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“Sede comunidades geradoras,

«mulheres de esperança». 

Vós o fareis a partir da identidade

salesiana, com o estilo  salesiano:

especialmente a escuta, 

a  presença ativa, o amor aos jovens.”  

Papa Francisco
O SÃO MARTINHO NAS

NOSSAS ESCOLAS

A VIDA NAS
COMUNIDADES

A ALEGRIA DOS
JOVENS NO MJS

SOBRE O CAPÍTULO
GERAL XXIV



   É com alegria que acolhemos o nosso Sintonia com um novo

rosto!

    Nada acontece por acaso!

   Vivemos, como Instituto, também um tempo novo : o do Capítulo

Geral XXIV , marcado por tantos sinais, surpresas e novas

interpelações. Como nos disse a Madre Chiara nas palavras de

conclusão do CG XXIV: o Capítulo foi, para cada uma de nós, uma

experiência nova, uma experiência de fé, um encontro carismático,

uma escola de formação que não nos deixou como nos encontrou .

A experiência do Capítulo reavivou a alegria da nossa vocação de

FMA e empenhou-nos a viver intensamente o objetivo de

“despertar a frescura original da fecundidade vocacional do

Instituto” , despertar a paixão pelo Senhor Jesus e pela missão

educativa. 

   No Documento Capitular sublinhámos que, como membros da

comunidade educativa, todos somos convidados a assumir uma

nova pedagogia vocacional que permita a cada um descobrir e

viver o seu próprio projeto de vida.

    A Assembleia Capitular ouviu o grito dos jovens, dos pobres e da

Terra e decidiu envolver todo o Instituto num caminho de

conversão ecológica . Como educadoras salesianas, sabemos bem

que, para preparar o futuro e realizar processos de mudança,

devemos elevar cada vez mais a qualidade da formação e a missão

educativa. 

  Em comunhão com toda a Igreja, celebremos com alegria a

Solenidade de Cristo Rei e rezemos pelos jovens na sua caminhada

de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em 2023. O

Dia Mundial da Juventude, instituído pelo Papa Francisco para o

Domingo de Cristo Rei, convida os jovens a serem testemunhas

junto de muitos outros jovens, a abrirem-se às surpresas de Deus e

a serem profetas de tempos novos, apelando à esperança.

Rezemos pelos nossos jovens e dediquemos tempo para os escutar.

   “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (Cf At 26,

16)

   Boa festa de Cristo Rei e boa entrada no Advento! 

editorial

de Rosa Cândida Gomes, fma
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    “FAZEI O QUE ELE VOS DISSER” (Jo 2, 2)

Comunidades geradoras de vida no coração da contemporaneidade.

   Eis o tema do Capítulo Geral XXIV do Instituto das FMA que, de 11

de setembro a 24 de outubro de 2021, reuniu na Casa Geral, em

Roma, 170 capitulares provenientes de 97 países . Em tempos de

pandemia, este foi um Capítulo todo particular, sob vários aspetos.

Adiado por duas vezes, é realizado sob um protocolo assumido com

a autoridade da saúde de Roma, que implicava quarentena à

chegada a Roma, seguida de testagem ao Covid 19 e a permanência

na Casa Geral durante todo o tempo do Capítulo.

  A 11 de setembro demos início aos trabalhos de preparação com um

tempo de retiro e formação. No dia 17 de setembro, com a presença

do Cardeal João Braz de Aviz, prefeito da Congregação para os

Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, foi

solenemente aberto o XXIV Capítulo geral do Instituto. 

 Este acontecimento de graça e de comunhão decorreu

serenamente, sob a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora que do

Alto nos protegeu com o seu manto. Os trabalhos foram intensos,

pois foi necessário ajustar a agenda capitular ao tempo reduzido.

