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Editorial 
 

 

Queridas Irmãs, 

 

Votos de um novo ano letivo-pastoral fecundo com abundantes bên-

çãos de Deus e a proteção amorosa de Maria. 

 

Iniciamos o ano letivo-pastoral marcado por um grande acontecimento 

de Graça- o Capítulo Geral XXIV das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 

Tenho a certeza que acompanhamos, com a oração e oferta de cada 

dia, os trabalhos do Capítulo. O Capítulo é sempre o tempo do Espírito 

que nos fala através dos acontecimentos, da história, da vida que pul-

sa no coração de cada FMA, impelidas a acolher a Sua novidade na es-

cuta dos Seus apelos na vida das jovens e dos jovens, das famílias e 

das pessoas com quem nos cruzamos diariamente. É uma oportunida-

de e uma responsabilidade sonhar juntas o futuro inédito que se abre 

à nossa frente. O Senhor escolheu-nos, através das mediações, para 

dar o nosso contributo insubstituível no crescimento e na fidelidade 

carismática do Instituto. Enfrentar a missão juntas, exige que nos co-

loquemos à escuta do Espírito Santo que, como o vento, «sopra onde 

quer» (Jo 3, 8). Permanecemos abertas às surpresas para as quais cer-

tamente nos predisporá ao longo do caminho capitular e nos projetará 

para o futuro de esperança, onde as novas gerações se sentirão prota-

gonistas e testemunhas da vida nova que brota da alegria do segui-

mento e da força carismática. 

 

Deixemo-nos guiar por Maria, Mãe e Mestra, acolhendo com alegria as 

suas palavras nas Bodas de Caná: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo. 

2,5). 

 

Bom Ano Apostólico! 

 

Rosa Cândida Gomes, fma 
 

 

 

 
 

 

A palavra da Provincial 
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SOBRE ESTE CAPÍTULO GERAL 
 

Todas sabemos que é um tempo forte de procura da vontade Deus. 

Mas este Capítulo XXIV tão convocado, anunciado e trabalhado tem 

de ser especial. E então com a pandemia a servir de muro de resis-

tência, e ainda assim a modos de amedrontado, cada capitular confi-

nada e quando apresentada, suponho, cuidadosa e distanciada. É o 

Capítulo dos nossos tempos, remoído na oração, na prestação de 

todas nós, acrescido com a exuberância da ansiedade dominante. Só 

peço ao Senhor e Divino Espírito Santo que sopra onde quer, o faça 

vigorosamente em todas as capitulares arredando qualquer dúvida e 

atraindo-as para toda a comunhão na reflexão. 

 

“Effatà”! Bradava Jesus no Evangelho do último domingo, para que 

o surdo ouvisse. E comentava muito providencialmente o Papa Fran-

cisco que existe também a surdez interior, a surdez do coração, pior 

que a física. 

 

A melhor medicina para esta doença é escutar – disse – porque Je-

sus, quando lhe perguntaram qual era o primeiro mandamento não o 

verbalizou logo de imediato, mas apelou “Escuta, Israel”. 

 

O nosso pensamento apressado já está em Nazaré, na esposa do 

carpinteiro José, Maria, que por ser de ouvido finíssimo para o alto, a 

Virgem, soube escutar e acolher a Deus. Ela está certamente no nos-

so Capítulo, a nossa Auxiliadora acolha e faça frutificar a presença 

de todas as capitulares e vá consolidando todas as preces das FMA 

que ficaram na retaguarda. 

 
Delfina da Silva, fma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Refletindo 
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NO CALOR DO ALENTEJO 
 

No dia 4 de setembro, a comunidade do Colégio Laura Vicunha de Ven-

das Novas, decidiu ‘ir dar uma volta’ antes do arranque do ano letivo! O 

lugar escolhido foi Vila Viçosa, o Santuário de Nossa Senhora da Con-

ceição, a Padroeira de Portugal - um belo destino para entregarmos o 

ano e apanharmos um pouco de ar quente! Por isso, lá fomos nós! 

Conscientes de que iríamos apanhar algum calor, entrámos na carrinha 

para fazer a viagem. Que bonito foi contemplar as paisagens alenteja-

nas, amarelas e extensas… foi um dia em que se quis viver a fraterni-

dade e colocar aos pés de Maria a vida que estava prestes a começar 

na nossa escola! Depois de uma Avé Maria bem rezada em frente à 

Mãe, de um reconhecimento pelas muralhas, foi hora de almoçar umas 

bifaninhas de Vendas Novas. E que boas estavam! 

Mesmo sentindo-nos bem no meio de tanta paz e sossego que habita 

em Vila Viçosa, e que é tão típico do Alentejo, rumámos a Estremoz. 

Fomos ao castelo visitar a Rainha Santa Isabel e recordar a sua grande 

coragem e caridade na ajuda aos mais pobres. Ainda passámos na er-

mida de Nossa Senhora da Visitação e na Barragem dos Minutos, onde 

se pôde molhar os pés e refrescar um pouco os calos. 

