todos os dias das suas vidas. Disseram-nos que não tinham pretensão de ser exemplo para os outros, mas, na verdade,
puseram em prática a mensagem do Evangelho da Missa deste dia do Catequista que
diz resumidamente que a lâmpada não se acende, para ser colocada debaixo da mesa,
mas sobre o candelabro, a fim de que se vejam as boas obras e Deus seja glorificado.
Falaram-nos com grande simplicidade e emoção da experiência de 29 anos de vida e
em determinado período, vida sofrida, mas sempre muito amada e partilhada.
Os mais veteranos com 52 anos de vida a dois, são o Zé e a São. Mostraram-nos que o
seu sonho não foi construído sobre os sentimentos da areia movediça, mas sobre a
rocha do verdadeiro amor que vem de Deus. Eles sabem disso, pois quando algo estraga as relações, a oração do Pai-Nosso vem reajustar a paz e o amor antes de o sono
chegar. Um passo marcante na vida do casal foi a descoberta do diálogo num curso,
onde esse tema foi prioritário. A partir daí muita coisa mudou e melhorou. O casal
sente uma grande alegria com os filhos e netos que Deus lhe concedeu. Gostam de estar disponíveis para servir, para ouvir os mais novos e de lhes satisfazer a curiosidade,
pois querem conhecer a sua história de amor. E eles contam deliciadamente!
Desejamos que todas as famílias cristãs sejam assim. Que o seu matrimónio seja “fiel,
perseverante, fecundo”.
A nossa jornada culminou na Eucaristia presidida pelo nosso Bispo D. José Ornelas.
Em Cristo rejubilou pela alegria e dedicação dos colaboradores da Messe! E agradeceu! Resta-nos também agradecer ao coordenador principal deste dia, o Padre Rui
Gouveia e a todos os que contribuíram para que fosse tão bom. Obrigada!
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Para uma escola com lu(cide)z!

Em Formação
Linda Vieira, FMA

Aconteceu nos passados dias 28 e 29 de janeiro uma Formação para docentes de
EMRC com o tema: Dignidade da vida humana: Um percurso em construção numa
Escola com lu(cide)z. A ação de formação decorreu no Colégio Marista de Carcavelos
e contou com um repertório bastante rico de oradores. A abertura dos trabalhos foi
feita por D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, que com paixão e entusiasmo felicitou os
presentes pela nobre missão levada a cabo em tantas escolas do país, muitas delas as
verdadeiras periferias a que nos envia o Papa Francisco.
Os trabalhos foram inaugurados com a conferência do Prof. Américo Pereira (docente
de Filosofia na Universidade Católica Portuguesa) que apresentou de forma realista a
condição atual da existência humana partindo da noção de angústia e do seu significado. Definiu o estado de angústia como o próprio ato de afastamento radical de Deus,
defendendo que não pode haver tal sentimento quando há uma procura de relação
com o Pai Omnipotente. Contrapôs ao estado de angústia a noção de esperança que
acontece na adesão filial da vontade de Deus. Recordou veemente que a esperança é
um ato, faz-se!
A esta abordagem antropológica contemporânea seguiu-se uma leitura psicológica
realizada pela professora e psicóloga Helena Marujo que com grande competência
apresentou a sua proposta de Educação Positiva.
A tarde foi contemplada por testemunhos de personalidades e instituições que lutam
diariamente contra o ataque à dignidade da vida humana, nas suas diferentes áreas:
aborto, eutanásia, tráfico de pessoas, refugiados.
Após uma manhã mais teórica, a tarde permitiu aterrar na realidade concreta e ajudar
-nos a refletir sobre o que significa ser humano hoje e as ameaças a que está sujeito
este ser.
A formação culminou, no dia 29, domingo com a intervenção do professor José Eduardo Borges de Pinho (UCP) que apresentou o tema «A Família
no contexto atual: interpelação à visão cristã na vida». A sua intervenção foi bastante completa; após a apresentação do contexto
atual familiar, o professor ousou apontar caminhos de acompanhamento das famílias que apesar de serem claramente urgentes,
não deixam de ser exigentes para as realidades comunitárias pastorais. O grande enfoque deixado foi o de um “olhar misericordioso e não um olhar parcial e generalizador”, um olhar positivo que
possa acolher todas as famílias na situação em que se encontram.
Foi, sem dúvida, uma formação bastante rica e fornecedora de sentido. O tema é
atual e urgente, resta-nos o desafio de o traduzir para a nossa missão educativa.
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II Jornada Diocesana de comunicação

