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Editorial 
 
 
 

VINDE A MIM! 
Mª das Dores Rodrigues, FMA 

 
Em finais do ano letivo-pastoral contemplamos o caminho percorrido e as metas al-

cançadas,  apesar de todos os obstáculos, dúvidas e cansaços enfrentados no trajeto. 

Por tudo o que vivemos e construímos  

brota do nosso interior um cântico de ação de graças,  

porque Deus está sempre connosco! 

 
O tempo de férias é um momento de paragem que nos refaz e prepara para o novo 

ano. 

Férias não significa nada fazer, ou sair obrigatoriamente de casa. 

As férias são um desafio à sabedoria e responsabilidade de procurar caminhos, luga-

res, ações e encontros, que nos descansem de verdade e nos refaçam de novo! 

Vinde a Mim todos vós que andais cansados! (Mt 11, 29 ) 

O convite é de Jesus! Indica-nos o caminho e o lugar do autêntico descanso: Ele pró-

prio! 

 

Ir a Jesus implica sair!  

Sair do nosso endeusamento, autossuficiência, egoísmo e fechamento… 

Sair desarmada, desprogramada, sem preconceitos, em pobreza e em verdade, aberta 

e desejosa do novo que é Jesus, a sua Palavra, a sua presença, a sua surpresa.   

Vinho novo em odres novos!  

Neste tempo de férias, na comunidade ou na visita à família, em qualquer lugar e situ-

ação, acedamos  ao convite: Vinde a Mim todos vós que andais cansados!  

 
Ousemos parar, perscrutar, contemplar, escutar, acolher, guardar…  

a beleza e o segredo do mistério de Jesus em nós e à nossa volta.  

Deixemo-nos encantar pelo Seu olhar de acolhimento incondicional,  

deixemo-nos tocar pela Sua mão que cura, liberta e renova… 

Deixemo-nos tomar pela totalidade do Seu amor, aqui e agora, no final deste ano!… 

Ele aguarda-nos em qualquer lugar e situação para o encontro e o mandato: 

Levanta-te, pega na tua enxerga e parte para um ano novo! 

Vai mostrar-te à tua comunidade, vai narrar -Me na missão que te é confiada!  

Não temas. Eu estarei sempre contigo! 

 
O cinco de agosto é dia de fidelidade e compromisso  

e um momento de viragem na vida da Província.  

Renovemos o compromisso de acolher de novo a vocação de FMA,  

no dom da construir a Comunidade e a Província,  

na entrega simples e total à missão onde somos enviadas.  

 

A palavra da Provincial 
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Peço e agradeço a cada Irmã este compromisso  

como forma de comunhão e acolhimento da nova Provincial. 

Viver, diante de Deus e diante da comunidade, aquilo que nos é confiado,  

é a melhor forma de gerar vida e construir comunhão, com sentido de Instituto e de 

Igreja. 

 

N`Ele e com Ele a vida é surpresa e beleza. 

Vinde a Mim e farei de vós odres novos,  

para a novidade do próximo ano letivo-pastoral  

e de uma nova animação da Província. 

 

No Coração de Maria, refúgio e caminho,  

a novidade é certa e a fidelidade uma aventura na fé.  

Prossigamos o caminho sob este abrigo seguro. 

Obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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TRANSUMANISMO:  
"A ÉTICA DEVE TORNAR-SE O QUADRO DAS  

NOSSAS TOMADAS DE DECISÃO " 
 

in synthèse de presse bioéthique 11 juillet 2017  

 

Nos dias 7-9 de julho realizaram-se os 17º Encontros Económicos d’Aix en Provence 

(França) onde o antropólogo e ensaísta belga, Paul Jorion, se exprimiu sobre um tema 

de interesse atual: "Seremos ainda humanos?". 

  

Segundo ele, "a ética deve tornar-se o quadro das nossas tomadas de decisão” no que 

respeita às novidades tecnológicas. Ele notou que se a armada se interessa por um 

novo produto tecnológico, «a questão do seu caráter ético ou não, não será posta ao 

público, não importa o seu grau de perigo, pois é o interesse nacional, numa pers-

petiva defensiva ou ofensiva, que constituirá o caráter decisivo da sua adoção». 

  

O antropólogo sublinha então que "o homem aumentado" suscita inquietudes en-

quanto que o «soldado aumentado», ele, é perfeitamente aceite no mundo político e 

militar. Observando a história, ele nota que as invenções adotadas pelo domínio militar 

acabam por se propagar no resto da sociedade. E explica:  «o desvio pela defesa permite 

portanto a uma inovação que teria sido rejeitada à priori como contrária à ética, tor-

nar-se apesar de tudo acessível ao grande público, mesmo que seja então com um 

atraso de tempo considerável». 

  

No caso em que uma comissão nacional de ética se opusesse a uma inovação, esta é de-

senvolvida pela China, «cabeça de fila mundial no melhoramento genético[1] » até che-

gar a ser seguida pelo Ocidente. A longo prazo, Paul Jorion constata uma «ausência de 

qualquer filtro de ordem ético» dando lugar a um desenvolvimento paralelo: «por um 

lado, as técnicas que permitirão o desenvolvimento transumanista dum indivíduo con-

sideravelmente aumentado, ou até mesmo tornado  imortal e, por outro, as que geram 

o desaparecimento do género humano como tal», como é o caso da invenção nuclear. 

  

O ensaísta conclui: «Uma corrida está, portanto, começada entre os dois pontos de 

chegada hoje do nosso génio tecnológico: por um lado, como fonte de vida, mesmo 

eterna, para bem mais além do que aparecia como seus limites naturais e, por outro 

lado, como fonte de morte para a espécie toda, significando a sua extinção». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(http://www.genethique.org/fr/transhumanisme-lethique-doit-devenir-le-cadre-de-nos-prises-de-decisions-67940.html#.wwarfijyvn0) 
[1] texto de 8 de agosto de 2016 no site "Intelligence artificielle et transhumanisme" (iatranshumanisme.com) 

TEMA 

http://www.genethique.org/fr/transhumanisme-lethique-doit-devenir-le-cadre-de-nos-prises-de-decisions-67940.html#_ftn1
http://www.genethique.org/fr/transhumanisme-lethique-doit-devenir-le-cadre-de-nos-prises-de-decisions-67940.html#.wwarfijyvn0
http://www.genethique.org/fr/transhumanisme-lethique-doit-devenir-le-cadre-de-nos-prises-de-decisions-67940.html#_ftnref1
https://iatranshumanisme.com/a-propos/
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NOS PASSOS DA IR. TERESA VALSÉ-PENTELLINI! 

 

Comunidade do Noviciado internacional Ir. Teresa Valsé Pantellini, Roma 

 

Sexta feira, 16 de junho, com a comunidade do noviciado de Via Appia, fizemos um 

passeio comunitário a Firenze. O que nos levou a escolher precisamente o "berço do 

Renascimento" foi o querer pormo-nos nos passos da Ir. Teresa Valsé-Pantellini que, 

para além de ser uma FMA venerável, dá também o nome ao nosso noviciado. Chega-

das a Firenze, fomos acolhidas pela Ir. Antonietta Meli que foi a nossa guia e nos ofe-

receu a sua presença e competências acompanhando-nos durante o dia inteiro. Visitá-

mos Poggio Imperiale, internato da S.S. Annunziata onde a venerável passou dois 

anos da sua vida como interna. Depois duma breve pausa para o almoço, hospedadas 

pela acolhedora comunidade de Firenze que não se esqueceu de nos guardar bebidas 

fresquíssimas, visitámos o centro histórico. Para muitas de nós era a primeira vez que 

íamos a Firenze e a admiração foi realmente imensa! “Dulcis in fundo”, o encontro tão 

esperado com os sobrinhos-netos da Ir. Teresa: Patrizia e Maria Teresa Valsé-

Pantellini. Irrompemos literalmente em casa delas e contaram-nos alguns factos de 

família, que sentíamos também como "coisas nossas". Fizeram-nos realmente sentir-

nos em casa e, mostrando-nos fotografias e escritos do passado, deixaram-nos mesmo 

pegar nos bilhetes preciosos com a assinatura autêntica da Pantellini.   
 

Foi um dia inesperado e cheio de surpresas, clima de família e de admiração. Estamos 

gratas por esta bela oportunidade que nos foi oferecida. Um agradecimento especial, 

para além da Ir. Antonietta, a todas as pessoas que nos guiaram neste rápido mas in-

tenso toscano. 

 

 

    

 

 
 

No Instituto... 
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MONTE ESTORIL, 5 DE AGOSTO DE 2017 
 

INÍCIO DO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DA PROVÍNCIA Nª Sª DE FÁTIMA - PORTUGAL 
DA IR. ROSA CÂNDIDA GOMES 

 

Ir. Paola Battagliola, Conselheira Geral 

 

Queridas irmãs, representantes da Família Salesiana e Comunidade Educativa, 
 

Saúdo-vos em nome da Madre que me mandou participar neste momento importante para a 

vossa Província e para todo o Instituto. 

 

Vivemos, sobretudo, hoje, um dia de graça na recordação dos cento e quarenta e cinco anos 

da Fundação do Instituto e, por isso, estamos em profunda comunhão com todas as Filhas 

de Maria Auxiliadora do mundo, particularmente com aquelas que hoje celebram os seus 

vinte e cinco, cinquenta, sessenta, setenta e setenta e cinco anos de fidelidade. Hoje é, por 

isso, uma linda ocasião para alargar o olhar e louvar a Deus Pai, de quem nos vem o dom da 

fidelidade e reconhecer Jesus nas suas mediações. Ele renova-nos cada dia o seu chama-

mento a realizarmos, juntas, a missão de esperança e de alegria. 
 