De regresso a casa, sentimo-nos cansadas, mas agradecidas pela 

oportunidade de termos estado juntas e usufruir das belas paisagens 

que a Criação nos oferece no seu grande esplendor. Como é belo o 

nosso Deus! Entregue o ano letivo que já bate à porta, só nos resta 

confiar na providência e dar o nosso melhor, testemunhando que o Se-

nhor nos convida a levantarmo-nos e a dar vida aos que se encontra-

rem connosco. Bom ano! 

 

 Mafalda Monteiro, fma 
 Comunidade de Vendas Novas 

Em Comunidade 
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EM JEITO DE PARTILHA 
 

4 de Setembro de 2021! O dia estava radioso! 

Na véspera, toda a comunidade da Casa Provincial, acolheu agradecida 

a proposta de uma manhã de retiro em Fátima. Que ocasião propícia pa-

ra este início do novo ano pastoral! Agradecidas por tão bela oportuni-

dade, lá fomos nós rumo a esse lugar sagrado, prontas a marcar pre-

sença na Eucaristia da Basílica da Santíssima Trindade, às 9 horas, on-

de nos unimos a muitos dos nossos irmãos que já estavam em oração. 

Como foi bom! O clima e beleza envolvente eram chamariz para facilitar 

este encontro com Deus! Vivida a Eucaristia, cruzámo-nos com algu-

mas das nossas irmãs de outras comunidades. Saudações feitas, diri-

gimo-nos aos Valinhos onde nos aguardava a voz de S. Paulo a falar-

nos da grandeza da sua ‘queda’ e do zelo a que Jesus o conduzira co-

mo grande apóstolo das gentes. Que desafio a uma conversão e entre-

ga radical.   

“Também a nós o Senhor confessa:” Eu sou Jesus a quem ainda não 

segues na totalidade do teu viver e, por isso, me ‘persegues’ quando 

obscureces a minha presença. Ergue-te e recomeça com firmeza e de-

terminação… Estou contigo para que aconteça encontro Comigo… para 

que sejas Minha! Escolhi-te para te constituir serva da Palavra e do Rei-

no… Quero que sejas testemunha da relação que alimentas Comigo e 

da Vida que te ofereço… Ergue-te! Confia! Abre-te à graça que é a pos-

sibilidade do impossível…”  

Cada qual com o próprio farnel geriu o tempo a seu belo prazer. Houve 

quem caminhasse até à Loca do Cabeço para aí fazer memória e abrir o 

coração à reparação e adoração ao jeito dos pastorinhos; quem se deli-

ciasse com as flores campestres; quem agradecesse a manifestação de 

fé e amor dos peregrinos que por ali passavam a visitar a Senhora e 

abrir-lhe o coração; até quem, enfim, se incomodasse com as grandes 

formiguinhas que cobiçavam o farnel. 

Foi bom! Muito bom! A tarde vivemo-la no Santuário, ora adorando, ora 

junto da Senhora da Capelinha para lhe confiar as necessidades da Hu-

manidade, as próprias, dos familiares, dos amigos sem esquecer, natu-

ralmente, o grande evento do CG XXIV. 

Em casa, no momento mais propício, a partilha registou um dado co-

mum: Oh! Como nos fazem bem estes momentos de silêncio, de oração 

ao ar livre, em ambientes como o que hoje tivemos! Como é bom respi-

rarmos Deus em comunidade! Como faz bem termos tempo para a inte-

rioridade dentro e fora de casa! Precisamos de Deus, de oração, preci-

samos de silêncio e de encontro como suportes necessários a uma res-

posta dinâmica de fidelidade!                                     

                                                                     
   Comunidade da Casa Provincial  

Em Comunidade 
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MAGNIFICAT! MAGNIFICAT! 
 
Os tempos que vivemos são de profecia,  Não há canto que não conheça, 

Que brota sempre do seio da Trindade, Nem trabalho que lhe seja estranho, 

Continuando a Sua obra criadora,  A todos dá a mão com alegria, 

Criando e recriando toda a Humanidade. O seu coração não tem tamanho! 

 

Nos recantos mais perdidos da vida,  Queremos viver em estilo mornesino 

Chegam os apelos do Amor,   Neste tempo tão forte de sinais, 

São o sinal mais visível,   Na entrega generosa à missão, 

Do quanto nos ama o Senhor.   Amando sempre e sempre mais. 

 

Não há tempo para a instalação,  Nas tarefas do dia a dia, 

Nem exigências para a nossa idade,  Estamos unidas à Mãe Maín, 

A doação é gastar-se até ao fim,  Que há cento e cinquenta anos, 

P´ra atingir a meta alta da santidade.  Nos ensinou a viver assim. 