  Partindo da apresentação e estudo da Relação da Vida do Instituto

referente ao sexénio 2014-2020, do Instrumento de Trabalho para o

CG XXIV e dos documentos decorrentes do trabalho Pré capitular

realizado nas comunidades e pelas capitulares a nível das

conferências interprovinciais, com a ajuda de algumas iluminações

que nos foram proporcionadas, procedemos ao aprofundamento do

tema, com atenção aos tempos que vivemos, discernindo caminhos

que, como Instituto, somos chamadas a percorrer nos próximos seis

anos.  

   A meio do Capítulo decorreu o processo de eleição da Madre Geral

e do seu Conselho, sob a condução do Reitor-Mor emérito, Don

Pascual Chávez, sdb. Assim, no dia 5 de outubro foi eleita a X

sucessora de Santa Maria Mazzarello, Ir. Chiara Cazzuola , Italiana.

Seguiu-se a eleição da Vigária Geral e das outras 13 conselheiras,

representantes dos diferentes continentes e culturas, onde o

Instituto está presente. 

 

de Rosa Cândida Gomes e Mª das Dores Rodrigues
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sobre o capítulo geral



   Prosseguindo os trabalhos de reflexão, a Assembleia Capitular, deixando-se iluminar

pela presença de Maria nas Bodas de Caná, acolhendo o mandato: Fazei o que Ele vos

disser e na escuta do Espírito, decidiu três grandes horizontes do caminho do Instituto do

próximo sexénio: viver em formação contínua para um novo entusiasmo vocacional;

caminhar em sinodalidade; atuar em rede na ótica da ecologia integral.

   O fio condutor destas três dimensões é a qualidade da presença; o nosso ser e estar

como Filhas de Maria Auxiliadora e como comunidade. Somos chamadas a viver a vida

como vocação e a redescobrir o Carisma salesiano em todo o seu dinamismo apostólico,

com a nossa identidade mariana. 

   Quase a concluir o Capítulo, como ‘cereja em cima do bolo’, vivemos o impensável: a

visita do Papa Francisco à aula capitular! Uma surpresa muitíssimo bem preparada! Pois

no cronograma do CG XXIV constava uma audiência no Vaticano no dia 22 de outubro. Na

véspera foi-nos comunicado que a Santa Sé informara que devido a um imprevisto o Papa

não nos podia receber, mas enviaria uma vídeo mensagem. Com uma grande desolação e

flexibilidade acolhemos o imprevisto. Procedemos conforme as orientações dadas para

este dia. Pelas dez horas, reunidas na sala capitular, enquanto esperávamos a vídeo

mensagem do Papa, sob a presidência do Madre Chiara, fizemos uma evocação de S. João

Paulo II, cuja memória celebrávamos. Umas Irmãs pacificamente crentes em tudo quanto

tinha sido anunciado; outras, céticas e expectantes da chegada do Papa, pois havia alguns

sinais que assim o anunciavam: a vinda dos fotógrafos do Vaticano, os belíssimos arranjos

de flores amarelas e brancas que enobreciam os principais ambientes capitulares, o apelo

à indumentária de festa e ao asseio das mesas de trabalho, etc. Até que se abrem as

portas da sala capitular e entra o Papa Francisco acompanhado da Madre emérita, Yvonne

Reungoat. Com um caloroso e emocionado aplauso acolhemos o Papa na nossa casa! Uma

carícia do Céu e da Igreja. 

   A Palavra que o Papa Francisco legou ao Capítulo FMA é um chamamento “a renovar o

nosso ‘Sim’ a Deus neste tempo, como mulheres e comunidades que se deixam interpelar

pelo Senhor e pela realidade, tornando-nos profecia do Evangelho, testemunhas de

Cristo e do seu estilo de vida.” 
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Um passeio para celebrar
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O Espírito sopra onde quer

          Ninguém ousaria pensar que, em tão pouco tempo, as Irmãs Capitulares elegessem

todo o Conselho Geral. Mas, francamente, o que causou maior espanto foi a novidade.