Agradeço à ir. Maria das Dores Rodrigues tudo quanto deu, nestes seis anos, à comunidade 

provincial; às irmãs que colaboraram mais diretamente na animação da Província; às dire-

toras, a cada irmã e a todos os leigos e jovens que percorreram o caminho convosco. Mesmo 

que não tenha sido fácil, estou certa, querida irmã Maria das Dores, que Deus te concedeu o 

dom da fé, da coragem, da alegria e também o dom de uma nova vocação! Imploro de Deus, 

para ti, “largas bênçãos” para a nova missão que o Senhor te confia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Instituto... 
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A ti, querida irmã Rosa Cândida, dedico-te uma mensagem de augúrio e de sabedoria 

salesiana. É uma mensagem da querida e inesquecível madre Marinela Castagno, diri-

gida a madre Antónia Colombo, após poucos meses da sua eleição para superiora ge-

ral. Até mesmo o título é sugestivo: Conselhos de uma mãe a uma filha muito 

querida: 
 

* Cuida da tua saúde como uma disciplina de repouso necessário. Não é tempo perdi-

do. 

* Não deixes que as preocupações sejam mais fortes que a tua fé: “Quem iniciou em ti 

a obra, a levará até ao seu fim”. Ele te deu e dá a abundância da graça e os dons da 

natureza. Não temas!  

* Confia em cada pessoa, mas tem em conta a fraqueza humana e, por isso, sê muito 

prudente.  

* Com as pessoas, que a tua arma seja o amor. Nas decisões organizativas guia-te por 

um discernimento prudente.  

* Depois de teres rezado muito, toma a decisão que te parece mais oportuna. A incer-

teza pode criar desorientação. 

* Haverá sempre erros, porque é humano errar, mas Deus intervém com a sua graça, 

corrigindo e remediando. O importante é agir com retidão. 

* Mantem-te serena e numa profunda paz, própria de quem vive abandonada em 

Deus. A Virgem Maria apoia-te.  

Perdoa a minha coragem, mas sente todo o meu afeto.  

Renovo-te toda a minha disponibilidade para tudo.  

Obrigada por seres “a Madre”: é um peso suave, porque o jugo é o da vontade de 

Deus.  

Afeiçoadíssima, irmã Marinella Castagno 

Retomo apenas uma palavra que é uma certeza: “Maria apoia-te”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Instituto... 
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Querida ir. Rosa Cândida, estás nesta Província, particularmente abençoada pela pre-

sença de Maria. A Virgem de Fátima suplica continuamente junto de Deus por toda a 

Província, por ti, e para todos implora o dom do Espírito Santo, o maior e mais preci-

oso dos dons. Ela sempre assistiu com amor de Mãe esta terra, a “terra de Santa Ma-

ria”, esta Província, sob o seu título e proteção, e defendeu-a da guerra e dos perigos, 

guiou os seus destinos. «Ela é a nobre Padroeira do Povo português, entre todos esco-

lhido, para povo do Senhor. Ela não larga nunca o seu padroado, o rebanho confiado 

ao seu poder protetor». À Nossa Senhora de Fátima, particularmente neste ano Cen-

tenário, confiamos de novo a Província, as crianças e os jovens, para que, com o seu 

auxílio materno, nos ajude a fazer deles “bons cristãos e honestos cidadãos”. 
 

Querida ir. Rosa Cândida, tens diante de ti um lindo campo, predileto de Maria Auxi-

liadora, onde se pode fazer tanto bem! Maria, que te precedeu, acompanha-te passo a 

passo. O Papa dizia um dia: “Quando começam a caminhar, as crianças buscam a mão 

da mãe, para não se enganarem no caminho.   Nós temos de caminhar pelas estradas 

da vida, com a nossa mão na mão de Maria” (Papa Francisco, 07 de agosto de 2015) 

 

Caminha, portanto, pelo seguro e bem guiada por um Mãe que vigia cada um dos teus 

passos. 
 

A vós, queridas irmãs, desejo um bom caminho de santidade salesiana e de participa-

ção sempre mais responsável na vida da Província, para que seja possível que a gente 

e os jovens se deixem contagiar por Jesus e seja, assim, terreno fecundo de novas vo-

cações. 
 

Mandato – Não há clima nem contexto mais adequado que o da oração para te en-

tregar, oficialmente, querida ir. Rosa Cândida, o mandato de animação e de governo 

da Província “Nossa Senhora de Fátima”. Em nome da Madre, confio-te todas as Fi-

lhas de Maria Auxiliadora, as Comunidades educativas, os jovens e as jovens desta 

bela realidade salesiana. Acolhe-os no teu coração com alegria e, como Maria, torna-

te, para elas, sua irmã e mãe, uma mãe que faz crescer a vida no amor a Jesus e na 

fidelidade ao carisma do Instituto. E, ao mesmo tempo, confio a querida ir-

mã Rosa Cândida a cada uma de vós, irmãs, numa verdadeira reciprocidade 

de afeto, de oração e de colaboração.  
 

Querida ir. Rosa Cândida, a força luminosa do Espírito Santo apoie e oriente 

os teus passos e o teu Serviço de Animação, para o bem desta comunidade 

provincial e de cada pessoa que te é confiada. Ámen! 

 
 
 
 

No Instituto... 
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JULHO 2017! 
 

Rosita Teixeira, FMA 

Nos dias 1 e 2, as FMA da Província Nossa Senhora de Fátima reuniram 

em Assembleia na Casa dos Capuchinhos em Fátima para rezar, refletir, 

programar. Tem sido uma experiência anual muito significativa no que diz respeito 

à necessidade de parar, contemplar, vivenciar encontros, encher o olhar de novos ho-

rizontes de esperança. 
 

Após uma lectio sobre vinho novo em odres novos que nos desafiou seriamente a uma 

conversão real e contínua, convidando-nos a não deixar as coisas como estão mas a 

convertê-las em sinal evangélico e carismático, tomámos conhecimento das Sínteses 

relativas ao trabalho de Revisão Trienal do C. G. XXIII que nos mereceu uma leitura 

cuidada, seguida de trabalho de grupo em que fomos convidadas a apontar passos de 

conversão já dados e passos de conversão mais urgentes a dar para além de outros 

aspetos relativas à mesma Revisão. As achegas tiveram a cor da essencialidade.  

Percorremos em seguida um itinerário sinalizado pela pastoral e administração nos 

seus aspetos mais apelativos que nos corroboraram no sentido de pertença e de cres-

cente corresponsabilidade. 

 

Provocador foi também o tema apresentado pela Provincial, Ir. Maria das Dores Ro-

drigues, que nos convidou a refletir sobre a responsabilidade pessoal e comunitária na 

área da Pastoral vocacional. Acentuou essencialmente os seguintes aspetos: priorida-

de em cuidar a nossa própria vocação; cuidar a vida comunitária; cuidar as rela-

ções na comunidade educativa e na missão; estar disponível para servir; educar e 

evangelizar para o encontro com Cristo; disponibilidade para acolher e acompa-

nhar. E sobre o assunto, referiu as seguintes palavras do Papa Francisco: 

“O trabalho vocacional é difícil, mas deve ser feito. Trata-se de um desafio. Na obra 

vocacional devemos ser criativos.  
 

Há dias vieram ter comigo Irmãs de uma Congregação para realizar uma espécie 

de pré-capítulo com o Papa. Numerosos jovens! «Como é que tendes tantas voca-

ções?» — «Não sei, procuramos levar a vida como a desejava São Francisco».  

A fidelidade ao carisma fundacional. E quando há congregações que são fiéis ao ca-

risma fundacional, mas com aquele amor que mostra a atualidade de tal ca-

risma, a sua beleza, isto atrai. Além disso, o testemunho.  

 

Se quisermos consagrados, consagradas, sacerdotes, devemos dar testemu-

nho de que somos felizes, de que nos sentimos contentes. E de que concluímos 

a nossa vida felizes com a escolha que Jesus fez de nós. O testemunho de ale-

gria, também no nosso modo de viver. Existem consagrados, consagradas, 

sacerdotes e até bispos que vivem como pagãos. Um jovem, uma jovem de ho-

je olha e diz: «Não, assim não quero!». E isto afasta as pessoas.  

Em comunidade... 
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Depois, é importante a conversão pastoral e missionária. O zelo apostólico: ver 

no testemunho inclusive um profundo zelo apostólico, que não vivemos para nós 

mesmos, mas para os outros, que damos a vida, que damos a vida!… 
 

Mas existem vocações, é Deus que as oferece. Mas se tu — religiosa — estiveres sem-

pre ocupado, não terás tempo para ouvir os jovens que chegam... «Sim, sim, ama-

nhã...». Porquê? Os jovens são «tediosos», vêm sempre com as mesmas perguntas... 

Se não tiveres tempo, eles vão à procura de outra pessoa que possa ouvi-los!  
 

Os jovens estão sempre em movimento: é preciso levá-los a seguir um caminho mis-

sionário.…Realizar uma pequena missão naquele lugar, nesse pequeno povoado, ou 

então vamos caiar a escola daquela aldeola que está totalmente suja... E os jovens 

vão imediatamente. E enquanto realizam estas obras, o Senhor fala-lhes. O testemu-

nho. Esta é a chave. Eis a chave!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiu-se depois a leitura do Projeto provincial e programação para 2017/18 já em 

esboço e um diálogo franco e familiar em Assembleia. Concluiu-se com a Eucaristia 

no fim da manhã do dia 2, presidida pelo delegado salesiano da pastoral juvenil, Pe. 

João Chaves. 

 

Fica-nos sempre algo de gratificante reconhecer a evolução positiva destes encontros 

em Assembleia anual pelo notório e crescente sentido de pertença, corresponsabilida-

de, alegria do encontro fraterno, consciência do corpo que somos e queremos ser.  
 

E, no fim, não faltou um grande Bem haja à Ir. Maria das Dores Rodrigues em fins de 

um significativo mandato provincial.  

 

O regresso às comunidades veio fortalecido pela bênção de Maria com quem quere-

mos continuar de mão dada para viver e oferecer Jesus conforme nos convida o obje-

tivo do novo ano:  

Abertas à conversão, anunciamos Jesus, sendo discípulas com Maria!  

 

 

 

 

Em comunidade... 
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JUNTAS, EM SILÊNCIO... 
 

Teresa Nobre, FMA 

Estas palavras amigas 

Querem exprimir gratidão, 

Em nome de toda a Assembleia. 

Bem-haja, do coração. 

