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Reunião dos colaboradores da Fundação -dia 16 de Julho de 2020   

Boa Tarde a todos esperando que todos estejam bem e que 
estejam também a ouvir adequadamente. Uma palavra especial 
para as nossas Sisters, começando pela nossa Administradora 
Sister Liz e para a nossa Prioreza Sister Elisabeth Healy que têm 
acompanhado a Fundação com muito carinho. Claro que todos 
desejamos também   recordar as nossas Fundadoras, a Sister/ Irmã 
Aileen, a Sister Agnes / Irmã Inês que, sabemos nos está a 
acompanhar no céu, a Sister Alicia e a Sister Teresa. E um 
agradecimento a todos os 160 colaboradores de todos os Centros 
que foram desafiados para estarem presentes. Infelizmente alguns 
não o conseguiram, mas vão ter a oportunidade de tomarem 
conhecimento de toda a informação. Queria também lembrar 
todos os colaboradores que estão doentes ou mais fragilizados, 
desejando a sua rápida recuperação.  

Em nome do Conselho de Administração, e sei que alguns 
administradores estão a participar nesta sessão, nomeadamente 
a Kikita, queria começar por recordar o objetivo desta pequena 
reunião que é a 6 ª que fazemos em conjunto desde o dia 17 de 
abril de 2015. E nas últimas 5 reuniões partilhámos livros que 
evocámos: 2016 -A Espiritualidade Dominicana, 2017 - Uma luz 
que não se apaga, 2018- Alegrai-vos e exultai-vos e 2019 –Cristo 
Vive. Ao contrário dos anteriores encontros não vamos ter o mais 
importante que é a Missa de Acão de graças, normalmente 
presidida pelo Frei José Nunes. Mas desejamos agradecer muitas 
coisas boas e aproveitar a presença de todos para refletirmos 
sobre 3 pontos que já realizámos o ano passado:  

Primeiro: uma entrega e reflexão sobre o livro do Papa Francisco 
“Vida após a Pandemia “. Já temos os livros na nossa posse e 
faremos a sua distribuição de forma mais generalizada em 
Setembro. Mas quem desejar ler em férias pode ir ter com a Alice 
Tomada a partir de segunda feira. Vamos como habitualmente 
tentar abrir o apetite à leitura integral e associar algumas das 
mensagens à Missão da nossa Fundação.  

Num segundo ponto faremos a entrega virtual, que depois será 
real, de uma lembrança pelos 25 anos de trabalho nesta 
instituição, a 3 colaboradoras.  É uma humilde forma de 
reafirmarmos que todas as pessoas são muito importantes 
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E finalmente terminaremos com um Vídeo onde associaremos a 
Vida dos nossos Centros, Casinha Nossa Senhora, Centro Sagrada 
Família e Colégio Bom Sucesso à música do nosso Hino: Laudare, 
Benedicere e Predicare, reafirmando a Espiritualidade e a 
pertença à Família Dominicana que fazem parte da nossa 
identidade.  

No prefácio do livro é dito – Nos primeiros meses de 2020, o Papa 
Francisco refletiu com frequência sobre a pandemia do 
coronavírus, à medida que esta se apoderou da família humana. 
Foram aqui recolhidos 8 textos significativos, falados e escritos 
pelo Papa entre 27 de março e 22 de abril.  A coletânea tem 2 
objetivos. O primeiro é de sugerir uma direção, chaves de leitura 
e diretrizes para a reconstrução de um mundo melhor que possa 
nascer desta crise da Humanidade. O segundo objetivo é, em meio 
a tanto sofrimento e perplexidade, semear a Esperança.  

Neste ambiente de pandemia uma palavra muito especial de 
agradecimento para todos os colaboradores do CSF que desde o 
dia 13 março tem assegurado a confeção e distribuição de mais de 
35000 refeições para pessoas necessitadas, nalguns dias 
ultrapassando as 500 refeições, com a ajuda de outras instituições 
e voluntários. Estão a fazer um trabalho com muita coragem e com 
sentido de solidariedade e uma alegria que semeia a “Esperança”. 
Ao ler o livro, pensei também nelas quando li uma frase do Papa 
que diz “E penso nas pessoas, especialmente mulheres, que 
multiplicam o pão nos refeitórios comunitários cozinhando com 2 
cebolas e um pacote de arroz um delicioso guisado para centenas 
de crianças.  

Depois lembrei-me dos nosso professores, educadores e todas as 
equipas ligadas ao ensino quando passei pela seguinte passagem 
“quantas pessoas, dia a dia exercitam a paciência e infundem a 
esperança, tendo a peito não semear pânico, mas 
corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avôs e avós, 
professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do 
dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando 
hábitos. Muito obrigado pela vossa atitude e capacidade de 
adaptação às novas circunstâncias. E que bom saber que mesmo à 
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distância as nossas equipas de assistência social e de psicologia 
conseguiram apoiar crianças e pessoas mais débeis.   

Ainda no prefácio é proclamado “Nesta coletânea única, o Papa 
Francisco escuta e olha também para os muitos que são mantidos 
em silêncio e invisíveis. Uma palavra de grande estima para as 
equipas da retaguarda que garantem o funcionamento do sistema 
informático, dos pagamentos, das cobranças, e todo um mundo de 
gestão administrativa e de pessoas que permitem que a 
organização continue a funcionar bem.  