A Madre – Deus a abençoe e lhe dê a fortaleza que merece pelo seu SIM! A sua eleição foi

rápida e serena porque, com certeza, já fugiriam para ela todos os pensamentos. As Irmãs

seguiram-se numa eleição sem desajustes, certinhas como lançamento de nave espacial,

foi um regalo notar como o Espírito Santo não abandonou aquele espaço para não

perderem tempo. Cheias de juventude e do mistério de outros continentes, foi lindo lindo

contemplar a Índia ao lado do Japão, a Europa e a América, a África apresentarem-se com

o entusiasmo inocente da primeira oferta. Até nos sentimos revigoradas com aquela

generosidade sem preâmbulos e, certamente, a Madre experimentará mais esperança

naquelas vidas unidas a comungar a mesma Missão.

           Parabéns, ficamos muito felizes e gratas pelo Sim de cada uma. Nossa Senhora já os

recolheu, com certeza contente, tal como as Mães se sentem quando os filhos tomam

decisões assertivas. 

           Realmente as Irmãs Capitulares fizeram lembrar o Livro do Génesis “Ao fim do sexto

dia Deus viu que tudo era bom e ao sétimo repousou”… Sabemos que não descansaram,

estava concluída uma etapa, vinha outra também cheia de responsabilidade. É que o

presente anda baralhado e fugidio de Deus. Um grande grito ressoa por toda a terra, de

forma e sons e até silêncios diferentes: “Queremos ver Jesus!” Como é que nós O

possuiremos melhor para lhO levar?

de Delfina Silva, fma

de Diana Arrobas, fma - Comunidade Viana do Castelo

    No feriado do 5 de outubro, após a eleição da atual Madre

Geral, Sr. Chiara, fomos dar um passeio aqui pela zona. 

    Depois do almoço, para ajudar a digestão e porque o bom

tempo a isso convidava, fomos até ao monte de S. António, em

Afife. Foi uma viagem curta até ao extenso monte, que oferece

não só uma bonita vista sobre o Oceano Atlântico, como o

espaço ideal para piqueniques e jogos com os jovens.

     Tendo a belíssima paisagem e o clima agradável como pano

de fundo, aproveitámos para rezar o terço e agradecer pelo dom

do Instituto e da recém-eleita Madre Chiara Cazzuola.



A Alegria do Reencontro no MJS de Setúbal
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de Catarina Barreto, animadora MJS

Foi no dia dos Anjos da Guarda, a 2 de outubro, tão especial

para o nosso fundador, que o MJS de Setúbal retomou as suas

atividades presenciais com os cerca de 30 jovens que

compõem o grupo.

Animadores e pré-animadores prepararam, com carinho, uma

tarde repleta de festa, na qual, através de um jogo de

estafetas, ficaram a conhecer o tema pastoral do ano que os

vai impelir a "levantar-se do sofá" e ser, como São Paulo,

testemunhas do amor de Deus por todos nós. Em reflexão

orante, os jovens descobriram ainda que, no caminho da vida,

só poderão chegar à meta juntos, contando com o

compromisso e os dons de cada um.

Neste dia de abertura, a alegria foi a rainha da festa: a que

brotou da gratidão do reencontro presencial, depois de tempos

mais turbulentos, nesta nossa casa, mas sobretudo aquela que

se funda em Cristo e que é a "cola" que une esta família MJS. 

Centro Juvenil S. João Bosco - Viana do Castelo

   Na tarde do dia 9 de outubro de 2021, deu-se início ao

Centro Juvenil São João Bosco . Este centro é a

continuidade de um projeto de implementação do MJS na

realidade de Viana do Castelo, iniciado no final do ano

passado com os alunos do 4º ano. É, igualmente, um modo

de dar continuidade ao Clube Mini Bosco que existe no

Externato São João Bosco como oferta extracurricular para

os alunos do 1º ciclo. Neste projeto estão envolvidas as

irmãs da comunidade e alguns voluntários (jovens e

educadores).