 

Deixa-me tratar-te assim, 

Padre Tito, nome familiar, 

Que soa na nossa terra, 

O nosso querido Vilar! 

 

Com tua palavra sábia, 

Fizeste-nos penetrar 

No Mistério da Trindade, 

Onde queremos morar. 

 

Que mais querer nesta vida, 

Senão uma relação de amor 

Com Aquele que muito nos ama, 

Ele, o único Senhor? 

 

Retiro, tempo de Génesis, 

Moldados por Deus Criador, 

Obra-prima das suas mãos… 

Sopro Divino do Seu Amor. 

 

E o homem não acreditou 

Nesta maravilha sem par; 

Perdeu as vestes, vestiu vergonha, 

Perdeu o aconchego do lar! 

 

Onde estás, Adão, filho amado, 

Porque te escondes na solidão? 

Ouviste meus passos e fugiste; 

Quanto sofre meu coração!... 

 

Este Deus misericordioso, 

Pega de novo no barro pecador… 

Perdoa, corrige, refaz 

A obra que criou com amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 

Faz da nossa carne o corpo de Seu Filho 

Modelado no seio de Maria, 

Que imolado no alto do Calvário, 

Nos transforma com inefável sabedoria! 

 

No Primeiro dia da semana 

Senta-se à mesa em Emaús. 

Este Pai que perdeu seus filhos, 

Encontra-os no Seu Filho Jesus. 

 

Oito dias depois deste dia, 

Faz de Tomé nova criatura; 

E aos seus Gémeos que somos nós, 

Abraça-os com imensa ternura! 

 

Aquilo que Tomé não viu, 

Só assim podemos ter, 

Somos, desde então, dos felizes, 

Dos que acreditam sem ver! 

 

Procurámos a Face do Senhor, 

O seu Rosto de santidade; 

Encontrámo-LO no fundo do nosso ser; 

Ele esconde-se na profundidade. 

 

“Beleza tão antiga e sempre nova, 

Quão tarde te amei” 

Estavas bem dentro de mim, 

E eu, Tua voz, não escutei. 

 

Que oferecemos ao Senhor na Eucaristia, 

Pobres símbolos enfeitados de balões? 

Ele quer a pobreza da nossa vida, 

E a riqueza dos nossos corações. 

 

Elegância é ser discreto 

Em todo o nosso ser 

É vestir-se de simplicidade, 

Em Deus permanecer. 
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O homem que Deus sonhou, 

Tem de cumprir a receita; 

Tal como fazer pão-de-ló, 

Para a obra ser perfeita. 

 

O amor fecundo é recíproco 

Entre Deus e o ser amado… 

Não o era entre Asdrúbal e Lucrécia, 

Com amor desajustado. 

 

Trindade, relação de Amor, 

Que circula com igualdade; 

Onde se dá e se recebe, 

Na feliz VIDA da Eternidade! 

 

A gamela da vaquinha 

No Palácio de Queluz, 

Mostra-nos que o valor das coisas, 

O nosso jeito o traduz. 

 

Não se aprende a nadar nos livros, 

Vamos de nariz ao fundo, 

Como o pobre do Bernardino, 

Cujo susto foi rotundo! 

 

Amar exige treino  

E constante relação. 

O essencial é invisível… 

“Vê-se bem com o coração.” 

 

Se queremos encontrar amor, 

Temos que “primeirar” 

Dar passos para o encontro, 

Em troca nada esperar. 

 

Água benta não faz milagres, 

O coração é que cura, 

Por isso a bebedeira, 

É mal que nem sempre dura. 

 

Somos lagartas que Deus transforma 

Em borboletas de mil cores, 

Para voarmos mais alto, 

Acima de outros amores. 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 

Deus fez-se pequenino, 

Para caber em toda a parte… 

É preciso dar-lhe espaço, 

Com amor e muita arte. 

 

As Virgens seguem o Cordeiro, 

Para onde quer que vá, 

Na caridade perfeita, 

Felicidade maior não há! 

 

Nós temos cinco pães e dois peixes 

E também as talhas vazias 

Mas se Jesus pegar nas nossas coisas, 

Recebemos a maior das alegrias. 

 

“Fazei tudo o que Ele vos disser” 

Foi a única palavra de Maria; 

E a Hora de Jesus chegou, 

No vinho novo, o vinho da alegria! 

 

Que Maria, a Senhora do Ó, 

Te abrace com muito amor, 

Por tudo o que de belo nos deste, 

Damos eterna glória ao Senhor !!!  
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RETIRADAS DO MUNDO! 
 

Lea de Morais, FMA 

 

Depois de um ano de atividades, eis-nos a beneficiar de uns dias no alto da monta-

nha! E logo surge a pergunta: “Porque é que estou aqui? Porque quero subir a esta 

Montanha?” Retiro, para mim é isto, subir para a Montanha. 

 

O Sr. Cónego Tito, logo nos colocou na realidade: “Vimos o Senhor!” – queremos esta-

belecer uma forte relação com Ele. 
 

O nosso retiro, a meu ver, andou sempre à volta da temática: “O encontro com Deus.” 

Mais palavra, menos palavra, lá vamos dar; ver o Senhor, deixar-se invadir, dissolver 

nesse encontro, relação de amor. Deste encontro nasce a relação com o irmão! As re-

lações fraternas resultam daí! Dizia o pregador: “Deus quer partilhar connosco tudo o 

que Ele é! Ele é relação de amor.” 
 

Marcou-me muito a unção com que o Sr. Cónego Tito celebrava a Eucaristia, era real, 

Ele estava lá! É aí que o encontro se purifica e fortalece. Deixar-se tocar por Deus 

Amor para que as nossas relações fraternas sejam reais, assentes do querer bem, na 

preferência. A preferência – relação existente na Trindade. 
 

Esta insistência no encontro com Deus, no Deus relação de amor, teve em mim um 

impacto, que me despertou e alertou para as relações fraternas e a vida de oração. 
 

Foi para mim muito animador quando o Sr. Cónego disse que os nossos 2 peixes, ou 1 

colocado na mão de Deus, dá para todos! Com esta certeza e consciente da minha fra-

queza, limites e inconstância, estou animada a colaborar na comunidade para que 

“Mornese” seja hoje e agora!   

Em comunidade... 
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A VIDA NA CHAINÇA! 

Fernanda Afonso, FMA 

 

Celebração Jubilar dos 50 anos de sacerdócio do nosso Pároco, o Sr. Cóne-

go José da Graça – No dia 2 de junho, houve um serão preparado com os grupos de 

jovens da Chainça e Abrantes sobre a missão do sacerdote. O tema foi desenvolvido 

pelo Pe. Rui Alberto, sdb e o tempo de oração acompanhado musicalmente pela Clau-

dine Pinheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi significativo ver cerca de 20 jovens e cerca de 70 adultos, em vigília de oração, ori-

entada pelo Sr. Pe. Nuno, responsável diocesano da Pastoral juvenil. Gerou-se um cli-

ma de oração e de partilha espiritual que se converteu em ação de graças e súplica pe-

las vocações. Na tarde do dia 9 de junho, na Igreja paroquial, em Abrantes, e respe-

tivo salão, houve Missa Solene e Convívio Partilhado para o qual as FMA cola-

boraram ao longo de vários meses, juntamente com os membros do Conselho Pastoral 

e outros voluntários. 

 

 

 

 

 

 

Celebração do Crisma – Realizou-se no dia 25 

de junho, na Igreja Paroquial de S. Vicente: recebe-

ram o sacramento, administrado pelo Senhor Bispo 

D. Antonino, 7 jovens da Chainça e um adulto.  

 

 

 

No dia 18 de junho a Eucaristia foi de gratidão a 

todas as pessoas que colaboraram para uma Igreja 

viva da Chainça, desde o serviço do altar, à presença 

na Eucaristia, à catequese, à beleza do espaço sagra-

do, à música… 

 

 

Em comunidade... 
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Quem  quer comprar um livro? 
Joana Duarte, sala dos Amigos 

 

Ler é descobrir o mundo, expandir os horizontes e vê-lo com diferentes interpretações. 

Ler simplesmente como um descodificador de signos é ler de forma inconsciente e sem 

propósito algum.  
 

A leitura deve ser encarada como um ato de prazer, estimulado desde tenra idade por 

pais, professores e meios de comunicação, levando deste modo as crianças à aquisição 

espontânea e satisfatória do ato de ler. Este gosto deve ser instigado com naturalidade, 

para que a criança não entenda a leitura como uma obrigação, mas antes como uma 

satisfação. 
 

Assim sendo, no mês de maio, a Feira do Livro “instalou-se” comodamente na nossa 

escola durante dois dias, com o intuito de pequenos e graúdos terem a possibilidade de 

ouvirem histórias. Deste modo, as valências de pré-escolar e de 1ºCiclo, ouviram a his-

tória “Vitória, conta-me uma história!” Posteriormente, tiveram o privilégio de conver-

sar com a autora Goretti Pina! 

É fundamental ter em consideração que a relação entre uma criança e um livro é muito 

diferente quando se trata de ter um adulto por perto. Este pode servir de comentador 

ou então de intermediário afetivo, no caso das crianças mais pequenas. É natural que, 

as mesmas, não se interessem espontaneamente pelos livros, mas com a motivação 

por parte de alguém, seja um par ou um adulto, o seu interesse modifica-se e ficam 

encantadas quando se lhes mostra as figuras ou, até mesmo, ao ler-lhes a história.  
 

A urgência em formar leitores prende-se com a necessidade da construção de uma so-

ciedade com leitores ativos e críticos, desenvolvidos a nível cognitivo, social, afetivo e 

intelectual.  
 

É importante salientar que “o ato de ler é um exercício de indagação, de reflexão críti-

ca, de entendimento, de captação de símbolos e sinais, de mensagens, de conteúdo, de 

informações. É um exercício de intercâmbio, uma vez que possibilita relações intelec-

tuais e potencializa outras. Permite-nos a formação dos nossos próprios conceitos, 

explicações e entendimentos sobre realidades, elementos e/ou fenómenos com os 

quais nos defrontamos” (Umberto Eco, 2010) 

 

 

Com os jovens... 
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Festa de Finalistas! 

