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Editorial  
 
 

TEMOS MÃE! 

 
Mª das Dores Rodrigues, FMA 

 
 O nosso coração ainda exulta de alegria pela graça das celebrações do Cente-

nário e pela canonização dos Pastorinhos com a presença do Papa Francisco no passa-

do dia 13 de maio. 

Viver um acontecimento como este in loco tem um sabor especial; faz bem ao 

nosso ser Igreja! A mística da multidão, a consciência de sermos congregados na fé, o 

sentido de comunhão, a partilha da alegria, a profundidade da oração e o grito do si-

lêncio de quem se imerge em Deus, dizem a densidade da experiência.  

Os rios de gente e as torrentes de fé que convergiam aos pés de Nossa Senhora 

de Fátima, constituíam o uníssono de um canto de gratidão, de súplica e de confiança, 

a marcar encontro entre o Céu e a humanidade, entre Deus e cada coração, entre o 

ontem e o hoje, pela mão da Virgem. 

Temos Mãe! Eis a grande confirmação que o papa Francisco nos deixou. A 

Mulher vestida de sol; a Senhora cheia de Luz; o Imaculado Coração, refúgio e cami-

nho para Deus, é a Mãe que nunca nos abandona. Nela temos sempre uma Guia que 

nos leva a Jesus, nos centra sempre mais em Deus sobretudo, quando temos de pas-

sar pela cruz, Ela diz-nos que Jesus já passou antes!  

Com uma Mãe assim não há lugar para medos e desalentos. A confiança de 

filhas – FMA - e a identidade de discípulas devem ter a última palavra! 

A canonização dos Pastorinhos foi um momento único de graça! Que forte, 

profundo, desconcertante esta confirmação da Igreja a dizer que a Santidade é um 

dom de Deus oferecido aos pequeninos, aos pobres, a todos os que se abrem à 

Graça.  

É preciso tanto e tão pouco para ser santo! Assim nos testemunham 

Francisco e Jacinta Marto, que sendo tão pequeninos em idade, foram gigan-

tes na abertura ao amor de Deus e ao seu projeto e com tanta generosidade! 

Ofereceram-se totalmente a Deus e esse foi o seu caminho de santidade, como 

é o nosso!  

Pedimos a sua intercessão; S. Francisco nos ensine o dom da dimen-

são contemplativa e de um grande amor a Jesus; Sta. Jacinta nos contagie 

com o dom da compaixão pastoral para levarmos Jesus aos jovens.  

O dia 13 de maio passou, o Papa regressou, mas Fátima e a sua mensa-

gem permanecem para nós, hoje, palavra de esperança: “Fátima é sobretudo 

um manto de luz que nos cobre quando nos refugiamos sob a proteção da 

Virgem para lhe pedir: mostrai-nos Jesus!”  

Sejamos “sentinelas da madrugada” disponíveis à oferta confiante das 

nossas vidas.  

A palavra da Provincial 
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TODOS CHAMADOS À SANTIDADE 
 

 A santidade não é prerrogativa de um ou outro grupo! 

 Neste mês de Maio em que vivemos a grande experiência do Centenário 

das aparições de Fátima com o Papa Peregrino de Paz e de Esperança e a canoni-

zação dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, propomos um extrato da Carta 

apostólica de Paulo VI [1], que nos apresenta um aspeto 

típico da espiritualidade salesiana: a santidade. 

  E porque falamos de santidade, é oportuno aqui to-

car brevemente e corrigir a opinião de quantos consideram 

que a verdadeira santidade, tal como a propõe a Igreja ca-

tólica, não diz respeito nem obriga todos os cristãos, mas 

apenas alguns, seja tomado individualmente, seja associa-

do a outros por meio dos votos religiosos.  

 Este antigo erro, reaparece nos sofismas obscuros 

ou abertos de alguns, os quais, desnorteados e desnorteadores, distinguem falsa-

mente a perfeição cristã da perfeição evangélica, e interpõem distâncias absur-

das entre os atos de caridade dos monges, dos sacerdotes, dos leigos, ou então 

distorcem em falsas interpretações os decretos do recente Concílio Ecuménico, 

onde é claramente consagrado e vivamente auspicado que todos os fiéis e toda a 

classe de leigos devem tender com coração indiviso à santidade de vida (Cf 

CONC. VAT. II, Const. dogm. Sobre a Igreja Lumen gentium, cap. V, n. 40: AAS 

57, 1965, pp. 44-45; Decreto Apostolicam actuositatem, cap. I, n. 4: AAS 58, 

1966, pp. 840-842; Const. pastoral Gaudium et spes, parte II, cap. I, n.48: AAS 

58, 1966, pp. 1067-1069), porque a graça divina oferece-lhes a possibilidade.  

VOCAÇÃO UNIVERSAL À SANTIDADE 
 

Estas várias formas de santidade são propostas pelo santo Bispo de Genebra com 

o nome significativo de devoção. «O amor de Deus, quando faz que nos elevemos 

a Ele com frequência, prontidão e entusiasmo, cha-

ma-se devoção» (Œuvres, t. III (Annecy, 1893), p. 

15:Introduction à la vie dévote, partie I chap. 1). 

E são Francisco de Sales exorta insistentemente e 

estimula a todos, não obstante as diferenças de sexo, 

riqueza ou condição, para que, inflamadas de santos 

desejos, sintam e vivam esta devoção. 

[1]SABAUDIAE GEMMA, Epístola apostólica no IV centenário do nascimento de  São Francisco de Sales doutor da igreja . 

TEMA 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html


 

página 4  N.º 228 Maio 2017 

  

  

 A santidade não é prerrogativa de uma ou outra classe; mas a todos os 

cristãos é dirigido o insistente convite: «Amigo, sobe mais para ci-

ma» (Lc14,10); todos estão vinculados pela obrigação de subir a monta-

nha de Deus, embora nem todos pelo mesmo caminho. «A devoção deve 

ser exercitada de modo diverso pelo cavalheiro, o artesão, o camareiro o 

príncipe, a viúva, o jovem, a esposa. Ainda mais, a prática da devoção 

deve ser adaptada às forças, às tarefas e aos deveres de cada um. Diz-

me, Filoteu, seria conveniente que o Bispo quisesse viver solitário como 

o Cisterciense? E se os maridos não quisessem pôr de parte mais dinhei-

ro do que fazem os Capuchinhos, se o artesão ficasse todo o dia na Igreja 

como o religioso, e se o religioso se expusesse todos os dias a todo o tipo 

de encontro para o serviço do próximo co o Bispo, esta devoção não se-

ria ridícula, desregulada e insuportável? … Não, Filoteu, a devoção, quando é 

verdadeira, não estraga nada, pelo contrário, aperfeiçoa tudo; quando pelo con-

trário se torna contra os legítimos empenhos de cada um, é certamente fal-

sa» (Œuvres t. III. (Annecy, 1893), pp. 19-20: Introduction à la vie dévote, par-

tie I, chap. 3). 