O Papa também refere “Nestas semanas, alterou-se 
inesperadamente a vida de milhões de pessoas. Para muitos foi 
um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta 
incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras 
consequências que acarreta a atual crise. Durante 3 meses 
tivemos cerca de 35 colaboradores em lay-off, recebendo o 
ordenado por inteiro. A nossa reflexão foi por um lado de 
reconhecimento das nossas fragilidades e por outro de que, com 
a ajuda de Deus e todos, a nossa Fundação é uma instituição muito 
privilegiada face à situação de muitas organizações.  
No dia 27 de março o Papa Francisco ensinava que rezar significa:  

• “Escutar, para nos deixarmos perturbar pelo estamos a viver, 
para enfrentar o vento e o silêncio, a escuridão e a chuva. 
Para deixarmos que as sirenes das ambulâncias nos 
perturbem.” 

• “Reconhecer que não somos autossuficientes, e, portanto, 
confiarmo-nos em Deus. “ 

• “Comtemplar o corpo de Cristo para sermos permeados pela 
sua maneira de fazer, dialogar com ele para acolher, 
acompanhar e apoiar como Ele fez.”  

• “Aprender de Jesus a carregar a Cruz e juntamente com ele, 
assumir o sofrimento de muitos”   

• “Imitá-lo na nossa fragilidade, para que, através da nossa 
fraqueza, a salvação entre no mundo.”  

• “Olhar para Maria “saúde do povo e estrela do Mar 
tempestuoso “e pedir-lhe que nos ensine a dizer Sim, todos 
os dias, e a estar disponível de forma concreta e generosa “  

Durante esta fase de confinamento, que maravilha os textos, e os 
Vídeos da pastoral do CBS e as sessões de reflexão semanal do CSF.  
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E a conferencia do Frei José Nunes sobre S. Paulo e os atos dos 
apóstolos no dia 7 de Maio com a presença de mais de 80 
colaboradores.  

Depois o Papa também desenvolve “Como membros de uma única 
família humana e habitantes da única casa comum, um egoísmo 
perigoso infeta-nos muito mais que o Covid 19. Basta olhar a 
realidade com sinceridade para ver que há uma grande 
deterioração da nossa casa comum. Agora, diante da pandemia, 
temos vivido ampla e vividamente a nossa interligação na 
vulnerabilidade. Grande parte da humanidade respondeu com 
determinação e solidariedade.  Depois do que já passamos este 
ano, não devemos ter medo de nos aventurarmos por novos 
caminhos e de propor soluções inovadoras “   

Com a humildade de reconhecer que podemos fazer sempre mais 
e melhor, reforço alguns desafios que sei são preocupação de 
todos:  

- Levar muito a sério os nossos planos sanitários e de 
Contingência em relação ao vírus. Todos temos de ser 
exemplares no cumprimento dessas regras, com a 
consciência de que é essa a forma de mostrarmos o respeito 
que temos para com os outros e a confiança para 
continuarmos a nossa missão de uma forma presencial.  

- Estar muito bem preparados para os vários cenários, regime 
presencial, misto ou à distância tendo sempre presente que 
a nossa missão é ajudar a educar de uma forma integral e 
muito inclusiva. 

- Colaborar o melhor possível nos nossos Projetos Sociais, 
nomeadamente nas Famílias com Alma e no Pragal   

- Aproveitar bem a formação proporcionada, especialmente a 
associada à pastoral dos colaboradores. O próximo ciclo de 
Conferências dadas pelo Frei José Nunes é sobre os frutos do 
Espírito Santo: amor, alegria paz e paciência.  

- Mesmo que mais difícil, voltar a fazer reciclagem e outras 
ações associadas ao cuidado com a casa comum.  

- Continuar a tirar o máximo partido das novas tecnologias e 
desenvolver ao máximo os processos de digitalização.  
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- Reforçar o sentido de polivalência e flexibilidade para 
trabalhar em equipa com a consciência que vamos continuar 
num período difícil sem a normalidade desejada   

- Continuar a reforçar a comunicação com o exterior 
nomeadamente através de Vídeos e das Redes Sociais. Todos 
os Centros têm novos vídeos para partilhar. 

- Conhecer bem a atividade dos nossos centros e os seus 
muitos pontos fortes para com entusiamo darmos a 
conhecer os nossos serviços.  Para a sustentabilidade da 
nossa missão é muito importante voltar a ter a casa cheia. E 
nós temos muitas coisas muito boas, principalmente as 
nossa equipas.  

O Papa Francisco diz a cada leitor e diz-nos a nós todos “Rezo por 
vós. Rezo convosco. Quero pedir ao nosso Pai que vos abençoe, 
vos encha com o seu amor e vos defenda ao longo do caminho 
dando-vos a força que nos mantêm vivos: A Esperança “ 

Queria agora terminar desafiando todos a rezar em conjunto a 
nossa oração a Nossa Senhora do Bom Sucesso: “Nossa Senhora, 
nossa rainha e nossa mãe – em Nome de Jesus e pelo amor de 
Jesus, Vos imploramos, que tomeis a nossa causa nas vossas mãos 
e nos alcanceis o seu despacho. Nossa Senhora do Bom Sucesso; 
rogai por nós  

 

 

  

  
 