Em Formação
Lídia Santos, FMA

A II Jornada Diocesana da Comunicação decorreu no dia 18 de fevereiro 2017, no Centro Pastoral de Torres Vedras.
Esta jornada destinada, a todos os agentes da pastoral da comunicação que desenvolvem os seus trabalhos nas Paróquias, Institutos Religiosos, Movimentos,
grupos ou associações, foi uma resposta aos desafios enunciados na Constituição
Sinodal de Lisboa, e tinha como objetivo fornecer um contributo para uma melhor comunicação da fé; uma resposta aos desafios do Sínodo de Lisboa:
"Comunicar de forma compreensível e adotar novas linguagens. Outro
dos desafios colocados à prática pastoral atual prende-se com a clareza
da sua comunicação, tanto na maneira como ela se realiza no interior da
Igreja como no diálogo com o exterior. Considera-se necessário apostar
na formação de comunicadores capazes de utilizar linguagens ajustadas
aos desafios da comunicação neste tempo e, ainda, investir numa melhor
articulação de meios, de modo a potenciar a comunicação da Igreja e na
Igreja.
As tecnologias de informação constituem cada vez mais o universo mental, cultural e relacional em que vivemos, surgindo, atualmente, como novos areópagos onde os cristãos encontram oportunidade para testemunharem a sua fé. A comunicação da fé também encontra expressão nesse
ambiente digital. Torna-se necessário criar novos símbolos, sinais e formas de beleza consonantes com os diversos ambientes culturais que, podendo não ser particularmente significativos para alguns evangelizadores, o serão para os seus destinatários (cf. EG 167)." Constituição Sinodal de Lisboa, 43
Durante a manhã, depois da oração inicial em que se destacou o Evangelho do VII domingo do TC que nos convida a sermos perfeitos –
também na nossa forma de comunicar – foi possível participar em
workshops em diversas áreas (design, ferramentas práticas para comunicar, gestão de redes sociais e vídeo). A tarde começou pela apresentação livre de trabalhos de comunicação que estão a ser realizados
na diocese de Lisboa, tendo prosseguido com um painel de formação,
sob a provocação ‘E se o Papa fosse à sua paróquia? Como comunicava?’. O dia concluiu com o
lançamento oficial da conta no twitter do Senhor Cardeal Patriarca D. Manuel que a todos
desafiou a "não deixar de sonhar os sonhos de
Deus".
O endereço da conta do Patriarca é @patriarcalisboa.
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A minha partilha...

"SALESIANA, PORQUE NÃO?"

Diana Arrobas, noviça FMA

Chamo-me Diana, tenho 22 anos, sou do norte de Portugal de uma aldeia chamada Galafura. Tive a sorte de estudar no Colégio Salesiano de Poiares. Aquela
escola é verdadeiramente, para mim, uma segunda casa.
O modo como os Salesianos estavam com os jovens foi algo que me cativou
sempre. No meu último ano como aluna no Colégio, comecei a falar com um
Salesiano sobre questões de fé, digamos que falava com ele uma vez por mês
sobre preguntas às quais procurava respostas, mas não era assim tão simples
como eu pensava.
Entretanto comecei a participar em alguns encontros que faziam as irmãs Salesianas. Já que não podia ser Salesiano, pensei: Salesiana, porque não?
O tempo foi passando e comecei o secundário, estudei Artes Visuais. Por um
lado, continuava com dúvidas em relação ao que fazer no futuro, mas da outra
parte eu queria continuar os estudos e continuar o meu percurso no mundo das
Artes... Sim, gosto muito de pintar, criar, tocar ...
No fim do secundário estava inscrita nas JMJ `13 Rio de Janeiro. Deus escreve
direito por linhas tortas ... Decidi ir ao Rio abdicando de tanta coisa ... pus tudo
nas mãos de Deus e confiei no que Deus queria de mim. Após as JMJ pedi para
fazer uma experiência vocacional de um ano na comunidade com as irmãs salesianas para encontrar respostas s minhas preguntas. Pensei: tenho de exprimentar e ver se é isto ou não; pensava que mais certo era tirar as teimas e perceber de vez que este não era o meu caminho, nao era o meu estilo de vida. E
queria resolver-me para viver em paz. Mas Deus surpreende em grande! Para
variar!!
Dom Bosco sempre foi uma pessoa que me cativou. E recordava a frase do jovem João Cagliero “Frade ou não frade, eu fico com Dom Bosco”
Entrei nas Salesianas, percebi que era aqui o meu lugar e decidi
ficar. Estive 3 anos em Cascais onde fiz uma experiência de comunidade (aspirantado e postulantado), vivia com as irmãs e
ao mesmo tempo estava com os jovens. Neste momento estou
em Roma no noviciado, para me tornar FMA (se Deus quiser!).
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Vem aí...
 Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada
 A Quaresma, tempo de conversão
 Encontro de Coordenadoras provinciais da Pastoral Juvenil da CII e CIEP em Fá-

tima
 Assembleia das Ex-AA FMA
 24 horas para o Senhor
 Encontro de aspirantes e postulantes da CIEP em Madrid
 Páscoa Jovem I e II
 Pascoa da Ressurreição do Senhor
 Retiro anual
 Festa da Gratidão Provincial
 Festa da Gratidão à Madre
 Jogos Nacionais Salesianos em Lisboa

O Senhor chamou a Si ...
24 de fevereiro - Ir. Laurinda Cabral, FMA

Agradeçamos ao Senhor o dom da sua vida,
o dom da sua vocação neste Instituto e na
nossa Província.
Peçamos-LHE a graça de a acolher no Seu
eterno descanso e na Sua paz sem fim.