 

O regresso da nossa Magnífica,  Maria caminha nesta casa, 

Vive-se assim, em mútua alegria,  E ajuda-nos a levar a cruz, 

Cantando e louvando a Deus,   Percorre os caminhos que pisamos, 

Como cantou a Virgem Maria.   Animando-nos a viver só p’ra Jesus 

 

É um tesouro que volta a esta terra, 

Manancial de paz e de bondade,          Teresa Nobre, fma 

Desdramatiza todas as confusões,   Comunidade de Paranhos da Beira 

Satisfazendo toda a necessidade. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Em Comunidade 
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“VOAR É MUITO MAIS QUE BATER AS ASAS DE UM 

LADO PARA O OUTRO!” 

Não sei porquê, mas há momentos assim. Lembrei-me de Fernão Capelo 

Gaivota e é desta maneira que partilho o que está a ser a vivência de al-

guém que, pela terceira vez, regressa ao antigo como novamente nova! 

Sim, «VOAR É MUITO MAIS QUE BATER AS ASAS DE UM LADO PARA 

O OUTRO» e eu afirmo: “trocar de casa não é só fazer e desfazer ma-

las…”, não é. O truque, como diz o Fernão Capelo Gaivota é: «TENTAR 

ULTRAPASSAR AS LIMITAÇÕES, COM CALMA E PACIÊNCIA». É ter a 

coragem de reaprender tudo de novo, é deixar, é esquecer o…«era as-

sim….», « dantes…».  É um desafio, que eu gosto de sentir e viver! 

E foi assim, que desde o dia 13 ao dia 23 de agosto, a comunidade do 

Bairro do Rosário se foi compondo e descompondo…. Sim, ainda estava 

a Ir. Maria das Dores Rodrigues à espera do sinal de partida para a nova 

residência e a Ir. Ermelinda Morreira também a aguardar o sinal de saída 

para as margens do Sado. Interessante que, no entretanto,  cheguei a ter 

receio  de ficar sozinha, pois  o antigo era  bem NOVO! Mas, as anfitriãs 

foram chegando e assim já quase compostinha a comunidade recebeu a 

Ir. Mª do Sameiro, elemento mesmo novo da comunidade; foi assim que 

com muita simplicidade nos propusemos preparar a receção da anfitriã 

que neste momento é NOVA - é a DIRETORA! 

Como fazemos? O que fazemos? Fomos ao mais espontâneo 

e até barato…uma sessão de fotos e eis que aparece a nova 

comunidade do Bairro do Rosário! Gostamos e ficamos mui-

to felizes e animadas pois estamos todas mui bonitas!  Foi 

assim que nós, comunidade do Bairro usamos o truque de 

“tentar ultrapassar as limitações, com calma e paciência”. E 

confesso que resultou. Cada uma deu o seu pedacinho e o 

resultado encheu-nos de alegria! 

Para culminar e antes de iniciar o ano letivo tivemos a oportunidade de 

ir a Fátima e aí, em plena Serra de Aires, sob o Manto da Mãe restabele-

cemos as forças com a certeza de que com MARIA o caminho para Je-

sus é muito mais fácil. E ELA caminha a nosso lado! 

E termino com outro pensamento de Richard Bach: «tu tens a liberdade 

de ser tu próprio, o teu verdadeiro eu, Aqui e Agora; nada se pode inter-

por no teu caminho.»   

Votos de um ano letivo feliz sob o olhar esperançoso da feliz novidade 

que vai brotar do cap. 24º a decorrer. Vinde Espírito Divino! 

                 Lea de Morais, fma 

    Comunidade do Rosário 

Em Comunidade 
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O SDPJV PREPARA O NOVO ANO EM ABRANTES 
 
No início de agosto, os jovens que colaboram com o SDPJV ( Secreta-

riado  Diocesano da Pastoral da Juventude e Vocações) da Diocese de  

Portalegre-Castelo Branco, reuniram-se em Abrantes para programar o 

ano pastoral. 

Para as Irmãs Fernanda Afonso e Fernanda Luz, da Comunidade da 

Chainça, como para qualquer salesiana, estar com os jovens é sempre 

uma grande alegria mas, programar com eles,  partilhar a missão, é vi-

ver a nossa vocação em maior plenitude, pela reciprocidade que se ex-

perimenta. 

A casa das Irmãs é bem pequena e estava a ser alvo de uma pequena 

obra. Por isso, o Padre Castanheira, nosso Pároco, cedeu-nos uma ca-

sa em Abrantes, que pertence ao Centro Social Inter-Paroquial, para lá 

pernoitarmos. Pudemos, então, acolher nos dias 11 e 12 de agosto du-

as jovens: a Rita, de Castelo Branco, e a Teresa, de Abrantes, que  vie-

ram connosco preparar a logística (limpeza da casa de Abrantes e pre-

paração das refeições para esses dias) e viver uma experiência comu-

nitária connosco. Nos dias 12 e 13, foi tempo de programação com 6 

jovens presentes e 3 online, devido a questões laborais. O dia 12 co-

meçou com a oração da manhã, onde esteve também presente o Pe. 