 

Sofia Inácio e Mónica Vidal, educadoras 

 

Uma Festa de Finalistas é para todos os intervenientes sinónimo de ale-

gria, empenho, azáfama e saudade (muitas!). E foi com muita alegria e emoção 

que no dia 30 de junho as crianças de 5 anos (finalistas da Pré-Escolar), suas educado-

ras, auxiliares, toda a comunidade educativa e pais viveram este momento. 
 

Com o salão da Pré-Escolar decorado com as cores do arco-íris e repleto de familiares 

emocionados, as nossas crianças entraram alegremente nesse espaço ao som da musi-

ca divertida “Can`t stop the feeling” bastante apreciada por todas elas. De seguida, de 

forma solene cantaram o hino da escola e o hino de finalistas. 

 

A nossa querida diretora Irmã Zélia presenteou-nos com as suas belas palavras. As 

crianças realizaram um filme emocionante que foi visualizado por todos, onde agrade-

cem aos pais e a toda a comunidade educativa todas as aprendizagens, saberes, valo-

res, mimos, paciência, alegrias… Ofereceram um belo ramo de flores e uma pen com o 

filme apresentado à diretora da Casa como forma de agradecimento. 
 

De seguida e inspirados na lenda do arco-íris as crianças apresentaram um pequena 

atuação com poemas alusivos a todas as cores do arco-íris. Cada cor “achava-se a me-

lhor” e a mais importante, até que têm um contratempo (trovoada e chuva) e todas as 

cores assustadas juntaram-se e assim perceberam que juntas são mais valiosas. 

Dançaram a música “Além do Arco-Íris”, interpretada pela professora Salomé, que 

gentilmente nos ajudou nesta interpretação. 
 

Porque juntos somos mais, seguidamente dançaram a música “This one´s for you”. 

Após as atuações, as crianças foram chamadas individualmente ao palco para recebe-

rem o seu livro de finalistas entregue pela respetiva educadora e uma lembrança entre-

gue pela diretora Irmã Zélia e pela Diretora Pedagógica Professora Dulce. 
 

Os pais homenagearam as educadoras e as auxiliares, levando todas elas a ficarem 

bastante emocionadas. 
 

É com o coração cheio de alegria e orgulho que damos os Parabéns a todas as crianças 

finalistas do Externato Nossa Senhora de Fátima pela finalização desta etapa. 

Com os jovens... 
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Para terminar em cheio! 

 

No dia 24 de junho, o pátio da nossa escola vestiu-se de gala para a festa  “Let´s Dan-

ce”. 
 

 Os pais dos finalistas da pré-escolar e do 1ºciclo assumiram a responsabilidade e em-

belezaram o pátio com notas musicais cintilantes e silhuetas de dança. A entrada da 

nossa escola estava digna de uma cerimónia de entrega dos óscares. As bancas das tur-

mas completaram a decoração da festa, demonstrando a criatividade dos pais, dos 

professores e das educadoras. 
 

A irmã Lurdes deu início à festa com as boas vindas às famílias. 

 

 As turmas do pré-escolar, mais uma vez encantaram com as danças dos pequenos 

dançarinos. 
 

 Os 3 anos entusiasmaram-nos com uma dança cheia de vida, ao som de Vamos de Fé-

rias, do canal Panda, os 4 anos muito bem trajados, encheram o pátio de alegria, com 

as saias coloridas, o ritmo e o salero das sevilhanas, os 5 anos aqueceram a festa com 

uma dança latina, ao som do Despacito. 
 

O 1º ano deslumbrou-nos com uma dança country, ao estilo dos verdadeiros cowboys, 

o 2º ano dançou de forma enérgica ao som de uma zumba, o 3º ano arrebatou-nos 

com um mambo e os finalistas do 4º ano arrasaram ao estilo do Hip Hop. Os pais de 

todos os finalistas também participaram na festa e surpreenderam os filhos, com uma 

line dance, por fim, toda a escola foi convidada a participar num flash mob, animado 

pelo professor Pedro. 
 

Foi um belo dia de convívio, vivido com ale-

gria entre toda a comunidade escolar.  

 

Com os jovens... 
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Um Encontro especial… 
 

Mafalda Monteiro, FMA 
 

Entre os dias 03 a 07 de julho algumas das adolescentes que têm vindo a 

participar nos encontros mensais de D. Bosco e de Madre Mazzarello ade-

riram à proposta de fazer algo diferente. Assim, depois de programar a semana 

com as responsáveis da pastoral das casas salesianas vizinhas (Filipa do Estoril e Maria 

de Manique) com quem temos vindo a colaborar, apostámos em ir conhecer a realidade 

da casa de Setúbal e apresentar-lhes outras realidades que existem naquela cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo destes encontros mensais que habitualmente se realizam, é ajudam os ado-

lescentes a questionarem-se sobre a vontade de Deus, sobre a sua vocação e missão no 

mundo. Sempre tendo este horizonte, os dias foram vividos “muito à salesiana”, ou se-

ja, entre tema, passeio, oração, serviço, silêncio e muito diálogo. Quisemos, porque es-

tavam em férias, proporcionar momentos distensivos com alguma intenção ou tema 

relacionado.  

 

Agradecemos à comunidade de Setúbal na pessoa da Ir. Lourdes, o acolhimento, 

a abertura e a flexibilidade para todos os nossos pedidos.  

Obrigada a cada uma por aquilo que é e pelo testemunho que foi ao longo da se-

mana! 

 

Fica o testemunho de uma delas: 

Os cinco dias que passámos juntas traduziram-se numa espécie de crescimento e 

amadurecimento de cada uma de nós. Reconhecemos erros que não nos apercebía-

mos, conhecemos outras religiosas e outra cidade, aprendemos a pôr em prática os 

dons que Ele nos concede, conhecemo-nos melhor umas às outras e fortalecemos ami-

zades!! As pessoas que nos acompanharam, tornaram, nestes dias, muito especiais e 

ani-

Com os jovens... 
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Festa das Promessas 
 

Decorreu no passado dia 9 de julho, no Externato Nossa Senhora de Fáti-

ma, em Arcozelo, mais uma Festa das Promessas do Centro Juvenil Sale-

sianas Promotores da Paz. 
 

É certo que final do ano é sempre sinal de uma festa especial como esta, pelo que o 

sol iluminou não só o dia, mas também o interior da casa. 

 

A Eucaristia iniciou às 11 da manhã e contou com a presença especial da Irmã Alzira 

e do Padre João Chaves. Neste dia, 15 pré-adolescentes fizeram a promessa do lenço 

amarelo (5º ano), 16 adolescentes a do lenço verde (7º ano), 10 adolescentes a do 

lenço azul  (9º ano) e 2 jovens a promessa do lenço vermelho (grupo de Crisma). 
 

Depois da Eucaristia a festa continuou com um almoço cuidadosamente preparado pe-

los jovens com a ajuda da D. Arminda e da D. Elisa, com um delicioso caldo verde, bifa-

nas, bebidas, café e muitas sobremesas. 
 

A tarde foi preenchida com diversas atividades: torneio de futebol entre pais e filhos, 

aula de zumba, jogos, caipirinhas e as maravilhosas atuações de alguns membros da 

Banda Bosco. 
 

Agora é aguardar pelo acampamento e recuperar forças para que o próximo ano seja 

em grande! 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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Entre tendas durante uma semana... 
Fátima Pereira, animadora ENSR 

 

Entre os dias 24 a 28 de julho realizou-se na praia de Mira o Acampamen-

to Nacional do MJS 2017, no qual participaram cerca de 430 jovens oriun-

dos das várias presenças dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora 

em Portugal. Os jovens foram organizados por três campos (pré-

adolescentes, adolescentes e jovens) cujo tema central foi Maria.  

 

Ao longo desta semana cada campo abordou  vários temas, mas sempre como tema de 

fundo Maria: os pré-adolescentes  tinham como tema “Do Sim de Maria ao meu Sim”; 

os adolescentes “Born To Cook, Faça-se em Mim” e os Jovens “Anunciação a Maria, 

do Encontro à Disponibilidade dos jovens”. 
 

Foram dias de muita alegria, partilha, interajuda e serviço, reforçando também o sen-

tido de pertença ao MJS que proporcionou o encontro e experiência de Deus no meio 

da natureza através da reflexão e oração. 
 

No campo dos adolescentes, no qual participei como animadora, cada dia exploráva-

mos um tema através da reflexão, dinâmicas, atividades, jogos, etc. No 1.º tema: “(Re)

conhecer”, tal como Maria, hoje é a nossa vez de dizermos sim à missão que Jesus tem 

para cada um de nós. E cada um tem uma missão diferente. E só podemos levar esta 

missão aos outros quando temos Jesus dentro de nós, se O conseguirmos reconhecer 

nas pequenas coisas; no 2.º tema: “Alegra-te”, o convite era ajudar os adolescentes a 

refletir e questionarem-se sobre “o que me faz feliz?”, “como e porquê devo levar ale-

gria aos outros?”; no 3.º tema: “Não tenhas medo!”, é o próprio Jesus que nos diz: 

Confia! Porque o projeto que Ele tem para cada um de nós é bom e traz-nos a verda-

deira felicidade; no 4.º tema: “Perguntou e respondeu”, a Deus nada é impossível; no 

5.º tema: “Faça-se em mim”, tal como Maria disse: “Eis a serva do Senhor, faça-se em 

mim segundo a Tua palavra”, o convite foi deixarmo-nos desafiar, tal como fez Maria, 

dizendo faça-se em mim. 
  

Também tivemos a oportunidade de nos “curarmos” do pecado e sairmos com uma 

alegria renovada depois de receber o abraço de Jesus—a Reconciliação. No final da 

semana houve a Eucaristia, sempre o momento mais alto de cada dia. Fica o desafio: 

no dia a dia, “sair do sofá” e ir “mover as montanhas” deste mundo 

porque Maria confiou, e se nos deixarmos “tocar” pelo amor de Deus, 

podemos “mover montanhas”. 

“E não tenhas medo! Segue o caminho. 

Uhuhuhuhuh. 