  Pelas 15h, começámos o nosso encontro com um

momento de acolhimento. Enquanto os pré-adolescentes

inscritos iam chegando, acompanhados pelos pais,

animadores e jovens jogaram futebol, basquetebol e

dançaram muito. De seguida, tivemos um pequeno jogo de

quebra-gelo entre todos: um jogo de mímica, no qual cada

um colou um post-it com palavras na testa de outro

elemento, encarregue de descobrir o que estava escrito

através da representação da palavra por gestos.

de Valéria, animadora MJS



Testemunho missionário no externato nª senhora de fátima

S I N T O N I A  -  O U T . N O V  2 0 2 1 P A G .  6

   Jogo terminado, pais e filhos dirigiram-se para o salão para

se dar início à Boa Tarde e mensagem de boas vindas,

realizada pela Irmã Lourdes Teixeira, diretora da Casa. De

seguida, após apresentado o Tema Pastoral, explicadas as

atividades a realizar no Centro Juvenil e apresentada a equipa

de animadores, os pré-adolescentes participaram num jogo

sobre o tema pastoral enquanto os pais tiveram uma breve

reunião. O jogo foi muito divertido e entusiasmante para os

pré-adolescentes que participaram todos contentes em todas

as etapas e atividades realizadas. 

   No final do jogo, houve espaço para um convívio com lanche

partilhado, com direito a música, jogos e muita animação.

   Foi um sábado repleto de alegria, diversão, fé, amizade,

amor e partilha. Saímos com a certeza de que estes jovens

querem conhecer ainda mais Jesus e ser testemunhas do seu

amor. 

de Externato Nossa Senhora de Fátima

   No dia 21 de outubro, o Externato Nossa Senhora de Fátima recebeu a visita de dois

missionários, o Francisco e a Teresa, que partilharam connosco um pouco das suas

experiências de missão. Os alunos do 4ºB fizeram-lhes uma breve entrevista.

4ºB - Podem dizer quem são e o que fazem

para os nossos leitores vos conhecerem.

F. - Eu sou o Francisco, sou professor e sou

casado com a Teresa.

T. – Eu sou a Teresa, neste momento, estou

em casa pois temos três filhos ainda

pequenos. 

4ºB - A certa altura, decidiram ser

missionários. O que vos levou a decidir ir

para as missões?

T. - Foi o testemunho de uma Irmã

missionária que me tocou o coração. Depois

falei com um padre e percebi que era

possível eu ir em missão, então arranjei

maneira de ir durante um ano.

F. - Foi porque eu acredito em Deus e senti

esse chamamento de Ele me enviar em

missão durantes esses dois anos em

Moçambique, mas Deus continua a chamar-

nos a sermos missionários nas realidades em

que estamos envolvidos.

4ºB - Quantos anos tinham quando foram

para Moçambique fazer a missão? E com

quem foram?

F. - Tinha 26 anos e fui com os Missionários

da Boa Nova. A casa onde estão estes

missionários fica perto de uma casa das

Irmãs Salesianas.

T. - Eu tinha 35 anos e fui com os Leigos Boa

Nova, pois mesmo quem não é Padre nem

Irmã pode partir para estas missões.
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4ºB - Além de Moçambique, já fizeram

missão noutros sítios?

T. - Eu só estive em Moçambique, mas

além dessa missão, continuo a ser

missionária como catequista e mãe.

F. - Eu também estive em Cabo Verde, mas

agora continuo a ser missionário. Agora

somos cinco (família), uma pequena

comunidade (risos), mas também

continuamos a espalhar a Palavra através

da música, das redes sociais e a Teresa é

“coach” da mente das pessoas.

4ºB - Ainda mantêm contacto com as

pessoas que conheceram quando estavam

na missão?

T. - Tenho contacto com uma Irmã que

esteve lá comigo e fui sabendo algumas

coisas das pessoas que viviam lá, mas

tenho pouco contacto.

F. - Alguns amigos nas redes sociais, mas

poucos, porque não há tanta tecnologia

como aqui. 

4ºB - O que levavam para as pessoas das

missões? Como as ajudavam?

T. - Eu levei muitos lápis, cadernos e roupa

interior (que são coisas que fazem muita

falta) que os meninos da catequese

ofereceram. Mas lá ajudei em várias coisas,

na alimentação, na escola, na saúde,

auxiliando uma enfermeira, fiz catequese,

formação para adultos, fazíamos um pouco

de tudo.