António Castanheira que, com sábias palavras, animou-nos a dar visi-

bilidade a Cristo. O Pe. Castanheira deu-nos a alegria de estar nas re-

feições e de celebrar com o povo na Igreja Paroquial de S. Vicente, 

dando uma particular atenção aos jovens presentes, que muito valori-

zaram a animação da Eucaristia ao final da tarde.  

Todo o tempo foi vivido em estilo de família com muita entre-

ajuda e  com momentos de distensão, este particularmente 

no percurso “Abrantes by night”.  

Os jovens partiram agradecidos pelo acolhimento e união da 

comunidade e felizes por ter vivido uns dias com sabor a 

“Mornese”.  

 
              

            Fernanda Luz Rosa, fma
       Comunidade de Abrantes 

 

 

 

 

Em Comunidade 
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O QUE NOS PODE ENSINAR UMA FLOR DE GIRASSOL 

NESTE INÍCIO DE ANO EDUCATIVO – PASTORAL? 

Foi com este interrogativo que interpelámos a comunidade educativa no 

início de mais um ano de atividades letivas e pastorais, no momento do 

Bom Dia. No imaginário do girassol, os alunos e educadores docentes e 

não docentes, pais e encarregados de educação foram convidados a olhar 

para o girassol e suas características, a fim de nos ajudar a acolher o lema 

da pastoral para este ano: Levanta-te e Testemunha.  

O que sabemos do girassol? 

 - É a “flor do sol”. Originária da América do Norte, possui a particu-

laridade de ser heliotrópica, ou seja, gira o caule posicionando a flor na dire-

ção do sol durante a fase de amadurecimento. Pela sua beleza destaca-se 

em todos os jardins, cresce e desenvolve-se bem em temperaturas altas, 

suportando índices próximos a 40° C. 

 - A cor amarela ou os tons cor de laranja das pétalas simbolizam o 

calor, a lealdade, o entusiasmo e a vitalidade, refletindo a energia positiva 

que emana do sol. Segundo a sabedoria popular, a flor de girassol signifi-

ca felicidade.  

 - A flor do girassol é a Flor do equilíbrio: a vitalidade das pétalas ama-

relas envolve as sementes escuras do miolo, simbolizando contraste entre 

a luz e a sombra, prevalecendo a luz que emana vida. 

 - É a Flor da força: enfrentando as mais violentas tempestades, so-

brevive. O girassol aprendeu a viver com o sol e por isso sente-se forte.  

 - É a Flor-comunidade: é um conjunto de centenas de flores.  É uma 

inflorescência e cada uma daquelas pequeninas peças no interior do "sol", 

é uma flor. Não está sozinha. 

 - É a Flor do encontro: se não há sol, vira-se para o outro girassol.  

Características de uma simples flor que nos deixa uma mensagem de vida:  

• Uma flor sempre em busca do sol e sabe que a claridade e o calor lhe 

possibilitam a vida. A nossa vida também faz a experiência de quanto é 

agradável a luz que nos ilumina, o calor que nos aquece, a alegria que 

produz em nós, as cores que brilham à nossa volta. Este Sol, esta Luz 

que é Deus na nossa vida, que nos faz levantar e procurar dar sentido à 

nossa existência, às nossas ações, às nossas palavras.  

 

• Sombras e tempestades, fazem parte do nosso percurso, mas a Luz Di-

vina é mais forte e ajuda a não desistir. Ultrapassamos as tempestades 

agarrando-nos à experiência do Encontro porque a Luz dá cor à nossa 

fé, esperança e caridade. Precisamos do calor do afeto, da brisa da ami-

zade e da chuva de bênçãos que vem do Alto. Precisamos da comunida-

de que nos acolhe e suporta nos momentos menos fáceis, que esteja 

próxima e que juntos sejamos testemunhas de uma vida feliz.  

Após o momento do Bom Dia, os alunos receberam uma pequenina planta 

de girassol para, em seguida, plantarem num terreno próprio e uma flor de 

girassol para colocar na sala. A partir da flor do girassol, os alunos foram 

convidados a fazerem o seu compromisso/ empenho para este ano.  

Levanta-te e Testemunha que juntos conseguimos ser felizes. Com 

Jesus e Maria que dão sentido aos nossos dias. Bom Ano!  

Em Comunidade 

Anabela Silva, fma  
Colégio Nossa Senhora do Alto 
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VAMOS SUBIR A MONTANHA 
 

Ninguém nos tinha avisado que íamos subir a uma montanha… Não tínha-

mos ferramenta alguma para nos defender! Então? Obedecer! 

Chegámos no dia 19 um bocadinho ansiosas com o que iria acontecer na-

queles oito dias. Como seria o orientador? Não conta muito para que os 

Exercícios Espirituais corram bem, dizem. Ai, conta, conta. É como se a 

candeia que vai à frente resplandecesse com luz espevitada ou fosse sim-

plesmente bruxuleando de vez em quando, sem caminho bem traçado. 