Sem hesitar, vem confiar 

Na tua missão 

E diz que sim! 

Faz em mim, faz em mim”. 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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Filipe barros , Lisboa  

 

"Não há nada melhor que chegar o mês de Julho e com ele o Acampamento Nacional 

MJS. Ter o privilégio de testemunhar a minha fé e alegria em Deus perante jovens de 

várias idades e realidades sociais diferentes, é algo que me enche e me permite crescer, 

cada vez mais, como jovem salesiano. 

 

Este ano, tivemos como tema geral o "Faça-se em mim!". Jesus nasceu deste "faça-se" 

de Maria e tal como ela, temos de dizer SIM ao projeto que Ele tem para nós.  
 

O tema do campo dos Adolescentes foi o "Born to cook". Como o nome indica, nós 

nascemos para "cozinhar", transformar a vida do próximo tal como Jesus, o cozinheiro 

chefe, transforma a nossa vida todos os dias e dá a Sua vida como alimento.  

 

E é com estas reflexões e seguindo as palavras do Anjo Gabriel que afirmo cada vez 

mais o meu: SIM, SEM MEDO." 

 

Marta Vida, Arcozelo 

 

O acampamento nacional deste ano tem um tema que me é especial, Maria. Tratar 

Maria por "tu", explorar as suas histórias, como mulher que diz "SIM" a um desafio 

para o qual não sabia se estava à altura e como mãe de Jesus, é um privilégio.  
 

Ser animadora de jovens tão cativantes é igualmente um privilégio. Saio deste acam-

pamento com o coração a abarrotar de alegria, tal como saía do meu primeiro como 

participante, há dez anos atrás. Como e com Maria, o meu "sim" permanece. 

 

 

Com os jovens... 
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Sílvia Batista, professora ENSR 

 

Born to cook" - Faça-se em mim, era a frase que dava início a mais um acampamento 

MJS, desta vez, em 2017, na Praia de Mira. Este tema, o parque de campismo acolhe-

dor, o sorriso dos que nos receberam e o calor que se fazia sentir, fazia prever a inten-

sidade dos dias que ali se iriam "cozinhar". Sim, porque a dificuldade nunca é a inten-

sidade exterior, porque essa é fácil de conquistar e visualizar nas crianças e jovens, o 

difícil é mesmo incrementar-lhes a interioridade com que vivem (ou devem viver) 

aqueles momentos. A diversão foi mais que muita e a reflexão também. Foi incrível ver 

como os dias foram passando a passos largos e como, guiados por Maria, conseguimos 

"dar" uns dias incríveis a todas aquelas crianças e jovens. Iniciámos a semana com o 

tema "Reconhecer" e na 3.ª feira foi dia de darmos valor à alegria com a palavra de 

ordem "Alegra-te". Na 4.ª feira, já com laços bem mais férteis, foi dia de desafiarmos o 

medo - "Não tenhas medo" - e na 5.ª feira foi dia que colocarmos e respondermos a 

algumas questões. A semana culminou com o grande tema - "Faça-se em mim" - que 

nos guiou ao longo de todo o acampamento, pois, tal como Maria, quem não gostaria 

de ter a coragem de dizer: "Faça-se em mim segundo a Tua palavra"? E foi assim que 

se passaram cinco dias fantásticos, acompanhados por hino delicioso, recheados de 

muitos jogos e momentos de oração que nos fizeram pensar e crescer mais um pouco ao 

jeito de Jesus. É fantástico fazer parte desta grande equipa! Obrigada a todos os que fizeram 

com que, mais uma vez, tudo isto fosse possível. Até para o ano!  

 

 

 

 

 
 

 
 

Com os jovens... 
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Prometer ser Salesiano Cooperador! 
 

António Madureira Pais, SC 

 

Na Casa Santa Ana, Setúbal, no dia 24 de maio, nove Salesianos Coopera-

dores que fizeram a Promessa, e outros a renovaram. 

 

A cerimónia da Promessa foi encantadora, sinto-me iluminado por Jesus.  

Agradeço a Deus e a Maria Auxiliadora o ter-me escolhido a fazer parte desta Família 

e por ter feito a minha promessa empenhando-me na Associação dos Salesianos Coo-

peradores. 
 

Ser Salesiano Cooperador, para mim, significa servir o próximo, com a ajuda do Pai, 

com a intercessão de Dom Bosco e de Maria Auxiliadora. 
 

Quero cumprir esta missão para dignificar a minha intenção de dar glória a Deus, lou-

var a Maria Auxiliadora e os nossos santos. Para mim não chega (embora com dispo-

nibilidade limitada) dizer que sou Cooperador Salesiano. Tenho uma missão a cum-

prir: ajudar os outros, os jovens mais necessitados, com amor, carinho e conhecimen-

tos de fé. Sinto-me outra pessoa, com mais responsabilidade. Temos de ser sempre 

muito unidos, amigos e disponíveis uns para os outros.  

 

Os ensinamentos que tenho adquirido nos encontros, nas reflexões do RVA e na pre-

paração específica para a Promessa têm-me ajudado a crescer como pessoa e como 

cristão. A idade também me tem tornado num homem melhor. Mesmo assim, sinto 

que tenho que me dedicar muito, correspondendo à confiança que em mim deposita-

ram. 
 

Ser Salesiano Cooperador, é fazer o bem sem limites; compreender, ajudar, encami-

nhar, educar, enfim dar o nosso melhor aos outros, transmitindo toda a nossa fé e 

confiança em Jesus Cristo nosso Salvador 

e Maria Auxiliadora. 
 

Agradeço a Deus ter-me chamado a percorrer este caminho de santidade. 
 

Um obrigado do fundo do coração a toda a Família Cristã, toda a Família Salesiana e 

um especial obrigado à nossa querida 

Irmã Rosa. 
 

Viva Dom Bosco, viva Maria Auxilia-

dora, viva Jesus Cristo, viva toda a 

Família Cristã, toda a Família Salesia-

na. 

 

 

 

Em Família... 
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M.ª Isabel, SC 

 

Este dia da Promessa de Salesiana Cooperadora, ficou marcado no íntimo da minha 

alma, com a proteção especial da nossa Mãe Maria e Rainha Auxiliadora, para gritar 

ao mundo "Temos Mãe", e testemunhar as palavras do Sr. Padre Taveira, que refor-

çou; "sermos unidos e que todos vejam como nos amamos". É esta a minha 

identificação cristã! 
 

Estou muito feliz, agradeço a todos quantos  se preocuparam com o melhor 

para o meu bem, especialmente aos mais de perto: Irmã Rosa; Irmã Áurea; a 

todos os membros dos dois grupos e aos que de mais longe entregam a vida 

nesta busca de almas para Cristo. 

  

Em Cristo me uni e rezo por vós. 

Abraço muito fraterno a todos. 

 

 Cristina Coelho e Maria José Ludovico, SC 
 

Quantas vezes me tenho questionado, qual o meu lugar no mundo…  

O que faço aqui? 

Qual o sentido da minha vida?  

O que é que Deus destinou para mim? 

  

Se tudo nos é dado pelo Pai, se tudo nos é oferecido por Ele,  

porque não, retribuir o que me foi dado, com quem precisa? 

  

Como posso, então, fazê-lo? 

Estando ao serviço dos outros -  como Deus está ao nosso lado! 

  

Se puser o que de melhor há em mim ao serviço dos outros, então estarei a dar conti-

nuidade ao projeto do amor de Jesus. E, assim, fomento também o projeto de S. João 

Bosco. 

  

Senti-me feliz quando fiz a promessa – não apenas feliz -, 

mas essencialmente agradecida ao Pai por me ter chamado a 

esta oportunidade de poder PARTILHAR, o que me é dado 

por Ele.  

De ser SOLIDÁRIA, de poder CONTRIBUIR para o bem-

estar dos outros.  

  

A nossa vida é um presente de Deus.  

  

Recebi de Deus o presente de poder ser salesiano. 

Que eu saiba fazer de todos os dias da minha vida, um presente para Ele.  

Em Família... 
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Eleições!!! 

 
Realizou-se, na casa de Santa Ana em Setúbal,  a eleição no novo conselho 

dos Salesianos Cooperadores no dia 02 de julho. Após a invocação ao Espírito 

Santo fez-se a votação, segundo o previsto pelo RVA. 
 

Logo da primeira votação saíram eleitos os seguintes elemen-

tos:  

Coordenador - José Azadinho Loureiro, 

Secretário - António José Madureira Pais, 

Tesoureiro - José Vicente Barreto Loja. 

Vogal – Foi escolhida pelo novo conselho, Elisabete Rosa Fra-

goso Saraiva. 
 

Estamos todos felizes e cheios de esperança neste grupo que tão 

generosamente se disponibiliza para servir. Resta-nos desejar a todos e a cada um, 

uma boa missão na fidelidade ao carisma salesiano e aos compromissos assumidos. 

 

Aos Salesianos Cooperadores do Conselho cessante, um obrigado muito grande e sen-

tido por toda a dedicação, disponibilidade e testemunho. Que as bênçãos de Deus seja 

a melhor recompensa para cada um, seus familiares e amigos. 

 

Encerramento do Ano Pastoral 

 

A Família Salesiana da Casa Santa Ana - Setúbal, fez a Peregrinação Jubilar a Fátima 

no dia 09 de julho. Foi um dia muito bem vivido, pois o tempo passado neste local de 

eleição, é sempre precioso. Aqui sentimos tanta paz e tanto conforto! Houve momen-

tos de muita interiorização e só no segredo do coração, a Mãe pôde ler e acolher os 

anseios de cada um dos seus filhos.  
 

A viagem da ida foi de peregrinos orantes e o regresso foi a manifestação da verdadei-

ra alegria e da autêntica fraternidade. 
 

A Deus e a Nossa Senhora o nosso agradecimento pela proteção e pelas graças recebi-

das. 

Em Família... 
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VIVER OS SACRAMENTOS... 
 

3.º Ano B 

 

Nos dias 27 e 28 de maio, algumas das nossas crianças do 3.º ano foram 

batizadas e realizaram a Primeira Comunhão! Foi com grande emoção e 

com o coração cheio do amor do Pai que viveram este dia: “O melhor mo-

mento da minha vida!”. 
 