 A este propósito ajudará lembrar uma outra sua bela sentença, com a qual 

ele interpreta alegoricamente a ordem que Deus deu à terra para produzir erva 

que desse semente, e árvores frutíferos que dessem fruto segundo a sua espécie 

(Gn 1,11). «Não vemos nós por experiência que as plantas e os frutos não têm o 

seu justo crescimento e maturidade se não quando produzem os grãos e as se-

mentes que servem à produção de erva e de árvores da mesma espécie? Assim as 

nossas virtudes não têm a sua justa medida e suficiência, até que não produzam 

em nós desejos de progresso, os quais, como semente espiritual, servem para 

produzir novos graus de virtude. E parece-me que a terra do nosso coração tenha 

recebido ordem de germinar as ervas da virtude, que deem os frutos das obras 

santas, cada uma segundo a sua espécie; 

cada coisa tem a ordem de produzir de-

sejos e propósitos de crescimento, de 

progresso quotidiano na perfeição. A 

virtude que não tem o grão e a semente 

destes desejos, não é, de facto, suficien-

temente madura» (Œuvres, t. V 

(Annecy, 1894), p. 82: Traité de l'amour 

de Dieu. lib. VIII, chap. 8).  

TEMA 
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A "BRICOLAGEM" DO GENOMA HUMANO  
PODERÁ MODIFICAR A PESSOA?  

synthèse de presse bioéthique - 19 avril 2017   

  

 Num artigo publicado na revista [1]  a semana passada [14/4/2017], os 

autores sublinham que «as descobertas científicas e as novas tecnologias que 

visam melhorar a saúde humana nos lançam o desafio de compreender o que 

significa ser humano». E alarmam-se: ajudar os que sofrem de doenças genéti-

cas poderia levar-nos a ignorar o que significa «bricolar a nossa composição ge-

nética». 

  Eles notam que «as perceções do ser e os li-

mites entre os humanos e as outras espécies podem 

ser perturbados pela nossa potencialidade de mani-

pulação dos genes e a sua expressão, de regular as 

funções celulares e de substituir os tecidos para me-

lhorar a qualidade de vida ». 

 A utilização da tecnologia genética para curar uma doença genética cróni-

ca mudará completamente a identidade da pessoa, que passará do estatuo de pa-

ciente acamado ao longo de toda a sua vida ao de membro são e produtivo da so-

ciedade. Poucas pessoas dirão que esta mudança de identidade é uma coisa má, 

mas que acontecerá se começamos a ligar os gnes a ideias mais abstratas como a 

violência, a depressão ou o jogo (cf. Manipulation du génome Humain: Entre 

Hippocrate et Bellérophon). Por mais indesejáveis que sejam estes traços, eles 

são intrínsecos às nossas identidades e a sua supressão mudaria fundamental-

mente quem somos. 

  Entretanto, com o melhoramento da nossa capacidade de modificar o 

ADN, será difícil evitar a sua utilização para fazer corresponder as nossas identi-

dades aos ideais e normas prescritos. Com o resultado último de ver 

reduzir-se a diversidade das identidades humanas que são as nossas. 

E na altura em que é dado adquirido que a pessoa humana é mais do 

que a soma dos genes de que é herdeira. 

  «De que modo o discurso normativo e histórico sobre a identi-

dade humana pode ajudar a decidir se, como e quando, utilizar célu-

las genéticas, células tronco e tecnologias de reprodução?», uma vez 

que estes meios são suscetíveis de «mudar as características das 

nossas células e portanto, talvez, nossas identidades individuais e 

humanas». 

No mundo... 

http://genethique.org/fr/themes/genome
http://genethique.org/fr/le-bricolage-du-genome-humain-peut-il-modifier-la-personne-67440.html#_ftn1
http://www.genethique.org/fr/manipulation-du-genome-humain-entre-hippocrate-et-bellerophon-67362.html
http://www.genethique.org/fr/manipulation-du-genome-humain-entre-hippocrate-et-bellerophon-67362.html
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ABERTURA DO TRIBUNAL DIOCESANO DA CAUSA 
DE BEATIFICAÇÃO E CANONIZAÇÃO DA 
IR.ANTONIETA BÖHM FMA 
 

 No dia 7 de maio, na Catedral de São Boaventura de Cuautitlàn, Méxi-

co foi celebrada uma Eucaristia solene, presidida pelo Bispo Guillermo Ortíz 

Mondragón, para a abertura do Tribunal que se encarregará da fase dioce-

sana do processo de beatificação e canonização da Ir. Antonietta Böhm Filha 

de Maria Auxiliadora (FMA). 

 Estiveram presentes na Eucaristia os membros do Tribunal, a Provin-

cial, Ir. Maria Guadalupe Torres e o seu Conselho, o Provincial dos SDB, P 

Gabino Hernàndez, muitíssimas FMA das duas Províncias mexicanas , Sale-

sianos e numerosos fiéis devotos de Madre Antonietta Böhm. Durante a ho-

milia, o Bispo sublinhou que a abertura deste processo ajuda a pôr em evi-

dência os sinais da misericórdia de Deus realizados através da Serva de Deus 

Ir. Antonieta Böhm que viveu plenamente o seu Batismo. Em seguida, os 

membros do Tribunal fizeram o juramento e empenharam-se a estar na ver-

dade durante a investigação cuidada sobre a vida e as virtudes da Ir. Antoni-

etta. 

 A Ir. Antonietta nasce a Bottrop (Alemanha) a 22 de setembro de 

1907.Desde jovem sente o chamamento a ser missionária e entra no Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora. Emite os votos religiosos a 5 de agosto de 

1928 e em 1934 parte para a Argentina. Depois de trinta anos de trabalho 

missionário, vai para o Perú e depois para o México. Distingue-se pela sua 

capacidade de animação sábia e materna, pelo amor aos pobres e por um ar-

dente amor a Jesus e uma filial confiança em Maria Auxiliadora. A Ir. Anto-

nietta é lembrada pela sua bondade materna, o rosto sorridente e uma mis-

são particular ligada a uma estatueta de Maria Auxiliadora que ela recebeu 

em 1973 da Ir. Ersilia Crugnola com a recomendação de a "fazer trabalhar". 

Abençoava, por isso, toda a gente e em particular os doentes e as pessoas que 

se confiavam à sua sua intercessão e muitos experimentavam a eficácia ex-

traordinária desta bênção. Morre a Coacalco (México) a 27 de abril de  

2008.  

 

 
 
 

No Instituto... 
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EM MODO DE AGRADECIMENTO... 

 
 

Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

Realizou-se no dia 26 de março a festa da gratidão, no Centro 

de Nossa Senhora de La Salette, Paranhos da Beira. Foi um dia de en-

tusiasmo e alegria, agradecendo em 1º lugar ao Senhor por tudo o que tem fei-

to por cada uma de nós, depois agradecendo à Ir. Sameiro como responsável 

da Comunidade e aos pais e colaboradores. De manhã, tivemos a Eucaristia na 

Paróquia, participada com cantos solenes alusivos à liturgia. 

Estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara de Seia Carlos Filipe 

Camelo Miranda, e o Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos da Beira 

Armando Viana dos Santos.  

De tarde, às 15:00h a parte recreativa foi vivida com muita alegria em 

que participaram todas as crianças da Creche desde os bebés ao Pré-escolar, os 

meninos e meninas do CATL, os Salesianos Cooperadores e as Funcionárias. 

Apresentaram danças, cantos e uma peça de teatro “ Quero paz para o mun-

do”. Foi, realmente uma tarde de muita alegria e animação e em que os pais se 

sentiram felizes em reconhecerem as capacidades dos seus filhos. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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EM FESTA NO NORTE! 

 

Maria João Monteiro, professora 

 

No passado dia 25 de abril, o Externato Nossa Senhora de Fá-

tima, em Arcozelo, viveu a Festa da Gratidão. 

A Eucaristia, celebrada na igreja paroquial de Arcozelo, uniu toda a co-

munidade educativa à volta da mesa de Cristo, comungando de um espírito de 

família. Ao altar, levou-se a Gratidão sentida pela presença amiga e fraterna da 

Comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora no seu meio, que congrega em si 

as famílias que a elas confiam a educação dos seus filhos, desde os mais peque-

ninos do ensino pré-escolar e 1º ciclo, aos adolescentes e jovens, no Centro Ju-

venil. Viveu-se uma manhã de entrega onde as crianças e jovens animaram, 

com a sua jovialidade e cânticos, o momento de oração. 

A parte da tarde teve uma vertente recreativa. Os alunos do Externato 

entraram numa “Máquina do Tempo” que a todos transportou, através de mú-

sicas e danças, para alguns dos momentos mais marcantes da história de um 

povo, da história de um país, Portugal. 

Este foi um dia muito bem passado, onde a alegria espelhada em cada 

rosto iluminou um sentimento comum: GRATIDÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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S. JOSÉ RECORDOU AS ORIGENS! 
 

Comunidade Casa S. José 

 No dia 09 de maio houve festa na casa S. José, em Manique. 

 Quisemos celebrar com brilho mas na simplicidade a solenidade da 

nossa santa mornesina cuja santidade é um desfio constante para o nosso quo-

tidiano. Por gentileza dos nossos irmãos salesianos da comunidade de Mani-

que, a meio da manhã, tivemos a Eucaristia solene presidida pelo diretor Pe. 

Anibal Mendonça que nos convidou a olhar para Madre Mazzarello optando 

pelo mesmo caminho de santidade. 

 A tarde foi também palco de memórias mornesinas, com o encontro de 

Madre Mazzarello com a sua amiga Petronila a recordarem-nos o belo clima 

vivido em Mornese. E não faltaram cantos que a memória rebuscou nos pri-

meiros anos de aspirantado e noviciado. Se vissem FMA e Leigas num convívio 

tão familiar e tão simples! Oh! Que rica tarde de alegria salesiana! Hão-de vir 

mais!... Tudo acabou com um lanche partilhado. 

 Reproduzimos uma das canções do momento recreativo apresentado 

por um grupo coral do sítio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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Refrão: 

Diz-me amiga onde moras /  diz-me tu que eu já o sei! 

Moro em Manique de Baixo/ na casa de S. José. S. José! 

 

Minha casa está na estrada da quinta / minha casa é nova de construção 

Minha casa tem José e tem Maria / minha casa tem-lhes grande devoção!... 

Minha casa tem grande espaço exterior / minha casa tem futuro garantido 

A idade sobe, sobe, já não desce /após anos de valor não desmentido! 

 

Sentadinha no verdinho dos espaços / respirando a maravilha envolvente 

Falo, canto, escuto e sonho oh maravilha! /quem me dera fosse tudo já presente! 

Sonho banquinhos de pedra p’ra sentar/ repousar estas pernitas já cansadas 

Ver crescer plantas, árvores e flores / nestas áreas circundantes não lavradas! 

 

Esta casa é espaço mornesino / esta casa é lugar de conversão 

Esta casa hoje é minha e é tua / esta casa tem lá dentro um coração! 

Esta casa não é feita só de pedra / esta casa é partilha, é doação 

Esta casa tem projeto em andamento/ esta casa é de Deus por vocação!... 

 

Nesta casa vivem largas gerações/ centenárias algumas já quase o são! 

Têm anos, têm vida e amor! / desde sempre tudo deram ao Senhor! 

Ao lado de cada uma mais fraquita/ há presenças recheadas de ternura 

Cada qual com seu jeito e feitio/ mas todas com uma enorme doçura! 

 

A todas e cada uma nós dizemos/ Bem hajam pelo que sois e quereis ser 

Precisamos todas, sim, umas das outras/ no projeto elaborado p’ra crescer! 

Neste dia de memória de Mornese/ berço santo da nossa Cofundadora 

Exultamos de alegria porque somos/ Vivo monumento da Auxiliadora! 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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IMITANDO OS PASTORINHOS! 

Ana Pinheiro 

 No dia 12 de Maio o Colégio Laura Vicunha realizou um bom 

dia geral no salão da escola. 

 Foi há precisamente cem anos atrás que Nossa Senhora apareceu a três 

meninos pastorinhos num local chamado Cova da Iria. No dia 12 de maio, no 

nosso colégio, recordámos um pouco este acontecimento tão importante para 

os portugueses como também para os cristãos do mundo inteiro. Os alunos e 

respetiva comunidade educativa estiveram no salão em oração/contemplação 

a “Jesus escondido” uma expressão com que os Pastorinhos designavam o 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia: o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de 

Cristo. Francisco gostava de passar horas esquecidas junto do Sacrário em co-

lóquio com Jesus. Quando, com a sua prima Lúcia, se dirigia para a escola re-

comendava-lhe: «Olha, tu, vai à escola.» E Francisco respondia: «Eu fico aqui 

na Igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler; daqui 

a pouco vou para o Céu. Quando voltares, vem por cá chamar-

me.»  E no regresso, ali o encontrava em recolhida oração. E foi 

assim que, através de algumas orações e cânticos, estivemos 

como ele a adorar Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. 

 

Em comunidade... 
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QUARENTA ANOS DE VIDA 
 

Sofia Pinto Fonseca, professora 

      

No dia 13 de maio, o Externato Nossa Senhora de Fátima cele-

brou mais um ano de vida, mas foi no dia 12, sexta-feira, que a comunida-

de escolar festejou. 

      O dia começou em oração, unidos por Francisco e Jacinta, na véspe-

ra da sua canonização e da visita do Santo Padre a Portugal. A escola reuniu-se 

na capela, pelas 9 horas, para rezar o terço, ficando cada mistério na responsa-

bilidade de cada ano, sendo que o último foi representado pela pré-escolar.  

       Logo de seguida, todos os alunos, pré-escolar e 1°Ciclo, tiveram 

oportunidade de vivenciar um dia diferente na escola, podendo desfrutar de 

insufláveis e trampolins disponíveis no Pavilhão Desportivo da escola.  