Por isso, logo na primeira conferência, o Sr. Pe. Rui Pedro disse quem era 

e para o que vinha. Perfeitamente tranquilas. Era um irmão mais novo – 

Deus o benza! – tão menino à beira das mais velhas, mas vinha tentar con-

duzir-nos ao cimo da meditação da Montanha das Bem Aventuranças, que 

alguém assegurou ser a Síntese da Vida cristã! Incrível. E nós acreditamos 

e confiamos. Desde a primeira à última conferência arrumou-nos com S. 

Mateus como bordão seguro para chegarmos e vermos o Senhor. Era essa, 

no fim, a nossa maior ambição. Ir subindo, picareta aqui, pé acolá, e che-

garmos inebriadas com o esplendor da Sua Glória! 

Para chegarmos, foi uma arrelia, uma luta! Tínhamos que nos ir desemba-

raçando do peso da crítica, da hipocrisia (parece trigo, mas é joio), ir con-

vertendo o nosso coração de pedra em coração de carne, amar com todas 

as letras, sons e sinfonias a todas as pessoas, desistir das vinganças, 

atenção à vaidade, ir cuidando ou, melhor, pedir que nos cuidassem das 

feridas, a maioria já antiga, mas escondida nos refolhos da nossa aparên-

cia… Sobretudo, rezar. Imaginem o que é subir a custo e rezar continua-

mente S. Mateus 5, 1-5, aumentando cada vez mais o número de versículos, 

tudo muito bem orientado em pistas e provocações. 

Neste percurso inédito, chegou o momento da memória agradecida, lem-

brando todas as pessoas que funcionaram com Deus para que estivésse-

mos ali, a escutar Jesus na Montanha das Bem Aventuranças. Sentimos 

perfeitamente que foi tudo bafejado pelo sopro do divino Espírito e demos 

largas à gratidão, melodia que nem sempre está presente na nossa vida. 

Parafraseando Jesus, “em verdade, em verdade vos digo” como foi bom 

subir, tentar esvaziar, acreditar, rezar e saborear como o Senhor é Bom!  

Nossa Senhora foi também todos os dias a ouvinte mais atenta a quem nos 

encomendava o P. Rui Pedro, na esperança de que, sendo nós suas filhas, 

nos vamos parecendo com Ela a pouco e pouco. Quem nos vir possa dizer: 

Já sei a quem pertences, não é pelos olhos ou bochechas que tens, mas 

pelo que ÉS!  

 Ó Senhor, vieste novamente pregar e olhar. 

 Não éramos multidão, 

 Um punhado de Irmãs entregues com amor 

 Ao Teu Coração. 

           Terreno onde podes semear 

 Mais uma vez. 

 “Deus Te pague”, Senhor, a generosidade.   

 Vamos guardar estas pérolas com fidelidade!    Delfina da Silva, fma 

Em Comunidade 
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OS FILMES TAMBÉM FALAM— ENCONTRO JÚNIOR 
 
No encontro júnior deste mês, orientado pela Ir. São Santos, contámos 

com a ajuda do filme “Dos homens e dos deuses” para refletir sobre três 

grandes dimensões da nossa vida: Comunhão com Cristo, Vida Comuni-

tária e Missão. O tema do encontro consistiu, assim, em: Da comunhão 

com Cristo à vida comunitária e à entrega missionária.  

Além de não ser online, o que é muito bom, o encontro contou com a par-

ticipação da comunidade onde vivo. Na sexta feira, dia 17 de setembro, 

vimos o filme que nos iria servir de pano de fundo para a reflexão do dia 

seguinte, associando-o à nossa vida consagrada e salesiana e confronto 

com as constituições, oração e partilha.   

O ponto de partida para a reflexão foi a essencialidade da nossa vida reli-

giosa: a comunhão com Cristo. No filme, a centralidade que Jesus 

ocupa na vida daqueles monges é evidente; os desafios das suas 

vidas são ritmados pela oração, pelo silêncio e pela entrega sem re-

servas à missão. E é isto mesmo que cada uma de nós deseja: ser 

de Jesus para poder ser sinal de Jesus onde quer que estejamos.   

Ao longo do filme, a vida comunitária é retratada, de facto, como vi-

da partilhada acolhendo alegrias e dificuldades. Conscientes de que 

estão juntos em nome de Jesus, os monges procuram, em tudo, dis-

cernir a Sua vontade. Por fim, a relação com Jesus e a vida comuni-

tária constituem o suporte para que a missão daquela comunidade 

seja fecunda.  

Do visionamento do filme fica o enorme desafio de acolher cada pes-

soa que chega às nossas obras, que passa por nós, como um irmão. 

Sem julgar, sem colocar rótulos pelas suas crenças ou escolhas. 

Que grande desafio este!   