F. - Também levei material escolar e levei

muitas flautas para terem alguns

instrumentos e poderem aprender música.

Lá também fiz muitas coisas como a

Teresa disse, fui professor, formei leitores,

cantores, etc. Mas uma coisa curiosa,

ensinei a tocar viola a meninos que ainda

não tinham viola. Para treinarem, usámos

uns paus, pusemos 6 fios e eles iam

treinando as posições. Depois havia uma

viola já um pouco estragada e eu

emprestava a minha e sei que ainda

continuam a tocar.

4ºB - Como comunicavam com os

moçambicanos? Aprenderam outras

línguas?

T. e F. - Normalmente, falávamos em

português, que é a língua oficial. mas

algumas pessoas que não iam à escola e os

mais velhos falavam dialetos próprios

dessas regiões e tínhamos um tradutor

que lhes dizia o que queríamos dizer e nos

traduzia a nós o que eles diziam.

Aprendemos algumas palavras, mas não

houve necessidade de aprender outras

línguas. 
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"É sol, é luz, é cor. É juventude a crescer. Para o futuro a cantar.
Sempre unidos! CAMINHAR."
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de Lea de Morais, fma - Externato Nª Srª do Rosário

4ºB - Que mensagem gostariam de deixar para que algum dos nossos leitores possa ser

missionário?

T. - Vocês querem ser felizes? (alunos respondem “sim”) Então, o caminho é conhecer

melhor Jesus. Ele dá vida, Ele diz como podemos ser felizes. Se continuarem na catequese,

vão aprender muito com Ele. Se partilharem coisas que não precisam, por exemplo, vão

ver que podem ajudar os outros de várias formas, podem ser missionários e sentirem-se

mais felizes.

F. - Podem ver um filme chamado “O poço de Ryan” e poderão ver como uma ideia de um

menino como vós pode mudar a vida de muita gente. Todos nós podemos ser

missionários, podemos começar com pequenas coisas lá de casa e ajudar os outros que

estão à volta. “Missionário” vem de uma palavra em Latim que significa “somos enviados”,

todos somos enviados aos outros, para sermos mais completos e mais felizes.

T. - Se alguém sentir esta vontade de ir fazer missão, podem falar com alguém, como as

Irmãs Salesianas e saber como podem ajudar desde já e, quando forem maiores podem ir

para outros sítios, é só preciso dar o primeiro passo: falar com alguém que já seja

missionário.

4ºB - O Francisco e a Teresa merecem uma grande salva de palmas.

Muito obrigada por esta entrevista e pelo vosso testemunho.

    Sim, a caminhar juntos, caminhar em SINODALIDADE!

Nestes tempos em que a sinodalidade é tão falada e se

multiplicam os discursos, há que realçar a sua realidade

aqui no Bairro. 

    No dia 24 de Outubro o pátio do ENSR transformou-

se em …mini-catedral! Isso mesmo. Devido à realização

da Maratona IRONMAN 70.3, e na impossibilidade do

acesso à tenda no Hipódromo de Cascais para a

celebração das Eucaristias Dominicais, o Pároco, Sr. Pe.

Nuno Coelho, de acordo com a Diretora e Comunidade

do Externato, pediu que o nosso pátio fosse a casa para

as catequeses e as três Eucaristias desse domingo. 

  Foi grande a alegria dos habitantes do Bairro do

Rosário, em especial os mais idosos que há já imenso

tempo não tinham oportunidade de assistir à Eucaristia

presencialmente.



Os símbolos entre Nós

   Bonito o movimento e o envolvimento de todos, pois os preparativos criam sempre

movimento e oportunidade de participação, partilha e comunhão entre todos. Tantas

pessoas ajudaram a dispor o espaço como se fosse mesmo a missa celebrada na Tenda.

Luz, som, altar e todos os materiais foram montados a partir das seis e meia da manhã de

domingo e, aos primeiros raios de sol, o pátio estava transformado em capela!