No sábado, numa cerimónia muito bonita e acolhedora, alguns dos nossos meninos 

receberam o Sacramento do Batismo: “Quando cheguei à Sé senti uma alegria tão 

grande que não dá para esquecer!”; “(…) agora já pertenço à família de Deus.”.  

Juntamente com as suas filhas, um casal de pais também recebeu este sacramento: 

“Os meus pais e a minha irmã de 4 anos também se batizaram, nunca me vou esque-

cer!”  
 

A alegria era visível no rosto de todos os que, com muito carinho, participaram nesta 

festa! 
 

Mas, se para uns a festa ainda não tinha começado, para os que foram batizados con-

tinuaria no dia seguinte, no tão esperado domingo da Primeira Comunhão! Ansiosos e 

animados, foram chegando com as suas vestes brancas e um brilho no olhar! Era no-

tório o nervosismo, mas a alegria de poderem participar da Eucaristia e de sentirem 

que estavam em comunhão com Cristo e com os que pertencem a Cristo sobrepôs-se: 

“Quando recebi o Corpo de Cristo senti o meu coração a palpitar. Foi uma grande 

emoção!”; “Senti-me com alegria e que Jesus entrou no meu coração para sempre!”.  

A emoção de vê-los tão radiantes e em profunda comunhão com o Pai, encheu os nos-

sos corações de gratidão e os nossos olhos de lágrimas!  

 

Ainda hoje os nossos meninos se emocionam e emo-

cionam-nos ao contarem e recontarem um dos dias 

mais importantes das suas vidas: “Agora já sou de 

Deus e de Jesus! Já posso comungar!”. 
 

Todos nós desejamos que esta alegria da Comunhão 

em Cristo se repita regularmente e se prolongue pe-

las suas vidas.  

 

 

 

Em Igreja... 
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A PRIMEIRA A CHEGAR... 
 

No dia 22 de Julho, celebrámos pela primeira vez a festa litúrgica de San-

ta Maria Madalena, apóstola. Aproveitamos a ocasião para publicar um extrato 

do Osservatore Romano, da audiência geral do dia 17 de maio que o Papa dedicou 

precisamente a esta mulher, “apóstola da esperança nova e maior”. 

 
Prosseguindo na praça de São Pedro as catequeses sobre a esperança cristã, o Pontífi-

ce apresentou a figura de Maria de Magdala, «a primeira a chegar» ao sepulcro. E na-

quele trajeto, Francisco vê refletida «a fidelidade de muitas mulheres que durante 

anos são devotas dos caminhos dos cemitérios, em recordação de alguém que já não 

está entre nós». Porque «os vínculos mais autênticos não são interrompidos nem se-

quer pela morte». 

 
Numa espécie de retrato psicológico da santa, o Papa descreveu-a sobretudo como 

«mulher que não se entusiasmava facilmente» dado que «depois da primeira visita ao 

sepulcro, volta desiludida ao lugar onde os discípulos se escondiam». Um segundo 

elemento da sua índole é a «teimosia». Com efeito, voltou ao sepulcro «porque não se 

convencia» do inexplicável desaparecimento daquele corpo. Por fim, há nela uma es-

pécie de «cegueira» como incapacidade de se dar conta «da presença de dois anjos» e 

nem sequer desconfia, «vendo o homem atrás de si». Não obstante tudo, observou o 

Papa, ela descobre o acontecimento mais impressionante da história humana, 

«quando finalmente é chamada pelo nome». Quando «Jesus a chama», evidenciou o 

Pontífice, tem início «a revolução da sua vida» e «a revolução destinada a transfor-

mar a existência de cada homem e mulher». 

 
Neste contexto Maria de Magdala é também um modelo de felicidade humana. De 

resto, frisou o Pontífice, «a Ressurreição de Jesus não é uma alegria concedida com o 

conta-gotas, mas é uma cascata que investe a vida inteira». Por isso Francisco exortou 

os fiéis presentes a «pensar, com a bagagem de desilusões e de reveses que cada qual 

tem no seu coração, que há um Deus perto de nós». De facto, comentou, Jesus não 

tolera que no mundo «perdurem a morte, a tristeza, o ódio, a destruição moral das 

pessoas... O nosso Deus não é inerte, mas é um sonhador». 

 
Eis então o convite conclusivo a confiar-se à intercessão de Madalena 

que «antes de encontrar Jesus estava à mercê do maligno» e depois 

se tornou «apóstola dos apóstolos». 

 

 

 

 

 

Em Igreja... 



 

página 28  N.º 229 Jul_Agosto 2017 

 

NOS LUGARES DOS FUNDADORES! 
Linda Vieira, FMA 

 

“O Todo Poderoso fez em mim maravilhas”. São estas as palavras de Maria que orien-

tam e motivam o percurso do 2.º mês do 2.º noviciado que vivi neste mês de julho. 

Como previsto pelas nossas constituições no artigo 98º o 2.º mês de preparação aos 

votos perpétuos deve ser vivido “num clima de oração e de reflexão” onde somos con-

vidadas a “refletir sobre a própria vida à luz do Espírito Santo, para melhor nos dis-

pormos “a tornar definitiva a resposta de fidelidade a Deus no Instituto”. Somos 28 

irmãs de 22 províncias e 18 nacionalidades diferentes, acompanhadas por três irmãs 

de diferentes províncias. 
 

Nos passos de D. Bosco e Madre Mazzarello procurámos redescobrir o seu percurso 

espiritual e voltar a confrontar com a nossa vida e entrega vocacional.  
 

Em Turim fomos acompanhadas por um salesiano muito entusiasta, fraterno e espiri-

tualmente profundo - Pe. Enrico Lupano - que nos fez repercorrer o caminho geográ-

fico e espiritual de Joãozinho dos Becchi, do seminarista em Chieri e do Padre Bosco 

na cidade de Turim. Foi um percurso muito intenso e exigente (sobretudo fisicamen-

te), mas muito rico e essencial que nos permitiu voltar a lugares já conhecidos pela 

maioria, mas aprofundando a leitura dos mesmos e atualizando-os a um momento de 

entrega vocacional amadurecida e em vista ao definitivo. Em Turim estivemos cerca 

de uma semana. Nas Igrejas por onde passámos, mas de um modo especial na Basíli-

ca de Maria Auxiliadora, tive a oportunidade de confiar a nossa Província e missão, 

bem como toda a família salesiana de Portugal que connosco procura dar vida ao ca-

risma de D. Bosco. 

 

 

 

 

 

Em Formação... 
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Em Mornese o ritmo abrandou bastante. Aí tivemos mais tempo para a reflexão e me-

ditação. A partir de uma motivação que nos era dada todas as manhãs pela diretora 

do colégio - Ir. Ivana, podíamos aprofundar a experiência espiritual de Maria Domin-

gas Mazzarello indo aos lugares carismáticos, lendo a cronistória e as cartas da nossa 

cofundadora. 
 

Deste encontro com os nossos santos fundadores, sublinho a redescoberta que fiz da 

sua grande humanidade. Admiro a consciência que tinham das suas qualidades e fra-

quezas, mas também a confiança que demonstravam ter no Deus da Misericórdia e o 

trabalho de purificação que deixaram que Ele fosse fazendo nas suas vidas. Os defei-

tos não foram obstáculo à graça porque o amor de Deus Pai era uma certeza na sua 

vida. Assim conscientes de serem filhos eles deixaram que Deus os fizesse Santos. 

A caminho dos votos perpétuos, é esta a graça que peço para mim e para a nossa famí-

lia: sabermo-nos filhas amadas por Deus, independemente dos nossos talentos ou de-

feitos, pois Ele quer servir-se de nós para santificar o mundo. Maria é nossa mãe e 

guia neste caminho de conformação. Possa Ela pegar-nos pela mão e conduzir-nos na 

estrada segura. Assim seja! 

Em Formação... 
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NA CASA DA MÃE... 
 

Educadoras, Paranhos da Beira 

O encontro de educadores e professores em Fátima no dia 17 de julho foi sem dúvida 

uma experiência enriquecedora. Além do excelente discurso da Irmã Ângela Coelho 

(ex-postuladora na causa dos pastorinhos Jacinta e Francisco), também tivemos 

oportunidade de conviver e partilhar ideias com os colegas.  

A Irmã Ângela, partilhou de forma clara a mensagem de Fátima e ao mesmo tempo 

conseguiu cativar todos os presentes. Neste encontro aprofundámos conhecimentos 

sobre o Centenário das Aparições e um pouco sobre a vida dos três pastorinhos, antes 

e depois das aparições. A Irmã Ângela, com a sua transparência, partilhou também a 

sua vivência enquanto postuladora da causa da Canonização dos dois Pastorinhos Ja-

cinta e Francisco e também organizadora do Centenário. Foi notória a alegria e a sa-

tisfação por todos os momentos vividos.  

Foi um dia, sem dúvida, enriquecedor, em que ficámos e saímos de Fátima com o co-

ração cheio ficando com a mensagem de que devemos “fazer como nosso Senhor” e 

“Consolar Nosso Senhor”, como os pastorinhos tão bem o souberam fazer.  

 

Patrocínia, professora ENSR 

 

A formação que tivemos em Fátima foi diferente de qualquer coisa que estava à espe-

ra. A abordagem não foi tanto centrada nos acontecimento de 1917, mas sim naquilo 

que deles podemos extrair para a nossa vida e para a nossa conversão. Percebi que os 

pastorinhos são, sem dúvida, um modelo a seguir: o centro em Deus e a vida pelos 

outros. Obrigada Irmã Ângela Coelho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Formação... 
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Dulce Almeida, Arcozelo 

 

Ouvir falar dos Pastorinhos de Fátima e das Aparições, depois de já tanto ter sido fei-

to neste ano de Centenário, poderia parecer redundante à primeira vista, mas o en-

contro do dia 17 de julho que reuniu, em Fátima, docentes de todas as casas FMA de 

Portugal, foi um momento de verdadeiro conhecimento e aprofundamento do tema 

pelas palavras e testemunho da Irmã Ângela Coelho da Aliança de Santa Maria.  
 