Foi verdadeiramente um dia de paragem, reflexão e oração! Apreciei 

muito o encontro e o facto de nos termos baseado num filme para a 

nossa reflexão, o que não é muito habitual.  

Se visto com um olhar crítico, esta obra pode ajudar-nos a refletir 

sobre as nossas ações, a nossa relação com Jesus, a nossa vida co-

munitária, a nossa entrega à missão, e sem esquecer que está tudo 

interligado porque somos um todo. Aconselho muito a ver! 

 
                  Diana Arrobas, fma 

      Comunidade de Viana do Castelo 
 

 

 

 
 

 
 

Em Comunidade 
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PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA—15 DE SETEMBRO 

No dia 15 de setembro, pelas 8h, a Comunidade da Casa de Santa Ana, Se-

túbal, peregrinou até ao Santuário de Fátima para pedir a bênção de Maria 

para mais um ano letivo. Todas as crianças e jovens da Casa de Acolhimen-

to, juntamente com alguns elementos da Equipa Educativa e Filhas de Maria 

Auxiliadora da nossa casa, aceitaram o desafio de, juntas, ir ao encontro de 

Nossa Senhora de Fátima. 

A manhã começou nos Valinhos com a tradicional visita à Casa dos Pasto-

rinhos, onde grande parte das nossas meninas nunca tinha estado. A Irmã 

São foi a responsável por apresentar a história destas 3 crianças, simples e 

alegres como as nossas, a toda a comunidade. Tivemos a graça de ter tam-

bém connosco o Pe. Cláudio da Diocese de Setúbal, que presidiu a Eucaris-

tia no Calvário Húngaro e nos falou da importância do colo da nossa Mãe 

do Céu e de como Jesus, na sua simplicidade, veio ao mundo do mesmo 

modo que nós, pelo ventre de Sua mãe. 

Depois de almoço, já na Cova de Iria, dividimo-nos em pequenos grupos 

para iniciarmos um jogo de descoberta de todos os locais emblemáticos do 

Santuário. Com a ajuda do Pe. Cláudio pudemos olhar para a Basílica da 

Santíssima Trindade com outros olhos, com mais pormenor e rigor. Apren-

demos que no painel por detrás do altar podemos encontrar a Antiga e No-

va Aliança, assim como ficámos a perceber melhor o significado de “o Se-

nhor é meu pastor”. Na Capela de Adoração, o pilar de todo o santuário, ti-

vemos a oportunidade de, em silêncio e com a presença da Irmã Linda, con-

versar com Deus, entregar-Lhe as nossas dores e alegrias e dedicar-Lhe 

um importante momento de oração. Na Basílica de Nossa Senhora do Rosá-

rio, com a Irmã São, as nossas jovens tiveram a possibilidade de estar per-

to de Francisco e Jacinta e constatar que crianças como elas tiveram a gra-

ça de contemplar Nossa Senhora quando ainda eram “de baixa estatura”, 

mas de coração humilde.  

De forma a maravilhar ainda mais o coração da nossa Comunidade, visitá-

mos a Casa das Candeias, da Fundação de Francisco e Jacinta Marto.  

Para encerrar esta Peregrinação, consagrámos o nosso coração a Nossa 

Senhora, na Capelinha das Aparições, onde tivemos um momento de ora-

ção com toda a Comunidade, presidida pelo Pe. Cláudio e com a participa-

ção das nossas jovens no coro e nas leituras. Grande foi a graça de estar-

mos tão perto de nossa Mãe a rezar com todos os presentes, pedindo um 

início de ano tranquilo para todos e um coração mais puro, capaz de aco-

lher o dom do Espírito Santo, sob o manto de Maria. 

Foi um dia cheio de luz, no qual as nossas jovens tiveram a oportunidade 

de se interrogar acerca deste maravilhoso Milagre de Nossa Senhora e de 

como 3 simples crianças foram as escolhidas, assim como elas o são para 

acolher no coração toda a grandeza da nossa fé. Voltámos para casa de co-

ração cheio de alegria e esperança, com a certeza de que, com a graça de 

Nossa senhora de Fátima e a ajuda de Deus, este será um ano rico para to-

das.           

                           Vanessa Carreto, 

                 Educadora Casa Santa Ana 

Com os Jovens 
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FORMAÇÃO JUNIORES—CONFERÊNCIA CIEM 
 

De 10 a 19 de agosto realizou-se, em Ariccia (Roma), uma formação 

que contou com a presença de 47 irmãs juniores de várias províncias 

e várias nacionalidades (Itália, Polónia, Ucrânia, Bielorrússia, França, 

Espanha, Congo, Madagáscar e Portugal). 