   Ficámos felizes por ver tanta gente de todas as idades a encher os espaços para as

catequeses, ensaios, conversar em família e celebrar a eucaristia. Ficámos felizes por esta

oportunidade e confiança do Pároco, sinal evidente da participação sinodal que aqui no

Bairro vai crescendo e faz caminho.

É juventude a crescer!

    Nesta mesma linha tivemos a realização de um concurso sobre as Missões, realizado pelo

Clube de Imagem e Comunicação , orientado pela Professora Tanya Fernandes. O grupo de

alunos do 6º e 7º ano organizaram um concurso sobre as missões e convocaram umas

concorrentes especiais - as Irmãs da Comunidade do ENSR, que tiveram de se defrontar

com alunos do 9ºano. Foi um momento de animação missionária e de salesianidade.

Obrigada ao Clube de Imagem e Comunicação pela sua iniciativa, pela ideia dos jovens

protagonistas e…que venham mais! 

   Também a isto se chama sinodalidade e mais ainda, clima salesiano em estilo Mornesino!

É tão lindo e estimulante ver os alunos empenhados nestes «miniconcursos», sinal de que

nem tudo lhes passa ao lado de forma indiferente e que prezam muito a presença próxima

das Irmãs da comunidade!

   É sol, é luz, é cor!... Sempre unidos ! CAMINHAR.
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de Anabela Silva, fma - Externato Nª Srª do Alto

       Que bom! Que bom! Que bom!

  Receber os símbolos da Jornada Mundial da

Juventude é uma graça enorme. E foi graça e dom para

a nossa comunidade educativa acolher a Cruz Peregrina

e o Ícone de Nossa Senhora no dia 12 de novembro.

Todas as turmas, desde a Pré-escolar até ao 9º ano,

assim como os professores e funcionárias tiveram a

oportunidade de viver um momento de reflexão e

oração, fazendo memória e projetando os desafios que

os símbolos lançam para a nossa juventude. Cristo vive,

vive no meio de nós, vive nas nossas palavras e ações,

no nosso testemunho e no nosso silêncio. 

 Alegria, acolhimento, desafio, contemplação, confiança,

coragem, doação: com Maria, levantamo-nos e partimos,

à pressa, para servir. 

    Obrigada pela oportunidade. 

    Vive Jesus, Viva Maria, Vivam os jovens!



     Sinto um desejo enorme de comunicar a experiência

vivida neste fim de semana, 7 e 8 de novembro, na Casa de

Santa Ana. O movimento, interpelação ou, tenha ele o nome

que tiver, viu a luz online no início do ano. Há tempos, depois

da permissão do SNS, o grupo reuniu-se em Fátima para que

as jovens  que aderiram a este gesto de "Ser Sal" na terra se

conhecessem presencialmente. Bem, elas não disseram que

era na terra, mas eu suponho que sim, SerSal é para a terra. 

     O fim-de semana foi agendado para ser passado em

Setúbal, na casa de Santa Ana. E para cá vieram. A

comunidade religiosa, com uma certa expetativa, muito

esperava estas pessoas, jovens, está visto. Jovens maduras.

Porque vinham para se encontrarem a si mesmas e viverem

com Deus e connosco. Não eram muitos os elementos, mas é

isso mesmo que faz a diferença. Não são precisas multidões,

uma pessoa só pode virar o mundo. Acredito. Um grupinho,

onde uma delas trocou a família no dia do seu aniversário –

24 anos! – pelo grupo que se reunia nesse dia. A família lá

está sempre, ocasiões destas é aproveitá-las. Por aqui já se

pode entrever a massa moldada pelo Espírito.

       Partilhar que foram dois dias alegres, cheios de toques

de Deus num clima mesmo nosso, felizes é pouco. A

comunidade religiosa não conseguiu viver todas as ações que

esse grupo realizou. Não era possível, mas o clima, a unção, a

perceção de que o Senhor Jesus andava por ali, falava e

pedia mais amor, mais sal, mais coerência, mais…Foi real.