Realço uma ideia, que sendo simples nos leva a reconhecer a experiência de Amor que 

levou à conversão dos Pastorinhos – “eles não nasceram santos” - e, apesar de serem 

crianças tão pequenas, aderiram completamente a Deus numa entrega total e configu-

rando-se com Cristo.  
 

Fazer o enquadramento do contexto social e histórico de há 100 anos em Portugal e a 

evolução que se tem verificado desde que estes acontecimentos tiveram palco também 

foi fundamental para percebermos a sua importância e significado.  

Estamos gratos à Irmã Ângela Coelho e à equipa provincial que nos proporcionou esta 

oportunidade de grande enriquecimento.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Formação... 
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Maria José Peres, professora ENSR 

 

No passado dia 17 de julho fomos convidados para uma ação de formação em Fátima 

no âmbito do Centenário das Aparições. Entre os educadores de todas as escolas per-

tencentes ao IFMA eramos cerca de 60/80 pessoas. 
 

A expectativa era grande por se tratar de mais uma ida a Fátima, mais uma formação 

sob o tema “Centenário das Aparições” e por não saber quem iríamos ouvir ou qual 

seria o programa do dia. 
 

A primeira surpresa foi logo à chegada as tantas caras conhecidas que não via à tanto 

tempo. Gosto desta possibilidade de reencontros que cada formação me proporciona. 

A segunda surpresa foi ver que a formadora seria uma irmã, a Irmã Ângela Coelho 

que, juntamente com todo o seu testemunho de vida e de estudo, partilhou connosco 

um dia cheio de bênçãos para dar Graças. A sua humildade e sinceridade foi tanta, o 

carinho e o amor colocado nas suas palavras era tanto que o tempo passou sem dar 

conta e o coração foi ficando preenchido de conhecimento mas acima de tudo de ter-

nura e de paz. E, como não há duas sem três, a terceira surpresa foi realmente a missa 

que logo por coincidência seria a primeira missa do Padre Ruben, senti-me tão aben-

çoada e grata pelo momento e senti tanto calor naquela missa que quando chegou a 

hora de regressar nem queria acreditar que já tinha passado um dia! 
 

Posso dizer que conheço melhor Francisco e Jacinta e posso falar aos meus alunos um 

pouco mais da vida deles, dos Santos que eles foram e que ainda hoje o são. Para os 

Jovens do nosso tempo três ideias chave: 

- Vivemos num tempo onde os jovens a todo o momento dizem: “A mim que me im-

porta…!” - tal como dizia Francisco. Que à sua semelhança possam mudar com a aju-

da experiência de AMOR; 

- O centro de toda a nossa existência tem de ser o AMOR/DEUS, pois só Ele tudo po-

de e Tudo consegue; 

- A confusão dos nossos dias tem a ver com o essencial e o secundário, enquanto não 

conseguirmos hierarquizar estes conceitos de forma acertada, não nos conseguimos 

encontrar, nem encontrar a Paz.  

Para mim enquanto adulta e educadora ficou acima de tudo duas ideias: 

- Temos tendência a não gostar do 

que nos custa, mas é precisamente o 

que mais nos custa a ganhar que nos 

sabe melhor! 

- O meu Amor que cresce dia-a-dia 

por “este” Deus da Paz, que não nos 

deixa em Paz!  

 

Em Formação... 
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DE S. JOSÉ! 
 

Rosita Teixeira, FMA 

 

Foi no dia 23 de julho que a comunidade quis louvar e agradecer ao Senhor 

a  celebração jubilar de três das suas Irmãs: Ir. Lurdes Fernandes a celebrar 70 anos 

de profissão religiosa, a Ir. Cecília Teixeira, 60 anos e a Ir. Arminda Cabral 50 anos. 

Por gentileza do novo Provincial, Pe.Aníbal Mendonça que na véspera tinha sido in-

vestido de tal missão na Igreja de Maria Auxiliadora em Lisboa, tivemo-lo como Pre-

sidente da celebração Eucarística: o ambiente era festivamente envolvido de alegre 

gratidão pelas maravilhas que só Deus opera em cada uma. Transcrevo a ação de gra-

ças por a considerar significativa neste dia celebrativo. 
 

Refrão: Eu canto para sempre a bondade do Senhor (bis) 
  

Foi ontem! 

Deus olhou-me com ternura, convidou-me e enviou-me… 

Disse-Lhe que Sim e, hoje, sinto-me bem com Ele, 

a trabalhar para Ele e por Ele! Sou Sua discípula feliz! 

E quero cantar eternamente a sua bondade!      

         

 Refrão: Eu canto para sempre a bondade do Senhor (bis) 
 

Canto de gratidão ao meu Deus 

pelo berço familiar que me embalou também na fé 

e me acompanhou no meu primeiro Sim 

e em tantos outros que se lhe seguiram! 

Canto a sua bondade porque tenho a certeza de que é na Sua que encontra solidez a 

minha fidelidade!                     
 

Refrão: Eu canto para sempre a bondade do Senhor (bis) 
  

Exulto de gratidão no Senhor 

porque me envolveu no Seu amor durante todos estes anos, 

e me garante continuar até ao fim; 

me oferece um ambiente de fraternidade que pulsa ao ritmo de 

Mornese 

e me desafia a uma santidade no quotidiano, 

vivido segundo a Palavra de Deus e do carisma 

no dia a dia da minha vida!       

                                                   
Refrão: Eu canto para sempre a bondade do Senhor (bis) 
 

À tarde, após a Oração solene de Vésperas, fez-se memória de al-

guns traços mais significativos de cada uma em projeção 

'caseira' ... 

 

 

Em Festa... 
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DIA DA FIDELIDADE 2017 
 
Neste ano, dia 05 de agosto, foi grande o grupo das festejadas: Ir. Mª de Lour-

des Fernandes celebrou  70 anos de vida consagrada; fizeram 60 anos as irmãs 

Angelina Augusto, Cecília Teixeira, Delfina Silva, Mª Brízida, Mª de Fátima 

Neto e Mª Joaquina; com 50 anos as irmãs Adélia Pinto, Anita Carvalho, Ar-

minda Cabral, Magnífica Silva, Palmira Silva, Cecília Gomes, Isilda Costa e Ri-

ta Ferreira; com 25 anos, a Ir. Aldina Grazina.  

Ficam algumas palavras das festejadas: 
 

 
 

1957-2017                                                                                                   Delfina Silva, FMA 
 

Completo 60 anos de profissão religiosa, tempo em que prometi ao Senhor que Ele 

seria sempre e só a meta luminosa do meu viver. Estou mais do que convencida que 

isso não aconteceu, mas também tenho a certeza plena que o Senhor esteve sempre 

comigo, fez “vista grossa” aos meus desvios e devaneios. O Seu amor foi sempre tão 

brilhante, profundo e total que tudo envolveu, dissolveu e integrou. Só quero bendizer 

e exultar por Lhe pertencer de uma forma única, por ser a “menina dos seus olhos”  

misericordiosos, por ter olhado com amor para a extrema nulidade desta serva. 

Exulto de alegria porque Deus é Amor. 
 

Mª Brízida Pereira, FMA 
 

A minha alma glorifica e louva o Senhor pelos meus 60 anos de consagração! Durante 

todo este tempo nunca duvidei da fidelidade do Seu Amor nem do auxílio materno de 

Maria. 

Com alegria, renovo hoje o meu SIM e continuo a cantar Magnificat pelo que vai frali-

zando em mim. 
 

Mª de Fátima Neto, FMA 

2017 – Ano de luz e de gratidão ao Senhor da vida e da vocação! 

Em 1937, Deus chamou-me à vida no dia 05 de julho e os meus pais apresentaram-me 

à Igreja com o nome de Mª de Fátima pela devoção que tinham a Nª Senhora da Cova 

da Iria; desde pequena foi Ela a minha protetora porque me curou de um mal - bene-

fício que nunca esqueci e o recordo com grande a alegria! Sinto-me imensamente feliz 

por celebrar 60 anos de VC neste ano de Centenário  das Aparições. 

Em 1957, Deus acolheu-me como Sua predileta no Instituto criado por Don Bosco co-

mo monumento de gratidão a Auxiliadora. 

No dia 20 junho de 2017, Deus deu-me a graça de celebrar 80 anos de vida, vida cheia 

e feliz! 

Neste dia 05 agosto de 2017, celebro 60 anos de consagração ao Senhor que me tem 

concedido mais luzes que sombras. Por tudo quero agradecer ao Senhor, à minha fa-

mília, às minhas superioras que me amaram e orientaram, e a todas as pessoas que 

passaram pela minha vida.  

“Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor”! 

“Quero viver para sempre na Tua casa” 

Em Festa... 
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MAIS TESTEMUNHOS DE 2017! 
 

Adélia Teixeira, FMA 

 

 “Um dia em Vossos átrios vale por mais de mil,” Sl.84,1 
 

Não foi um, mas 18 263 os dias que já me concedeste viver na Tua casa, Senhor! Foi há 

50 anos que firmámos um pacto, uma aliança, timbrada com o selo do amor, de predi-

leção. Não porque eu o merecesse!... À mais pequena de treze irmãos saiu a sorte gran-

de!... Cinquenta anos: Tu a dar e eu a receber a seiva nova que dá vida em abundância 

ao meu pequeno ser. Ser que é vida doada e partilhada. Durante estes anos que pela 

Tua graça vivi, nem tudo foi retilíneo. Houve algumas curvas e contra curvas, sombras, 

silêncios e medos à mistura de confiança e abandono em Ti, Senhor. Sempre vi uma 

luzinha mesmo ténue a indicar-me o caminho e a Tua voz a sussurrar-me ao ouvido: 

“Não temas, estou contigo. Lembra-te que sem Mim, nada podes fazer. A morte leva à 

vida”. E assim vou prosseguindo iluminada por esta luz e acariciada pela Senhora mais 

brilhante que o sol: Maria, Mãe, Mestra e Guia. Assim espero continuar e ser conduzi-

da a um porto seguro e aprazível. Mesmo em dias de tempestade, Tu, Mestre conti-

nuas na barca a acalmar os ventos e o mar. 
 

