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Reunião de colaboradores – dia 21 de abril de 2021 no CSF  

Boa tarde esperando que todos estejam bem. Neste ambiente 

muito bom, no jardim da Irmã Inês e muito próximo de São 

Domingos, queria começar com 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. Elas ficaram muito 

tristes por não terem conseguido vir por causa da pandemia. 

Ontem no Conselho de Administração referiram que nas reuniões 

que têm tido a propósito das eleições para novos mandatos 

elogiaram muito toda a acão missionária realizada em Portugal 

sem a presença física das irmãs. Inclusive estão a refletir sobre a 

possibilidade de replicar este modelo existente em Portugal 

noutras partes do Mundo. O mandato destas Sisters termina no 

dia 15 de agosto e a nova Prioreza é a Sister Martina Phelon que 

provavelmente nos virá conhecer em outubro. Claro que todos 

desejamos também   recordar as nossas Fundadoras, a Sister 

Aileen, a Irmã Inês que sabemos nos está a acompanhar no céu, 

a Sister Alicia e a Sister Teresa. Felizmente estão todas bem de 

saúde e a Sister Aileen enviou uma mensagem dizendo “envio os 

meus melhores agradecimentos a todos os colaboradores da 

Fundação. Todos estão sempre no meu coração e nas minhas 

orações diárias, especialmente na oração do terço. Que a Nossa 

Senhora do Bom Sucesso vos guarde a todos “  

Em nome de todo o conselho de administração queria agradecer 
o bom trabalho realizado em todos os centros e a dedicação à 
missão da Fundação neste ano que passou. Nas nossas orações 
estão também muito presentes todos os colaboradores que estão 
doentes ou mais fragilizados, desejando a sua rápida recuperação.  

Alguns membros do Conselho de Administração não puderam 
estar presentes por motivos da pandemia, nomeadamente o Vice-
Presidente, mas agradeço a presença da Kikita e do Luís Alvito.  
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Recordam-se que no ano passado realizámos o 6º encontro anual 
de colaboradores. Este foi feito à distância e não conseguimos 
fazer o mais importante que é ter a missa de ação de graças, 
agradecendo a Deus todas as coisas muito boas que tivemos, 
apesar das dificuldades de um ano com muitas incertezas. Desta 
vez tivemos uma cerimónia muito bonita. Quero agradecer ao Frei 
José Nunes, ao excelente coro e a todas as pessoas que 
organizaram o evento especialmente à Carla Correia, à Ana Gaivão 
à Alice Tomada, ao Daniel e ao Sr. Carlos.  

Desta vez, já pré-anunciei o livro que vos vai ser entregue – Fratelli 
Tutti - todos Irmãos – É uma obra extraordinária do nosso Papa 
Francisco, um profeta da Paz, enviado por Deus para nos lembrar 
que somos todos irmãos. Recomendo vivamente a leitura e a 
reflexão de um documento que mexe muito com a nossa Alma.  

Para abrir o vosso interesse, selecionei três temas muito 
desenvolvidos no livro, a que depois juntei três desafios.  Prometo 
ser breve e tentarei que a comunicação não se pareça com uma 
Homilia.   

Primeiro tema - A cultura do diálogo como caminho.  

O Papa diz no capitulo sobre o Diálogo e a Amizade Social que 

“Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, 

esforçar-se por entender e procurar pontos de contacto ajuda o 

mundo a viver melhor “ 

Neste período de pandemia foram vividos momentos muito 

difíceis e sei que sempre se procuraram arranjar soluções através 

do diálogo verdadeiro. O papa também refere que “Muitas vezes 

confunde-se o diálogo com algo muito diferente: uma troca febril 

de opiniões nas redes sociais, muitas vezes conduzida por 

informação mediática nem sempre fiável. “ 

Segundo tema - A colaboração comum como conduta  

Diz o Papa “O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de 

respeitar o ponto de vista do outro. Deste modo torna-se 

possível ser sincero, procurar pontos de contato e sobretudo 
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trabalhar e lutar juntos. O Papa também considera que ajuda 

muito ser amável. Ele diz “A amabilidade é uma libertação da 

crueldade que às vezes penetra nas relações humanas, da 

ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência que 

ignora que os outros também têm direito a ser felizes. Hoje 

raramente se encontram tempo e energias disponíveis para se 

demorar a tratar bem os outros para dizer “com licença 

““desculpe”, “obrigado”. Esta cultura transforma profundamente 

o estilo de vida, as relações sociais, o modo de debater e 

confrontar ideias. “ 

Existe já um grande trabalho de colaboração entre as equipas dos 
vários centros e dentro de cada centro.  Mas o desafio do Papa é 
muito relevante se desejamos ser uma instituição que tem a 
colaboração como conduta.  