      O tema era simplesmente fazer experiência da missão

salesiana. Missão que pode prender-se na vida consagrada,

na vida conjugal ou noutra vocação saboreada. O

testemunho veio também de um casal cinco estrelas e,

naturalmente, da vida consagrada, que de estrelas têm as

que conservam o foco viradinho para Deus.

        E então? E daí? Para que venho com estes desabafos a

modos de outunais? Porque foquei em Deus o meu querer

ser sal e partilhar esta sondagem que o Senhor Jesus se

encarrega de fazer para que reavivemos a Esperança. Os

jovens são a força do mundo e precisam de guarda ventos

humildes e quentes. Ora lá! Guarda ventos com abertura

prudente para o interior, a toda a hora sem reclamações.  
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SerSal - encontro vocacional
de Delfina Silva, fma 



   Como é certamente do conhecimento de todas, nós - as Irmãs Rosita e Mª de Jesus -

tivemos a dita de ser enviadas pela Província para continuarmos presente, embora em

outros moldes, na nossa obra do Bairro do Fim do Mundo. Enviadas a crianças e

adolescentes, colaboradores da Ludoteca – funcionários e jovens voluntários – e famílias do

Bairro, pelas ruas e nas casas escutámos, de novo no coração, a missão primeira recebida

por Maín, no Borgo Alto, há cerca de 150 anos : “Toma conta delas… são Minhas filhas!”

    A comunidade da Casa Provincial à qual pertencemos alegrou-se e torce por nós! Depois

de um primeiro encontro e entendimento da Irmã Lourdes Gomes e nós as duas com o

Pablo Fortes, coordenador da Ludoteca, ficou decidido irmos dois dias (em princípio,

tardes) por semana ao bairro. 

    Na hora da estruturação do projeto comunitário da nossa casa, já foi tido isto em conta e,

no coração de cada uma das irmãs, ficou gravado e assumido este apostolado comum, que

mexe com a oração e o empenho de todas e de cada uma , já que “a candeia, que vai à

frente, alumia duas vezes”. Assim, às quartas e quintas, após a visita ao Santíssimo

Sacramento, lá vamos nós para a Galiza.

  Depois do almoço e com um sol apetitoso, por enquanto, é a hora ideal para encontrarmos

famílias ciganas e africanas, do continente e das ilhas, à porta de casa a descansar e a

conviver… abertas a quem quer que passe no caminho… e a nós também! Não perdemos

pela demora e paramos, cumprimentamos, metemos conversa… que, por vezes, se alarga…

Interessamo-nos pelos assuntos deles, que já nos falam daquela vizinha que está acamada

para que a visitemos e da outra que está a passar alguma necessidade específica…

    O bairro da Galiza é grande e diversificado nas suas gentes. Sentimos que ainda não

chegámos nem “a meia missa” … e vamos continuar porque o caminho “faz-se, andando…”.

Entretanto, pelas 16h, vão chegando à ludoteca, vindas da escola, as crianças e os

adolescentes. Enquanto não é a hora do apoio ao estudo, entabulamos conversa com este

ou aquele, enquanto merendam ou brincam e também brincamos com eles; quando chega

a hora, vai cada uma apoiar no estudo quem lhe foi destinado.  

    Às 18h é hora de regressar e, pelo caminho, vamos partilhando as “sementinhas que

deixámos cair”, confiando ao Senhor da messe o crescimento e, a seu tempo, os frutos que a

Ele aprouver. 

    Não ficamos por aqui… pois, no autocarro de regresso, sempre nos encontramos com uma

jovem trabalhadora na Escola dos Salesianos do Estoril, a Mariana, e, com ela há uma

partilha recíproca da nossa vivência e a entrega dela à criançada… “para a maior glória de

Deus”!