Sinto-me feliz e agradecida no seguimento de Jesus Cristo, casto, pobre e obediente. 

Estar ao Seu serviço não é mérito meu mas sim dom gratuito do Seu amor. É assim 

que quero continuar a servi-Lo com entusiasmo, desprendimento, fraternidade e co-

munhão de vida. 
 

Sinto-me grata a Deus, ao Instituto, às Irmãs, crianças e jovens que me ajudam a pros-

seguir na viagem até que o Dono da Vinha sele a Aliança definitiva comigo.           

 

Anita Carvalho, FMA 

 

Pelo “sonho” é que vamos! 
 

Há 50 anos um grande “sonho” me fez iniciar esta caminhada e é na realização desse 

“sonho” que continuo a caminhar. 
 

O Senhor é meu Pastor! Conduz-me por sendas inesperadas, mas sempre atraentes e 

desafiadoras. 
 

O meu coração exulta de alegria e gratidão porque em cada dia destes 50 anos agora 

concluídos, um amor misericordioso e benevolente nunca me abandonou. Se hoje vivo 

esta aventura de cantar os louvores do Senhor e de Maria, minha Mãe, é porque o seu 

braço poderoso me susteve de cair em ravinas perigosas. 
 

Tanto amor de predileção só pode desembocar numa gratidão infinita e continuar a 

seguir as pegadas do grande sonhador!    

Em Festa... 
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CONTINUAÇÃO... 
 

 Magnifica Silva, FMA 
 

50 anos foram para mim uma bênção de Deus! 

Foram doação, amor, perdão, partilha, compreensão, entrega, carinho e fidelidade. 

Louvo e agradeço a Deus a força do seu amor, o dom da vocação e a beleza de todos os 

seres humanos com quem me cruzei e que eu amei. 

 

Mª Isilda Costa, FMA 

“…Chamei-Te pelo nome: Tu és meu” (Is.43,1). 
 

Celebrar as bodas de ouro no ano centenário das Aparições de Fátima é mais um mi-

mo do céu. Ao pensar na luz que envolveu os Pastorinhos, como eles tiveram a perce-

ção dela e que essa luz era Deus, sou levada a imaginar que Ele também projeta um 

pequeno flash sobre cada um de nós: a vocação. Nessa luz, a pessoa sente-se envolvi-

da e resolvida a permanecer, sem nunca mais recuar.   
 

Comigo aconteceu um bocadinho assim. Bem cedo percebi o chamamento de predile-

ção e cedo começou uma história, nada romantizada, a história simples da minha vo-

cação. 
 

Como não tinha na minha posse grandes coisas para me desapegar, por aí, foi fácil 

decidir. Tinha sim, o coração de adolescente cheiinho de sonhos. Ficaram para trás. 

Comigo trouxe apenas a vontade de seguir o meu primeiro e grande amor. “Jesus, eu 

vou contigo para onde preciso for!” Foi uma decisão, provavelmente não muito ama-

durecida, mas hoje reconheço que foi fundamentada no essencial. Assim, orientada 

por algumas mediações e levada pelas mãos de Maria,entrei na Sua casa para nela fi-

car para sempre, o Instituto das FMA, onde, progressivamente fui percebendo o que 

era o carisma salesiano e o dedicar a vida aos jovens e às crianças educando-as e 

anunciando-lhes a boa Nova da salvação. 
 

 A aliança de amor entre mim e Jesus foi celebrada no dia 5 de agosto de 1967 e cada 

dia sou convidada a renová-la na Eucaristia, na Comunhão. É aqui que encontro alen-

to para viver o meu dia-a-dia, a força para superar dificuldades, o discernimento para 

as situações mais delicadas. É logo de manhã que coloco no altar as expetativas do 

meu dia, os meus projetos e até os imprevistos. 
 

No elenco dos meios que Deus põe ao meu alcance para, sem medo avançar, privilegio 

a Comunidade onde a partilha de vida é constante. É o nosso espaço fraterno, onde 

nos expressamos e onde sentimos que o Senhor habita, porque estamos reunidas em 

Seu nome. “ 
 

 Muito eu teria para dizer da minha experiência de vida, mas só me reservo uma pala-

vra que, mais do que pronunciá-la com os lábios, é com o coração que a quero cantar: 

Gratidão! Este é o motivo da celebração do jubileu: com as minhas Irmãs, amigos e 

familiares agradecermos a Deus o maravilhoso dom da minha vocação. Tudo na mi-

nha vida tem sido dádiva Sua. Reconheço que tenho caminhado com muitas fragilida-

des, fazendo alguns desvios, mas sempre na certeza da Sua fidelidade e amor para co-

migo! E assim desejo continuar: na alegria da entrega, no entusiasmo da missão! Sim, 

porque o Deus que me seduziu é sempre novo. É o mesmo de ontem, de hoje e de 

sempre e será o meu tudo no céu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Festa... 
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VIDAS RECORDADAS... 

 

Rita Ferreira, FMA 

 

“Que Ele cresça e eu diminua…” (lema da 1ª profissão) é o meu projeto de vida, 

para ser neste mundo sinal do amor de Deus pela humanidade que tanto precisa de 

acreditar nos valores que não perecem . 

 

Aldina Grazina, FMA 

 

Em jeito de partilha 
 

Celebrar o jubileu dos 25 anos é reconhecer antes de tudo, o amor e a Fidelidade de 

Deus em mim! É reavivar a história tecida de alegrias, desafios, sofrimentos,  partilha,  

uma história vivida em disponibilidade e entrega, ao jeito de Jesus, segundo o caris-

ma salesiano. É recordar com gratidão “o primeiro amor!” 

 

Por tudo isto, o meu coração reza assim: Obrigada, Senhor, por me teres escolhido e 

chamado para Te seguir, para viver ao Teu jeito, ou seja, para viver o Teu projeto de 

amor  como Filha de Maria Auxiliadora. Agradeço-Te as pessoas que foste colocando 

no meu caminho; com elas pude partilhar a vida e dar algo de mim em favor do Teu 

Reino. Dou-Te graças pelo Instituto, pelas irmãs que, ao longo destes 25 anos, comigo 

partilharam a vida, os saberes, a fé, a experiência. 
 

Ao longo destes 25 anos foram muitos os desafios, as metas que me propus atingir, 

umas vezes envolta em escuridão, outras em luz, mas, hoje, sei que tudo foi contribu-

indo para me aproximar mais de Deus e dos irmãos. 
 

Umo único desejo reina em mim: tudo “ser” e “fazer” para crescer na santidade. “Ser” 

toda de Deus para “ser” toda inteira daqueles que Ele coloca no meu ca-

minho. Quero viver as palavras do Papa Francisco: “Olhar com gratidão o 

passado, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança.” 

 

 

 

Em Festa... 
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VIVÊNCIAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL 
DO CENTENÁRIO DE FÁTIMA 

Anita Carvalho, FMA 

 

Ter a dita de participar num evento do nível cultural e religioso como o foi este, não é 

acontecimento de todos os dias. 
 

No Centro Paulo VI, nos dias 22 a 24 de junho, decorreram as jornadas sobre Pensar 

Fátima. Foram muitos os oradores que, da sua sabedoria e experiência, nos transmiti-

ram os mais diversos saberes e comunicaram, não apenas teorias interessantes, mas 

convicções profundas e vivências transformadoras. 

 

Naquele imenso salão, pululavam leigos, religiosos e religiosas de todas as cores e lín-

guas, sacerdotes e professores sábios e experientes. Era um congresso científico e os 

oradores deixaram bem patente que assim tinha de ser. Desde a ciência histórica à 

Teologia, passando pela Filosofia, tudo convergia no sentido da compreensão do fenó-

meno Fátima e os pastorinhos. Mas, se alguns oradores voaram bem alto, outros hou-

ve que numa linguagem mais acessível, se preocuparam mais com a vida, a comunica-

ção vital do que ultrapassa o tempo e a História. 

 

A vida das três crianças foi a lição magistral que os adultos receberam e, de certeza, ao 

deixar aquele lugar emblemático, transportaram no coração, de forma a expandir-se 

nos quatro cantos do mundo e a operar a conversão que a Senhora propôs em Fátima, 

para o mundo inteiro.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alargando o olhar 
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 AGRADECIMENTOS: 

 

Mª de Fátima Neto, FMA 

Queridas Irmãs, 

Dizer simplesmente “OBRIGADA” é bem pouco para traduzir o que me vai na al-

ma… tantas palavras e gestos de carinho e de presença amiga que recebi de todas 

vós, neste lindo dia o5 de agosto de 2017 (e que tenho recebido em toda a minha 

vida). 
 

Recebei o meu “bem-haja”, todas e cada uma individualmente, que quero traduzir 

numa oração ao Senhor para que Ele vos recompense por tanto amor e generosi-

dade (que me soube muito bem!), mas que na verdade não me sinto merecedora! 
 

Mais uma vez o meu OBRIGADA e a minha oração. 

Com carinho. 

  

Cecília Teixeira, FMA 

Queridas superioras e Irmãs 
 

Com a minha mais profunda gratidão, venho por este meio agradecer toda a ami-

zade e carinho, expressos nas mensagens que me enviaram na linda festa dos 60 

anos da minha consagração no dia 05/08/2017. Estarão sempre presentes na mi-

nha oração. Jesus e Nossa Senhora Auxiliadora a todas recompense com as divi-

nas graças do Céu. 

 

A OCORRER... 

O Confronto de 2017 está a decorrer entre os dias 11 a 16 de agosto e nele estão a 

participar 3 jovens da nossa Província, da comunidade de Arcozelo. A Ir. Alzira 

Sousa acompanha-os nesta experiência que esperamos que seja enriquecedora do 

carisma salesiano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha partilha... 

O Senhor chamou a Si ... 

10 junho – Irmã da Ir. Laurinda Antunes 

26 junho – Avó paterna da Ir. Mafalda Monteiro 

12 julho – Irmã da Ir. Celeste Pinto (Maria da Conceição Pinto) 