      Agradecemos, mais um ano, à equipa do “Onda d’Ideias” pelo traba-

lho desenvolvido junto das nossas crianças. 

       E foi assim que se festejaram os 40 anos do Externato Nossa Senho-

ra de Fátima, na comunidade de Arcozelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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AINDA EM MODO PASCAL... 
 

 A equipa da pastoral do Externato Nª Senhora do Rosário não quis 

que a Páscoa passasse em vão e por isso, deu a oportunidade aos alunos de conhe-

cerem e viverem uma prática muito tradicional no norte do nosso país: a visita pascal! 

 Foi no dia 24 de abril que o Pe Juan Freitas - sdb, se disponibilizou a passar por 

todas as salas para explicar em que consiste essa tradição e a convidar os alunos a vivê-

la. Nesse momento as aulas pararam, a cruz cheia de flores entrava (sinal da ressurrei-

ção e da adesão ao sacramento da confissão realizado no final do 2.ºperíodo), assim 

como o padre  e participavam com atenção ao que se estava a passar, mesmo porque 

não era normal andar um padre de alva pelos corredores da escola! Depois da aspersão 

da água benta, seguia-se para outra sala. 

 Foi bonito perceber que as iniciativas que a equipa da pastoral possa ter, são 

sempre uma mais valia para a vida dos alunos que frequentam esta escola, pois é atra-

vés delas que se cresce na fé. Obrigada pela ideia genial!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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RECEBEMOS VISITAS!!! 
 

Mónica Vidal, educadora de infância 

 

No passado dia 27 de abril o Externato Nossa Senhora de Fáti-

ma contou com a presença da escritora Luísa Ducla Soares e com o  

músico Daniel Completo.  

A Luísa Ducla Soares é um nome bastante conhecido entre as crianças e 

adultos da nossa escola pois a sua escrita “loucamente saudável” é apreciada 

por todos. Assim, depois de contactada e com a resposta afirmativa à sua vinda, 

mal podíamos esperar por esse dia. Todas as obras abordadas na nossa escola 

foram devidamente trabalhadas e posteriormente realizada uma exposição com 

os trabalhos das crianças. 

Foi num ambiente descontraído e repleto de musicalidade que foram tra-

balhados alguns temas alusivos à pré-escolar e ao 1º ciclo.  Através deste en-

contro os autores conseguiram  sensibilizar as crianças para a leitura e a escrita 

e demonstrar que através deste mundo nos podemos ligar onde a nossa imagi-

nação nos levar . 

Alegria e Música foram as “palavras de ordem” do dia onde reinou o mun-

do da magia e do “Era uma vez...” 
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SPOTIFAZ MAZZARELLO 
 

Ariana Lopes, psicóloga Arcozelo 

Inspirados numa dinâmica proposta no iMissio no dia 09 de maio de 2017 

o Externato Nossa Senhora de Fátima viveu o dia Madre Mazzarello através da 

dinâmica Spotifaz Mazzarello que envolveu educadores docentes, jovens e ir-

mãs. Um verdadeiro espírito de comunhão! Por outras palavras, inspirado em 

músicas da atualidade procuramos explorar algumas caraterísticas da vida de 

Maín que nos ajudam a construir enquanto pessoa.  

“O dia foi vivido de uma forma muito intensa pela pré-escolar. Os meni-

nos contaram com a presença de Maín que os veio ensinar que o tempo é preci-

oso e que devemos passa-lo com os amigos e família ajudando sempre o próxi-

mo. Descobrimos algumas histórias de Maín, descobrimos o verdadeiro valor 

do tempo (“Todas as horas são horas de amar a Deus”), as brincadeiras que ela 

fazia com as meninas, as danças, o canto e até os trabalhos manuais. A forma 

como ela lidava com os problemas e a força que encontrava para fazer sempre 

tudo bem e rápido foi algo que ficou na memória das crianças que ainda hoje 

refletem este aspeto no dia-a-dia. Todos estes momentos foram acompanhados 

por uma boa dose de alegria e “magia”. Foi um dia que ficará guardado para 

sempre na memória de todos nós!!!” (Mónica Vidal, Coordenadora da Pré-Escolar) . 

No primeiro ciclo, as crianças passaram por três ambientes diferentes, o 

pátio onde aprenderam com Maín a superar as suas dificuldades, ao som da 

música “Melhor de mim” (Mariza), pela capela onde aprenderam a Amar Jesus, 

inspirados pela música “Ensina-me a Amar” (Anselmo Ralph) e as salas de aula 

onde se aprofundava o sentido de missão que Maín encontrava na relação com 

os outros, expresso na dimensão de tempo da música “Tempo é dinheiro (Agir). 

Todos os grupos passaram por estes três workshops e deixaram que uma marca 

ficasse nos seus corações. No fim, foi tempo de integrar tudo o que tinham 

aprendido nestes momentos. Foi tempo de ficar uma mensagem : “Maín é fi-

xe!!!”.  

Para concluir este dia de festa, con-

vidámos as famílias a verem o filme de 

Maín, disponível na internet gratuita-

mente. Desejamos que tenha sido um 

momento bem vivido! 
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MOMENTOS QUE SE GRAVAM NO CORAÇÃO… 
 

Mª do Rosário Bernardino, FMA 

                

  Realizou-se no dia 12 de Maio 2017 a grande Festa do Centenário 

das Aparições de Fátima com as nossas crianças desde os bebés de 5 

meses aos de 5 anos. Inaugurámos a estátua de Nossa Senhora de Fátima com 

os três Pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, num local convidativo, onde se 

encontram em frente de uma Azinheira pintada. Cantaram, rezaram com a 

simplicidade dos pastorinhos. 

                 Estavam presentes as 3 valências: Creche, Pré- Escolar e CATL. No 

fim receberam um tercinho luminoso e uma estampa de Nossa Senhora, os 

quais levaram à tarde para casa com amor e carinho e apreciado pelos pais. 

                 Sem dúvida, que são momentos que se gravam no coração das crian-

ças, e proporcionam o grande Amor a Maria, Mãe do Céu. 

                 Também à noite, no mês de Maria juntaram-se todos os grupos de Ca-

tequese para vivermos o Centenário das Aparições de Fátima. Foi um terço so-

lene, em que cada criança que estava presente ia colocando uma rosa em cada 

Ave-Maria até que formou um terço. No final, todos receberam um terço ofere-

cido pela Paróquia. A igreja estava cheia de pais e filhos felizes e contentes, por 

viver este terço tão intensamente no mês de Maria. 
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FELIZES SEREIS... 
                                                                                           

      Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

             No dia 14 de Maio de 2017,realizou-se a festa dos adolescentes 

do 7º Volume de Catequese, na Paróquia de S. Martinho, Paranhos da Bei-

ra. A sua Catequista é a Ir. Mª do Rosário Bernardino. Foi uma cerimónia mui-

to tocante e vivida pelos adolescentes e pais. 

             O coro paroquial ajudou a solenizar esta Eucaristia com grande entusi-

asmo e alegria com cantos Solenes. Houve momentos em que eles participaram 

com sentido de igreja. Na Ação de Graças foram Proclamadas as Bem- Aventu-

ranças através de uma fita de cada cor e colocadas no Círio Pascal. 