Terceiro tema - O conhecimento mútuo como método e critério  

O Papa refere “As pessoas podem desenvolver algumas atitudes 
que apresentam como valores morais: fortaleza, sobriedade, 
laboriosidade e outras virtudes. Mas para orientar 
adequadamente os atos das várias virtudes morais, é necessário 
considerar também a medida em que elas realizam um dinamismo 
de abertura e união com as outras pessoas – Isso é a caridade que 
Deus infunde. Todos nós crentes devemos reconhecer isto: em 
primeiro lugar está o amor, o amor nunca deve ser colocado em 
risco, o maior perigo é não amar. 

 A propósito deste ponto queria dar-vos uma nota sobre a 
Comunidade Shlalom. Duas pessoas da comunidade vão iniciar o 
seu trabalho na próxima semana e a partir de Setembro virão mais 
quatro.  É uma comunidade pequena que vai residir no Convento 
e que nos próximos dois anos vai principalmente ajudar a 
organizar as jornadas mundiais da Juventude que se vão realizar 
em Lisboa, em 2023 com o Papa Francisco. Muitos jovens vão ser 
envolvidos em ações de formação e pode ser que a Fundação 
possa aproveitar esta oportunidade.  

O que eu desejava testemunhar foi a grande generosidade da 
Congregação, e ao mesmo tempo um esforço por encontrar 
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soluções através do conhecimento mútuo. A fundação e 
especialmente o CBS estiveram sempre muito envolvidas e não 
temos dúvidas que a fé a esperança e a caridade vão poder chegar 
a muitas mais pessoas.  

E agora os desafios:  

Primeiro desafio - Continuar a educar na Verdade e a desejar 
partilhar estes valores com o maior número de alunos e 
comunidade escolar.  

A propósito disto o Papa é muito claro “- Quanto aos educadores 
e formadores que têm a difícil tarefa de educar as crianças e os 
jovens, na escola, devem estar cientes de que a sua 
responsabilidade envolve as dimensões moral, espiritual, e social 
da pessoa. Caso contrário, transmitem-se o egoísmo, a violência a 
corrupção e uma vida entrincheirada nos interesses individuais. 

Os valores da liberdade, respeito mútuo e solidariedade podem 
ser transmitidos desde a mais tenra idade. Quando desejamos ter 
casa cheia não é só por um tema de sustentabilidade económica, 
mas também porque acreditamos que dessa forma estes valores 
podem chegar a mais alunos e a mais Famílias. Temos realizado 
muitos investimentos em obras, equipamentos e informática. Mas 
continuamos a acreditar que o nosso principal fator distintivo são 
as pessoas e os valores.  

Segundo desafio- Ter muito presente quem é o nosso próximo no 
desenvolvimento do projeto “Famílias com Alma.” 

Diz o Papa “Para os cristãos, as palavras de Jesus sobre quem é o 
meu próximo implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão 
abandonado ou excluído. Cristo derramou o seu sangue por todos 
e por cada um, pelo que ninguém fica fora do seu amor universal 
“ 

Vamos continuar sabendo que a responsabilidade é muito grande 
e que todos de forma direta ou indireta podem ajudar   

Terceiro Desafio-Investir na Espiritualidade Dominicana 
aproveitando todas as oportunidades da Pastoral.  

Diz o Papa sobre a identidade cristã :“Como cristãos não podemos 
esconder que se a música do evangelho parar de vibrar nas nossas 
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entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a 
ternura que nasce da confiança, a capacidade da reconciliação 
que encontra a sua fonte no facto de nos sabermos sempre 
perdoados e enviados.  

Vamos todos aproveitar as muitas oportunidades 

proporcionadas pela Pastoral do CBS e do CSF e pelas 

conferências do Frei José Nunes para pensarmos e refletirmos 

sobre o caminho a verdade e a vida, reforçando o desejo de fazer 

parte cada vez mais da Família Dominicana.  

Diz também o Papa que “Para muitos cristãos, este caminho de 

fraternidade tem também uma Mãe, chamada Maria e no nosso 

caso Nossa Senhora do Bom Sucesso. Ela recebeu junto da cruz 

esta maternidade universal. Com o poder do Ressuscitado, ela 

quer dar á luz um mundo novo onde todos sejamos irmãos. “ 

Termino com a nota que coloquei no livro: neste ano marcado 
pela pandemia, O Papa Francisco desafia-nos a sermos " Fratelli 
Tutti “. O Papa faz um apelo no final do livro dizendo:  
" Em nome de Deus, declaramos adotar a cultura do diálogo 
como caminho, a colaboração comum como conduta, o 
conhecimento mútuo como método e critério.  
Acompanhando o Papa Francisco e pedindo ajuda a Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, aqui vos deixo uma recordação da 
nossa reunião anual de colaboradores e amigos,  
 
João Sales Luís  

  