Durante este período de formação, o tema que nos guiou foi: 

“Somos verdadeiras imagens de Maria.” - uma expressão re-

tirada da cronistoria que teria dito madre Mazzarello às pri-

meiras irmãs de Mornese. Nos momentos de reflexão pesso-

al, partilha em grupo e workshops tivemos sempre como pa-

no de fundo a dimensão Mariana, tão característica do nosso 

instituto. Partimos da imagem que cada uma de nós tem de 

Maria, passando pela importância de sermos filhas e conclu-

indo que somos chamadas a ser mães, a viver uma materni-

dade fecunda na nossa vida ( relações, missão ...). 

A formação foi orientada pela Ir. Linda Poker e contou com a 

participação de outras irmãs que realizaram alguns temas e 

workshops. Tivemos, também, a oportunidade de visitar o 

Santuário Mariano em Ariccia. 

Foram dias de formação (sempre muito importantes), mas 

foram, principalmente, dias de encontro com irmãs com as 

quais partilhamos um pedaço de estrada, um sonho e desejo 

comum de dedicar a vida a Jesus ao serviço dos jovens. 

Com ricos momentos de partilha em grupo, de descontração 

e jogo, e a possibilidade de partilhar tu a tu um caminho que 

se vai fazendo, aquilo que vamos vivendo nas nossas pre-

senças salesianas, sentiu-se a necessidade de viver uma for-

mação experiencial, capaz de nos orientar e fazer crescer no 

concreto da vida, da missão que nos é confiada. Que forma-

ção e missão seja como que duas faces da mesma moeda. 

Agradeço a oportunidade de participar nestes dias de formação, cons-

ciente do esforço que enquanto província é preciso fazer para que tal 

participação seja possível. 

Diana Arrobas, fma 
 

 

 

 

Em Formaçã0 
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CORAGEM!...TESTEMUNHA! 
 
Alinhadas com o tema Pastoral deste ano e com o último ano de prepa-

ração para o 150º aniversário da fundação do Instituto, nos passados 

dias 28 e 29 de agosto, as diretoras e o Conselho Provincial reuniram-

se para, em comunhão, melhor partirem para a animação das comuni-

dades neste novo ano pastoral a iniciar. 

Há anos que apreciamos muito que os nossos encontros comecem 

com um tempo relativamente longo de oração: uma “Lectio Divina”. O 

texto escolhido foi o que orientará a pastoral da juventude neste 2ª ano 

de caminho para a JMJ 2023: Levanta-te! Eu te constituo Testemunha 

do que viste” (Cf  Act 26,16). Esta manhã de oração concluiu-se com a 

partilha da reflexão sobre o referido texto, culminando com a Eucaris-

tia. 

O restante tempo foi de reflexão sobre o caminho de revitalização e re-

estruturação em que estamos empenhadas bem como o acolhimento 

de orientações para o novo ano. 

Terminado o encontro, sentimos que a nossa Madre Mazzarello nos diz 

ainda hoje; “Coragem, coragem e sempre com grande alegria; esta é 

um sinal de um coração que ama muito o Senhor”. 

Fernanda Luz Rosa, fma 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Em Formação 
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A MINHA GRATIDÃO 

Há tanta gratidão que trazemos no coração, são tantas as maravilhas 

que Deus opera nas nossas vidas que queremos agradecer e, por ve-

zes, não sabemos por onde começar nem onde acabar. Então simples-

mente agradecemos a Deus o dom da nossa vocação, o dom da nossa 

família, o dom da nossa comunidade, a missão que nos foi confiada. 

Como consagrada, sinto-me acariciada pelo Deus da vida, por tudo o 

que Ele tem realizado nestes 25 anos de consagração. Celebrar 25 

anos é fazer memória de uma história que vai sendo construída. Revi-

vendo o passado, sinto profunda alegria, pelo caminho feito e olho pa-

ra o futuro com a mesma alegria, pois foi Deus que que me chamou e 

que me conduziu até aqui. 

Agradeço a Deus o dom de cada uma das irmãs que, ao longo destes 

25 anos, me acompanharam com amizade, carinho e oração. Peço a 

Deus que motive muitas jovens a deixar-se envolver pelas maravilhas 

do seu Amor.   

              Maria João, fma 
 
 

5 AGOSTO 2021 

 Cantemos, Irmãs, com alegria, 

 Unidas no dom da fraternidade, 

 Somos as amadas do Deus do Amor, 

 Cantemos a Sua Fidelidade. 

 
 Cantemos um Cântico novo, 

 Pela frescura da gratuidade, 

 Dos 3, 25, 50 e 70 anos 

 Das Irmãs e sua fidelidade. 

 
 Estamos em festa, no fim de um retiro, 

 Marcado por um caminho de intimidade 

 Com um Deus por nós apaixonado, 

 Que quis descer à nossa realidade. 

 

Agradecendo 



 

 

Começámos o retiro em Betânia, 

Na casa de Lázaro, Marta e Maria, 

Onde Jesus descansava, 

Ao pôr-do-sol de cada dia. 

 

Maria escutava o Mestre, 

Neste abrigo familiar, 

Marta servia, acolhendo, 

Era a mãe daquele lar. 