             Estas fitas permaneceram toda a semana, no mês de Maria.             

             Foi o momento alto de vivência dos seus catecismos. "Festas das Bem – 

Aventuranças”. 
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OS MAIS PEQUENOS FORAM PASSEAR!!!  
 

As educadoras, Vendas Novas  

 Dia 19 de maio 2017 pelas 8.45h partimos em direção ao nosso 

primeiro destino surpresa do dia ….Sim surpresa!!! Porque nenhuma cri-

ança sabia onde íamos e o que íamos fazer… 

 Tudo dentro do autocarro…cintos colocados… mães de coração apertado 

a acenar num adeus que parecia interminável. 

 Aí fomos nós de Vendas Novas a Lisboa apreensivos com o que nos espe-

rava. 

 Chegamos ao primeiro destino: Teatro Armando Cortez, onde pudemos 

assistir à peça de teatro infantil “O Gato das botas”…. as carinhas dos nossos 

meninos eram de um espanto que só visto! MARAVILHOSO!!!! 

 Teatro acabado…fomos rumo ao segundo destino surpresa: Alcochete…

Freeport…Paraíso dos piratas!!! Toca a almoçar para depois ir brincar num 

mundo de fantasia e imaginação. A diversão foi tanta que na hora de partir não 

foi fácil sair…soube a pouco! Mas era hora de regressar a casa. 

 Mais um passeio, mais uma memória inesquecível para todos… 
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XIII JOGOS FLORAIS INTERESCOLAS 2017 
 

No passado dia 24 de maio, no Auditório Municipal de Vendas 

Novas, decorreu a entrega dos prémios aos participantes dos XIII 

Jogos Florais Interescolas. 

O Colégio Laura Vicunha, empenhado na valorização da escrita e da leitu-

ra, que parecem andar tão perdidas dos gostos atuais dos nossos jovens, parti-

cipou massivamente. Graças ao empenho de todos os alunos, as turmas do 

quarto ao nono anos participaram no evento com a totalidade dos seus alunos. 

O balanço não poderia ser mais positivo. Em quatro escalões o Colégio ganhou 

um total de catorze prémios, sendo que o 1º Escalão ganhou dois prémios, o 2º 

Escalão ganhou cinco prémios, o 3º Escalão, quatro e o 4º Escalão ganhou três 

prémios. Os alunos destes escalões puderam participar nas modalidades de 

Prosa e Poesia, mas registámos também com agrado a participação de ex-

alunos do Colégio Laura Vicunha que venceram no 5º e 6º Escalões. Mais im-

portante que os prémios foi a alegria vivida pelos alunos, o gosto que tiveram 

em ouvir os trabalhos dos seus colegas, quer do Colégio Laura Vicunha, quer do 

Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, ao qual coube a organização dos 

XIII Jogos Florais. No final do evento, o testemunho passou para o Colégio 

Laura Vicunha que terá a responsabilidade da organização no próximo ano leti-

vo. 

Parabéns a toda a organização, aos docentes e aos alunos que continuam 

a acreditar que um lápis e um pedaço de papel podem fazer magia…que 

continue esta iniciativa! 
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AUXÍLIO DA MISSÃO, ROGAI POR NÓS! 
 
 

 
 
 
SOB O MANTO DE MARIA AUXILIADORA,  
A SEMANA DO BRINCAR FOI MESMO A SÉRIO!  

 
A Comunidade da Galiza 

 

De um modo que sempre nos surpreende Nossa Senhora Auxiliadora passeia 

pelas nossas casas, pelos nossos pátios e ruas e neste 24 de maio, também pelos 

eventos educativos do município de Cascais. A Ir. Alzira Sousa foi convidada 

pelo Vereador da Educação, Dr. Frederico Pinho de Almeida, a participar na 

sessão de abertura da Semana do Brincar, que aconteceu na Casa de Histórias 

Paula Rego, em Cascais. 

A Ir. Alzira Sousa interveio num painel como comentadora das intervenções de 

cinco crianças que dialogaram com o Sr. Vereador da Educação sobre a impor-

tância do brincar e do jogo, realçando a importância da educação não formal 

no contexto cultural e social em que vivemos. Partindo dos valores que as cri-

anças salientaram como importantes – gostarem de estar na ludoteca, gosta-

rem de dar asas ao sonho, brincar com os amigos e ser feliz – salientou o va-

lor da Ludoteca enquanto espaço de socialização, de integração e de educação 

que, através de um ambiente educativo salesiano, promove o desenvolvimento 

da pessoa, a sua autonomia e responsabilidade, educa ao respeito pelas regras, 

ao encontro com o outro e estimula os mais novos a situar-se no mundo, na re-

lação com os outros, com a natureza e a abrir-se ao transcendente. Evidenciou  
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que a Ludoteca da Galiza é uma casa de portas abertas a todos, dedicada à lu-

dicidade como valor fundante da cultura, da formação integral e da experiên-

cia humana que oferece às crianças e adolescentes a oportunidade para se de-

dicar livremente a atividades lúdicas, de dar asas à imaginação e à criativida-

de. Além da dimensão intencionalmente lúdica, destacou-se ainda que 

a Ludoteca está inserida na rede de serviços socioculturais e educativos do 

concelho e, como tal, procura oferecer às famílias apoio no acompanhamento 

parental, olhando para as especificidades e carências da zona como é o caso 

do apoio ao estudo que as famílias não conseguem e não podem realizar.  

 

Ao longo da semana do Brincar a equipa da Ludoteca da Galiza dinamizou a 

animação do recreio em duas escolas do Estoril e organizou, no dia 27, a II 

Corrida de carrinhos de rolamentos que contou com grande participação de 

jovens de todas as idades. Domingo 28, dia internacional do brincar, os Tam-

bora participaram na arruada na Praça 5 de outubro em Cascais e a restante 

equipa esteve presente com a animação de contos nos jardins do Palácio de 

Belém em Lisboa, a convite do Instituto de Apoio à Criança. 
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RECORDANDO AINDA A FESTA! 
 

Delfina Silva, FMA 

Chegou o convite:  

Irmãs, vamos à Festa da Gratidão, 

no Estoril, nessa terra de maresia e de frescura 

 Sempre apetecida e encantadora à mistura. 

 

Nós?!  

Nós só podemos ir se nos deixarem levar romãs, espinafres, 

laranjas, alfaces…papoilas, 

O assobio do melro sonhador, 

As jovens, umas negras outras loiras, 

Gente do trabalho soalheiro, 

Gente do rio azul e pensador,  

Gente que veio aqui desaguar… 

Porque nós somos a Casa de Santa Ana 

Connosco vem toda esta caravana. 

A quem procuramos amar 

São filhos e filhas de bairros duvidosos e vadios. 

Porque somos salesianas, 

Filhas de grandes santos da Igreja. 

Mulheres do amanhã, com pé no hoje 

Olhar no horizonte fiel, promissor. 