   Ao recordarmos, neste dia, a bem-aventurada Madre Madalena Morano, tão cheia de Deus

e de pedagogia salesiana que aplicou a mãos cheias pelas crianças e jovens, auguramos

que algo de parecido aconteça enquanto nos cruzamos com tantos destinatários

privilegiados desta nossa presença!
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em saída...
de Rosita Teixeira e Mª de Jesus Reis, fma - Comunidade da Casa Provincial
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A celebração do São Martinho nas nossas escolas
de Equipa do Sintonia

   Ao longo de toda a semana, o São Martinho foi celebrado

num ambiente de alegria e festa nas escolas do Centro

Educativo e Social Nª Senhora de Fátima, mesmo ao jeito de

D. Bosco e Madre Mazzarello.

   No Externato Nossa Senhora da Assunção , em Cascais, a

festa arrancou logo no início da semana, com a atuação dos

alunos do 1º ano, que cantaram uma música sobre o

magusto. Na terça-feira foi inaugurada uma Exposição de São

Martinho, que contou com trabalhos realizados, com

materiais recicláveis, por todas as famílias. Também neste dia

os alunos do 2.º ano recitaram quadras alusivas a esta

celebração. Na quarta-feira, o Externato recebeu a visita do

vendedor de castanhas, que proporcionou um lanche

diferente e especial. Ontem, Dia de S. Martinho, foi a vez do

4.º ano apresentar um teatro sobre a lenda de S. Martinho.

Foi uma semana repleta de animação no Externato Nossa

Senhora da Assunção, que termina hoje com a apresentação

de uma dança preparada pelo 3º ano.

  Também no Externato Nossa Senhora de Fátima , em

Arcozelo, os alunos do 2.º ano contaram a lenda de S.

Martinho num teatro cheio de música e cor, neste dia em que

se celebra o Santo, e fez-se o tradicional magusto, com

castanhas quentinhas e o salto à fogueira.

    No Colégio Laura Vicunha , em Vendas Novas, o Dia de S.

Martinho foi celebrado pelas crianças da Educação Pré-

escolar com um teatro de sombras sobre a lenda de S.

Martinho e um lanche convívio com a tradicional castanha

assada. À tarde, os alunos do primeiro ciclo e do Pré-escolar

partilharam um momento de canções, teatro, provérbios e

adivinhas. Já os alunos do 2º e 3º ciclos participaram num

torneio de futebol, com muito convívio e animação, numa

típica tarde de Verão de S. Martinho.

   Em Viana do Castelo, os alunos do Externato São João

Bosco assistiram ao teatro da Lenda de S. Martinho,

representado pelo grupo do Mini Bosco.  Os alunos

animaram-se, também, com um torneio de matraquilhos,

com direito a prémio e a castanhas assadas.

                                                                           



   Também no Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette , em Paranhos da

Beira, se celebrou o S. Martinho ao longo da semana, com a realização de diversas

atividades muito divertidas, como a pintura da Maria Castanha e uma caminhada até à

Nossa Senhora da Boa Viagem para apanhar caruma e assar castanhas. Ontem, Dia de S.

Martinho, realizou-se o magusto, que contou com muita música e animação.

    Em Setúbal, na Escola Primária Santa Ana , as Educadoras e Auxiliares do Pré-Escolar

representaram, de forma muto divertida, a lenda de S. Martinho e realizou-se o típico

magusto partilhado com castanhas assadas, sumos e muita música.

    Por fim, no Externato Nossa Senhora do Rosário , em Cascais, o Dia de São Martinho foi

vivido em família. A tarde começou com a realização do corta-mato interno, um ambiente

saudável de competição e confraternização. A alegria e os hábitos de vida saudável foram

o mote. Entre medalhados e não medalhados, todos saíram a ganhar. O evento foi seguido

da celebração do Magusto, com a partilha de castanhas quentinhas em turma para

terminar o dia.

    Com a alegria que tão bem caracteriza as Casas Salesianas, assim se viveu mais um São

Martinho!
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  16/10/2021 – Sr. Moisés Barreiros – irmão da Ir. Maria Isilda Costa 

                                                                           
 PAZ À SUA ALMA 

E CONFORTO AOS  FAMILIARES! 
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na casa do pai

Sintonizando
A vida dentro do ecrã:                                                                      

@salesianas_pt                                              