 

Nestes lindos dias de deserto, 

O Amado falou-nos ao coração... 

Num diálogo quente e apaixonado, 

Como salmo em doce canção. 

 

Ao Padre Filipe a nossa gratidão, 

Neste humilde cântico de amor; 

Encantadas com as descobertas 

Encontradas nas vinhas do Senhor! 

 

Mesmo coxo e limitado, 

Tua voz correu ligeira; 

O amado falou por ti 

Tocaste a chaga certeira! 

  

Não tem rima muito arrumada 

Este canto de gratidão, 

Mas podes crer que é verdade, 

Foi escrito em contemplação. 

 

Peço muita compreenção, 

Se disser alguma heresia, 

Um coração apaixonado, 

Nem sempre respeita a Teologia. 

 

 

Ultrapassa a inteligência humana, 

A riqueza dos símbolos e imagens, 

Só o Espírito nos pode conduzir, 

Por caminhos que não são miragens. 

 

O Cântico dos Cânticos, Livro Sagrado, 

Inesgotável fonte de conversão, 

A amada é a Igreja, tu e eu, 

O amado é Jesus, fonte de salvação. 

 

Deus antes de criar o mundo 

Pensava, amava a ti e a mim, 

É tão grande o seu amor, 

Qu’inda hoje nos ama assim! 

 

Recriava-se no Filho, 

Que nos entregou como oferta, 

Mesmo que sejamos ingratos, 

Mantém sempre a porta aberta. 

 

Criaste-nos para Ti, Senhor, 

O nosso coração não pára sossegado, 

Anda inquieto, sempre insatisfeito, 

Enquanto não Te encontra, Bem amado! 

 

Vistes o meu Bem Amado? 

Dou voltas e voltas no meu leito, 

Levanto-me e torno a deitar-me, 

Não sossego de nenhum jeito. 

 

No tempo da noite escura, 

Vivamos da recordação, 

É arma de fé e de esperança, 

É âncora de salvação! 
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Agradecendo 
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Não esqueçamos as obras do Senhor 

São elas grata memória 

São suporte na provação 

Dão sentido à nossa história! 

 

As sentinelas que nos acompanham 

São Anjos e estrelas cintilantes, 

Que nos apontam caminhos de luz, 

Aos nossos passos vacilantes! 

 

Quero entrar no Palácio do Rei, 

Sou negra, mas mui formosa, 

O meu Amado é para mim e eu para Ele, 

Minhas vestes exalam o perfume da rosa. 

 

Sou negra, mas mui formosa, 

Foi o Sol que me queimou, 

Cuidei das vinhas do Amado, 

Onde o amor muito amou.  

 

Passou o inverno, eis a Primavera, 

Despertam as pombas e as flores, 

O amado corre veloz como veado, 

As vinhas exalam os seus odores. 

 

Sou morena mas formosa, 

Não me envergonho da minha história, 

Meu amado gosta de mim assim, 

Com Ele vou até à glória! 

 

Eu sei que o Amado não dorme 

De noite estou de vigia... 

O Amado pode chegar; 

Quero saborear a Sua companhia. 

 

 

 

 

Quero gastar tempo com Ele, 

Ir ao fundo do Seu coração, 

Quero conhecê-lo melhor, 

Dar-lhe sempre mais atenção. 

 

Corre meu Amado, vem a mim, 

Vou vestir a túnica e sujar os pés, 

O meu Amado seduziu-me, 

Invadiu o meu ser de lés a lés! 

 

Somos Filhas de Maria Auxiliadora, 

Maquete perfeita da Igreja do Senhos, 

O Deus da vida faça em nós, 

Como fez com Ela a casa do Amor. 

 

Em 150 anos de Historia, 

Num Instituto todo de Maria 

Façamos Mornese no mundo, 

Dando-lhe Jesus com amor e alegria! 

 

Neste hotel de cinco estrelas, 

O Senhor serviu-nos bons manjares, 

Pois as sentinelas desta casa, 

Serviram-nos bons almoços e jantares. 

      

Nada faltou às donzelas, 

Nesta torre protegida, 

À equipa a nossa gratidão, 

E a nossa oração agradecida! 

 

 

 

 

  

   

   

  Mº Teresa Nobre, fma 

 
 

Agradecendo 
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O Senhor chamou a Si... 

07.07.2021 – Sr. António Manuel – Irmão da Ir. Maria Dorinda Neves  

13.07.2021 – Sr. António Ribeiro – Irmão da Ir. Beatriz Duarte 

22.07.2021 – Sra. D. Maria Cândida – Mãe da Ir. Mª Zélia Cunha Aires   

06.09.2021 – Sra. Maria Almerinda da Cunha – Tia/ madrinha da Ir. 

Mª Zélia Cunha Aires   

19.09.2021 - Sr. Celestino Marques—Irmão da Ir. Carminda Marques 

Paz à sua alma e conforto 
aos familiares! 