 

Estamos aqui, mas somos toda a gente 

Que vem gritar a gratidão 

Numa voz cheia, amiga e crente. 

Somos nós e todos os que vêm 

no nosso coração.  
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COM S. JOSÉ EM ORAÇÃO! 

 
Mª José Albuquerque, FMA 

 

 O retiro que fizemos de 19 a 22 de abril na Casa S. José, Manique, foi 

uma experiência muito rica e bem preparada. Para além das Irmãs da comuni-

dade da Casa S. José, participamos  4 irmãs de outras casas. E contámos com a 

presença da Provincial, Ir. Mª  das Dores que nos acompanhou sempre, em 

todos os momentos do dia. 

 Iniciámos todos os dias com a oração de Laudes na capela pequena, 

com a presença de todas. 

 Tivemos como orientador o P. David Bernardo, da comunidade salesia-

na de Manique, que começou por nos dizer: "Estou aqui como irmão para con-

versar e apresentar alguns temas de reflexão  muito simples." Foram focados 

três temas: 

1. Maria como modelo da nossa vida 

2. A presença de Nossa Senhora em Fátima neste centenário das aparições. 

3. A presença de Maria na obra de D. Bosco e Maria Mazzarello. 

 Daqui partiu para as reflexões, começando por falar do SIM de Maria e 

a resposta do Anjo: NÃO TEMAS MARIA (O Senhor está contigo); 

Comentou a Visitação de Maria à sua prima e focou a disponibilidade nossa de 

ajudar os irmãos. 

 Apresentou-nos os pastorinhos e a mensagem de Nossa Senhora ao 

mundo. 

 Na vida dos nossos santos fundadores, foi Maria quem tudo fez nas vi-

das deles e continuamos com a presença amorosa de Maria nas nossas casas. 

 Cada uma deve acolher com gratidão e amor a Sua presença de Mãe. 

 Agradecemos o acolhimento e a disponibilidade das nossas irmãs da 

casa S. José, que estavam sempre atentas para que não faltasse nada. Agrade-

cemos ao nosso irmão P. David que nos acompanhou com tanta amizade: o 

nosso obrigado e a nossa oração. Agrademos à nossa provincial, Ir. Mª das Do-

res e a toda a comunidade da Casa S. José, o nosso muito obrigada e continu-

amos unidas pela gratidão e oração. O nosso Obrigada! 
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SEMANA VOCACIONAL NO NORTE... 
 

Linda Vieira, FMA 

 

Nos passados dias 4 a 6 de maio fui convidada pelas comunidades 

FMA e SDB do Porto para falar aos alunos das respetivas escolas 

sobre a vocação, apresentando as diferentes formas de entrega de vida, no-

meadamente a vida consagrada salesiana através do meu testemunho. 

Tenho que confessar que ia disposta a dar mas acabei por receber muito mais.  

Senão vejamos: recebi vários conselhos dos jovens e das crianças (do 1.º ao 9.º 

ano) que me acolheram estes dias. Conselhos para ser uma boa irmã salesiana! 

Aqui ficam 10 para o caso de servir a mais alguém: 

1. Fale muito com Jesus 

2. Ouça os jovens, todos, sem exceção. 

3. Brinque com as crianças 

4. Faça sacrifícios 

5. Não tenha medo 

6. Fale de Jesus aos jovens 

7. Aprenda coisas sobre nós 

8. Siga sempre em frente 

9. Aprenda com os jovens 

10. Seja sempre feliz 

Um obrigada às minhas irmãs e aos irmãos salesianos pelo convite tão bonito 

que me endereçaram e pela fraternidade com que acolheram. Foram dias de 

graça junto de gente consagrada e da juventude salesiana do Porto. Bem Ha-

jam. 
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FESTA DA MÃE 
                                                        

       Maria do Rosário Bernardino, FMA 

 

 Festa grande para todas as mães. Realizou-se aqui no Centro 

de Nossa Senhora de la Salette, Paranhos da Beira, a Festa da Mãe no dia 

5 de Maio, pelas 16:30 h. Foi um dia de emoção entre mães e filhos. Participa-

ram todos os alunos da pré-escolar: 3, 4 e 5 anos e também os meninos dos 

dois anos. 

               Foram ao palco manifestar as suas gracinhas com um poema, danças 

expressivas e um canto dirigido às mães. No fim, cada criança entregou à sua 

própria mãe, com muita alegria e carinho a sua lembrança ou seja o seu traba-

lhinho, feito com gosto e entusiasmo. Foi um momento de profunda intimida-

de e amor. As crianças viveram esse dia com ansiedade e alegria. As mães vive-

ram, sem dúvida, um momento de grande emoção e felizes ao reconhecerem as 

capacidades que vão manifestando os seus filhos. 

 

FEZ 65 ANOS QUE VAMOS JUNTOS! 
 

Conselho ADMA, Monte Estoril 

 

 Nos dias 20 e 21 de maio a Família Salesiana rumou até à casa 

da Mãe dos portugueses - Fátima.  

 Os dias da Peregrinação da nossa Família Salesiana! Uma vez mais, vin-

dos de tantos lados do nosso País, reunimo-nos em oração coletiva vivida com 

uma espiritualidade profundamente Salesiana e profundamen-

te Mariana, sob o olhar atento de D. Bosco! 

 Como todos os anos acontece, iniciámos bem cedo a Via 

Sacra, um momento de interioridade e oração, seguindo e 

acompanhando a Cruz de Cristo, ao que se seguiram momentos 

de convívio entre todos, com espírito de grande afetividade fra-

terna como nos pedia D. Bosco. Na verdade, os cumprimentos 

que todos trocávamos eram calorosos e muito sentidos, e signi-

ficavam um verdadeiro sentido de Família Carismática, trans-

versal dos mais jovens até aos mais idosos. 
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 Mas foi na tarde do dia 20 que uma vez mais assistimos a um momento 

único, aquele momento talvez, em que a Família Salesiana mais acredita que o 

seu futuro está bem ancorado numa juventude irreverentemente sã, cheia de 

alegria, de fervor salesiano, de sentido de grupo e de partilha, com os corações 

cheios de amor e de esperança, e com as mensagens do Evangelho prontos pa-

ra “ percorrer todas as rotas, serem peregrinos de todos os caminhos, derru-

bando todos os muros, vencendo todas as fronteiras, saindo em direção às pe-

riferias, e  aí revelando a justiça e a paz de Deus” ,como disse o Papa Francisco 

quando rezava na capelinha das Aparições. 

 Foi quando O MJS (Movimento Juvenil Salesiano) apresentou as suas 

“Expressões de Fé”  como disse a Irmã Alzira; Apresentações tão bonitas e pro-

fundas, com tanta entrega e alegria, principalmente dos mais pequeninos. Eles 

são o futuro da Família Salesiana! Feito de talento, de energia, e de um amor 

genuínos às causas Salesianas, que são as causas de D.B osco, de Maria Mazza-

rello e de Maria Auxiliadora: Fazer do seu quotidiano verdadeiros exemplos de 

amor ao próximo, de tolerância, de dádiva e de partilha, que sofrem com o so-

frimento dos outros e se alegram com as suas conquistas; Assim se tornarão 

bons cristãos e honestos cidadãos, com vocação apostólica e evangélica, de 

modo a garantir uma Igreja mais humana, mais fraterna, mais justa e mais jo-

vem. S. João Bosco está por certo muito feliz no Céu! 

 Depois do Terço aconteceu outro momento sempre inesquecível e sem-

pre tão presente: A procissão das Velas com tanta, tanta gente; uma multidão 

de luz, que era como que um sinal de conversão mas ao mesmo tempo de espe-

rança num tempo novo. 

A nossa Associação de Maria Auxiliadora do Monte Estoril viveu todos os mo-

mentos com muito entusiasmo e em oração constante, e profunda devoção a 

Nossa Senhora. Hoje sentimo-nos mais fortalecidos espiritualmente, e prepa-

rados para praticar mais o exercício da oração; de cultivar mais um ambiente 

cristão de acolhimento de paz, solidarieda-

de, e ajuda aos mais necessitados. Hoje 

sentimo-nos renovados na Fé e com o 

exemplo de Maria, e estimulados a cum-

prir os seus desígnios. Que Ela nos proteja 

e nos cubra co o Seu Manto de Luz. 
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AS ATIVIDADES DO DIA MJS EM FÁTIMA! 
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FESTA DA AUXILIADORA 
 

Ermelinda Moreira, FMA 

 

Foi ainda no rescaldo do dia 13 de Maio, com o coração quente, que 

os ADMA  do Externato Nª Senhora do Rosário - Cascais, celebra-

ram e fizeram festa à nossa Mãe Auxiliadora.  

Celebrar as maravilhas que Deus fez em Maria e continua a fazer por meio 

d’Ela, faz-nos exultar de alegria como portugueses e membros da Família Sale-

siana. 

Quisemos, com este momento celebrativo, louvar, agradecer e reafirmar a nos-

sa Fé e confiança em Maria e agradecer a Deus que no-La deu por mãe, e dizer 

àqueles que se uniram a nós que não somos órfãos: « Temos Mãe!»  

A Eucaristia foi celebrada às 20h, na nossa capela, pelo Sr. Pe. Roque a quem 

muito agradecemos pela sua disponibilidade e entusiasmo. 

Os Associados eram uns quarenta. Três celebraram as suas bodas de prata. To-

dos, Irmãs, Associados e amigos éramos umas cinquenta pessoas. A Eucaristia 

foi o momento alto da nossa homenagem a Maria. No fim da celebração três 

pessoas expressaram o desejo de vir a pertencer à família Salesiana. 

A seguir houve um pequeno lanche convívio para todas as pessoas presente. 

Momento este muito bonito de confraternização.  

Agradecemos a Maria Auxiliadora que, como Mãe solícita e atenta, sempre nos 

reúne para nos ensinar a fazer comunhão e nos conduzir a Jesus. 
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     CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DAS  
APARIÇÕES EM FÁTIMA, CANONIZAÇÃO DOS  

PASTORNHOS e VISITA DO PAPA FRANCISCO 
— DIAS 12 e 13 DE MAIO —  

 
 Que momentos tão sublimes e Gloriosos! Que Momentos tão intensos e 

vividos com a espiritualidade de uma dimensão maior! Tão profunda, tão pro-

fundamente Mariana …! 

 Maria… sempre Maria… "Senhora do Coração Imaculado; refúgio e Ca-

minho que nos conduz até Deus”, como disse o Papa Francisco na Capelinha 

das Aparições no passado dia 12 De Maio. 

 Testemunhámos tanto amor a Maria! Tantas crianças ávidas de ver, de 

querer, de sentir Sua Santidade o Papa! Tantos doentes, fisicamente tão doen-

tes, mas tão cheios de Fé, tão cheios de Esperança de que Nossa Senhora há-de 

vir em seu auxílio! 

 Tantas lágrimas vertidas, de tantas almas e corações repletos de amor a 

Maria! Lágrimas que são uma expressão tão bonita de Fé e de Amor a Deus! 

 Vimos e ouvimos o Papa Francisco pedir a paz no Mundo e a concórdia 

entre todos os homens! Vimo-Lo entregar à Virgem os nossos Santos Jacinta e 

Francisco!  

 Vimo-Lo e ouvimo-Lo pedir a Nossa Senhora: “Ó Virgem Peregrina! Ó 

Rainha Universal! Do mais íntimo do Teu Ser, no Teu Imaculado Coração, vê 

as alegrias do ser humano quando peregrina para a Pátria Celeste! Vê as dores 

da família humana que geme e chora neste vale de lágrimas! Robustece a ale-

gria da Igreja de Cristo! Fortalece a esperança dos Filhos de Deus, e faz-nos 

peregrinos, como peregrina foste Tu! Tu, imagem da Coluna Luminosa, que 

ilumina os caminhos do Mundo mostrando que Deus existe; Que Deus está e 

habita no meio do Seu Povo ontem, hoje, e para toda a eternidade!” 

 Testemunhámos as palavras do papa Francisco na homilia do dia 13 de 

Maio, pedindo que a Igreja fosse acolhedora, livre, fiel, pobre de meios mas 

rica no amor. Evocou os Pastorinhos, quando prometeram a Nossa senhora 

que queriam oferecer-Se a Deus, passando a viver as Suas vidas entregues a 

Ele e aos Seus desígnios de Misericórdia; Recordou as Pa-

lavras dos Pastorinhos quando contaram a seus pais que 

viram Nossa Senhora: "Mãe, Vimos uma Senhora Vestida 

de Branco! Temos Mãe…! Uma Senhora tão bonita!” E 

prosseguiu: “A Mãe do Céu envolveu os Pastorinhos num 

Manto de Luz! Fátima é sobretudo esse manto de Luz que 

nos cobre!”  

 

Em Igreja... 
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 Depois surgiu o que para nós foi o momento; o momento (do) Alto! O 

Papa, com voz vibrante, emocionada e arrebatadora, dirigiu-se aos peregrinos 

dizendo: “ Queridos Peregrinos: TEMOS MÃE! …TEMOS 

MÃE!!! 

 Sua Santidade terminou dizendo: “Como uma âncora, 

fundemos a nossa esperança na humanidade que Cristo levou 

para o Céu nascida no seio da Virgem Maria, e que está coloca-

da à direita do Pai. Seja essa esperança a alavanca da vida de 

todos nós! Uma esperança que nos sustente agora e sempre, até 

ao último suspiro”. 

 

MARIA, SINAL E SACRAMENTO DE DEUS 
 

     Delfina Silva,  FMA 
 

 

Certamente não tenho a pretensão ingénua de querer descrever em pa-

lavras o acontecimento ímpar que se desenrolou na Cova da Iria nos passados 

dias 12 e 13 de maio. Para mim, o melhor resumo de tudo o que vivemos e pre-

senciamos foram aqueles momentos de completo silêncio que acompanharam 

o Papa Francisco na sua oração pessoal a Nossa Senhora. Porque só aí se ouviu 

melhor o toque de Deus na alma de cada um.  

Fátima foi um lugar feliz porque todos os que o viveram sentiram de 

perto o infinito. A alegria sentida e vista era uma alegria transbordante, trans-

parente, onde se espelhava o fundo da alma humana e se apurava, digamos, o 

melhor que há em nós. Os aplausos só confirmavam a correspondência entre o 

que acontecia e o que os crentes sentiam. Quanto mais a oração invadia o re-

cinto mais o Ser de Deus pairava ‘contente’ naquele mar de luz ou de brancura. 

 Temos Mãe ecoou pela nação inteira ali tão bem representada. E nem é 

preciso realmente ir a Fátima para sentirmos que temos Mãe. A única forma 

de o saber é sentirmo-nos irmãos. “Deus criou-nos para sermos uma esperan-

ça para os outros, afirmou o Santo Padre, uma esperança real e realizável”. 

Este peregrino da Paz e da Esperança ficou também feliz pelo acolhimento e 

por ter vindo encontrar-se com todos, junto da Mãe comum. 

 Os Pastorinhos, testemunhas de sempre de todos os acontecimentos na 

Cova da Iria, repararam também desta vez que Maria é o caminho mais bem 

traçado para se chegar a Deus. Com a sua canonização querem ajudar toda a 

igreja a tornar-se uma igreja vestida da luz pascal, pura, humilde, elevada e 

transcendente. 

Em Igreja... 



 

página 34  N.º 228 Maio 2017 

Algumas das FMA que foram ver o Papa 
Francisco! 

 

Linda Vieira, FMA 

  

Foi com imensa alegria que fui prepa-

rando o meu coração, desde há uns 

longos meses, para viver a celebração 

do Centenário das Aparições de Fáti-

ma. Difícil é colocar por palavras a ex-

periência que vivi. Espanto, encanto, 

Transcendente, Amor, são palavras 

que afloram o que senti nas horas em que estive na Cova da Iria. Obrigada 

Mãe, pela tua presença discreta e forte, por nos continuares a falar naquele lu-

gar de Paz. 
 

 
Mafalda Monteiro, FMA 

 

 Ao saber que o Papa Francisco viria à nossa terra e sabendo que em ca-

sa se poderia ter uma perspetiva muito melhor do acontecimento, tive interior-

mente o desejo de ir à Cova da Iria para presenciar toda aquela festa que se iria 

realizar em comemoração dos 100 anos das Aparições e da canonização dos 2 

pastorinhos.  

 Foi uma experiência de Igreja iluminada pelo Espírito, onde se refletiu 

um grande amor ao Papa e a Nossa Senhora de Fátima.  

 Ver jovens, crianças e idosos a rezar em conjunto, foi muito bonito e 

uma lufada de ar para aqueles que querem fazer caminho até à santidade. Es-

tamos sempre a tempo de recomeçar! Obrigada Senhor! 
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Aldina Grazina, FMA 

  

 O meu coração exulta de alegria pela  bela  oportunidade de  poder estar 

no santuário de Fátima dia 12 e 13 de Maio.  Uma experiência de oração e de 

abandono nas mãos de Deus, uma oportunidade de tocar o céu, aqui na terra. 

Sentir a força da Fé, do Papa Francisco e de tantos peregrinos foi emocionante. 

O Silêncio que se fez sentir enquanto o Papa estava diante de Maria, nossa 

Mãe, tocou-me profundamente.   

 Sentir-me nos braços da Mãe, foi uma experiência indescritível, fantás-

tica e fabulosa. Senti que a presença destas duas crianças, Francisco e Jacinta, 

seres tão pequenos, mas com um coração tão grande, continuarão a ser o 

exemplo de fé e de oração para a humanidade. "Temos Mãe!" neste momento 

senti grande orgulho em Ser "Filha de Maria Auxiliadora". Senti-me protegida 

pelo seu manto. Sentia a sua presença de Mãe, bem dentro do meu coração. 

Agradeço muito esta oportunidade, que me foi oferecida. 

 

Alzira Sousa, FMA 

 

 Depois de intensa caminhada, cerca de 300 jovens, animadores, FMA e 

SDB do MJS chegaram a Fátima para celebrar com o coração em júbilo o Cen-

tenário das Aparições, a canonização do Francisco e da Jacinta e a visita do Pa-

pa Francisco. «Temos Mãe» foi a expressão que mais ecoou no coração de to-

dos!  
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QUERIDA IR. DORES, 

UM OBRIGADA MUITO GRATO  

PELO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO  

DA PROVÍNCIA NESTES ANOS! 

REZO POR TUAS  

INTENÇÕES E LOUVO  

A DEUS POR TODA A  

TUA ENTREGA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha partilha... 

 

FELIZ DIA 

DA  

GRATIDÃO! 

 MUITO UNIDA A 

TODAS, DOU  

GRAÇAS A DEUS  

POR QUANTO FAZ 

ATRAVÉS DE CADA 

UMA!  

 

 

PARABÉNS QUERIDA 

IR. DORES E IRMÃS! 
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51ª Jornada da Comunicação Social 
 

Mª Helena Moreira, conselheira FMA para a Comunicação  

 D. Bosco foi um grande comunicador e soube comunicar com as no-

vas linguagens do seu tempo. Madre Mazzarello foi também uma comuni-

cadora eficaz e, para comunicar com as suas filhas aprendeu a escrever pa-

ra transmitir as notícias da família com o calor da terra de origem, entran-

do em sintonia com os sentimentos e a realidade vivida das irmãs que se 

encontravam longe. A sua comunicação exprimia ternura, confiança e es-

perança. 

  “Na era da web e dos social network, somos protagonistas e res-

ponsáveis da comunicação do Instituto e da Igreja” (Papa Francisco). 

  A nossa revista está entre as mais antigas (desde 1953). Hoje, graças 

ao trabalho de tantas irmãs e leigos, tornou-se um instrumento de grande 

relevância para a formação e autoformação das FMA, das comunidades 

educativas, educadores leigos e jovens... A riqueza das experiências, a atu-

alidade e qualidade dos conteúdos, a lógica salesiana, pedagogia, bíblica, 

evangelizadora a tornam única e preciosa. Já é publicada em tantas lín-

guas.  

 É um canal para partilhar a missão educomunicativa do Instituto e 

para fortalecer os laços e a pertença ao Instituto, ao carisma e à Igreja. 

  Por isso, com o desejo de abrir “outras janelas”, tecer um diálogo 

que nos leve à reflexão e ao aprofundamento dos desafios e expetativas das 

comunidades educativas no contexto atual, o DMA assume também o ros-

to digital. 

Com a página web www.rivistadma.org  teremos a possibilidade de am-

pliar os horizontes com mais leituras, aprofundamentos, gravações e ví-

deos… e, sobretudo, será um espaço de 

participação e interação com os leitores. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

A minha partilha... 

http://www.rivistadma.org/

