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Missa de ação de graças e encontro de colaboradores da 

Fundação e amigos – 18 de Julho de 2022  

Boa tarde, esperando que todos estejam bem. Neste 

ambiente muito bom e com muita alegria, queria 

começar com uma palavra especial para as nossas Sisters. 

To Sister Martina Phelan and Sister Bridget a great 

welcome for being here. The Foundation appreciates very 

much  all the trust, help and motivation given by the 

Congregation.  

Claro que nunca esquecemos as nossas fundadoras: A 

irmã Inês que sabemos nos está a acompanhar no Céu, e 

as Sisters Aillen, Alicia e Teresa – recebemos agora boas 

noticias do grupo do CBS que esteve na Irlanda e que 

também as visitou. E eu recebi um postal da Sister Aileen, 

continuando a dizer o que já referia em anos anteriores: 

todos estão no meu coração e rezo todos os dias pedindo 

a nossa Senhora do Bom Sucesso pela Fundação.  

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 ultimo ano 

letivo, ainda perturbado pela pandemia. Nas nossas 

orações estão também muito presentes todos os 

colaboradores, amigos e famílias que estão doentes ou 

fragilizados, desejando a sua rápida recuperação. 

Agradeço a presença de quase todos os membros do CA, 

e de muitos amigos. Queria dar uma nota especial, por 

ser a primeira vez, da presença da Irmã Patrícia 
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responsável pela comunidade Shalom que vive no 

Convento. 

Estive na semana passada numa cerimónia de 

comemoração dos 40 anos desta Comunidade. E uma 

pessoa que acompanha o Bispo D. Américo de Aguiar, 

que presidiu à cerimónia, dizia-me: O trabalho da 

Comunidade Shalom nas jornadas mundiais da Juventude 

tem sido muito bom. Mas o que eu acho mais exemplar é 

o facto de serem os que mais rezam. Peço também à 

Comunidade Shalom que reze pela Fundação. Também 

uma palavra para a nossa grande amiga Luísa Coutinho e 

a sua equipa da Associação de Pais do CBS – este ano 

brindou-nos com o lançamento do anuário do Colégio 

que foi um grande sucesso – Muito obrigado.  

E também uma nota de agradecimento para o António 

Praça e toda a equipa da Universidade Sénior no CSF, pelo 

grande espirito de colaboração e alegria em todos os 

projetos.  

Mais uma vez tivemos uma cerimónia muito bonita de 

ação de graças. Quero agradecer ao Frei Dominicano José 

Nunes, ao excelente coro, e a todas as pessoas que 

organizaram o evento, especialmente à Lina Cardoso, à 

Ana Gaivão, à Carla Correia, à Alice Tomada à Irene Claro 

e ao Daniel Rocha – Bem Hajam.  

Desta vez o livro que vos vou dar para a vossa leitura 

chama-se: “Paz na Terra” – a fraternidade é possível -do 

Papa Francisco. Trata-se de uma compilação de textos, 

traduzida para português em 2022 e enfocada no diálogo 
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ecuménico, e para todas as pessoas de boa vontade. 

Quando se lê, parece que o Papa receava o aparecimento 

de uma grande tragédia mundial provocada pela guerra. 

Quando agora vemos a tentativa de Genocídio do povo 

Ucraniano e o impacto mundial, especialmente nos mais 

frágeis, não podemos ficar indiferentes. Uma frase 

recente é muito desafiante: nesta guerra mundial, os 

ocidentais sofrem com a inflação, mas os ucranianos dão 

a vida pela sua sobrevivência.  

Desta vez prometo que vou ser um pouco mais breve. 

Selecionei 4 definições de “Paz” referidas pelo Papa 

Francisco neste livro, muito adequadas a todas as 

organizações:   

1) Primeira definição de Paz – “Paz significa 

acolhimento, disponibilidade para o diálogo, 

superação dos fechamentos, que não estratégias de 

segurança, mas pontes sobre o vazio”. 

Tantas foram as ocasiões, mas testemunho a visita 

conjunta de avós, educadoras e crianças da CNS ao 

jardim da torre de belém: que maravilha de 

acolhimento das Famílias.   

2) Segunda definição de Paz -Paz quer dizer 

colaboração, intercâmbio vivo e concreto com o 

outro que constitui um dom e não um problema, um 

irmão com quem tentar construir um mundo 

melhor. No programa de idas à praia do CSF, com o 

envolvimento de muitas crianças, a equipa diretiva, 

de técnicos e da secretaria resolveu substituir a 
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equipa da cozinha permitindo que esta pudesse 

usufruir de uma manhã de praia com as crianças. 

Com as devidas orientações, o almoço ficou 

excelente. Que maravilha esta construção de um 

mundo melhor.  

 

3) Terceira -Paz significa Educação – uma chamada a 

aprender todos os dias a arte difícil da comunhão, a 

adquirir a cultura do encontro, purificando a 

consciência de qualquer tentação de violência ou 

rigidez, contrárias ao nome de Deus e à dignidade do 

ser Humano. No dia 2 de junho 15 autocarros, com 

todos os colaboradores do CBS, Associação de Pais, 

muitos pais e avós foram até Fátima agradecer a 

Nossa Senhora. Foi um evento extraordinário, todos 

vestindo uma camisola com o lema “Somos Um “. 

“Que Maravilha de Cultura de Encontro.”  

 

4) Quarta - Finalmente o Papa diz: Paz quer dizer 

perdão que, fruto da conversão e da oração, nasce 

de dentro e, em nome de Deus, torna possível curar 

as feridas do passado – neste ponto, talvez o mais 

difícil não quero dar exemplos. Mas desejava que 

todos refletissem durante 30 segundos – Vou ler de 

novo  

“Que maravilha saber perdoar”  

 

Agora desejo que me acompanhem em 3 desafios:  
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1) Primeiro Tema -Educação e Família – Há 4 anos os 

centros da fundação ajudavam na Educação de 

quase 1000 crianças e jovens, com todos os 

Centros cheios.  Agora o valor do número de 

alunos diminuiu quase 10%, para cerca de 900. 

Não é só um problema de sustentabilidade.  Todos 

os alunos vão ter inglês todos os dias, e estamos a 

investir em marketing e Comunicação no CBS. E 

vamos ter um novo Site que pode ajudar a dar a 

conhecer todos as coisas muito boas. Mas 

precisamos que todos, a começar por mim, 

comuniquemos com entusiasmo o nosso projeto. 

Queremos aproximar mais famílias de uma 

Educação para a Verdade, com todas as coisas 

muito boas que todos os Centros têm, incluindo a 

humildade de reconhecer que todos os dias 

podemos fazer mais e melhor.  

2) Desafio -  Famílias com Alma – No recente 

encontro que tivemos sobre o Dominicano Daniel 

O´Daly, a nossa Prioresa Sister Martina lembrava 

que a missão da Fundação tem uma componente 

Educativa muito forte, mas que ela é também de 

apoio Social. Agradeço a ajuda de todos e a 

continuação do apoio de forma direta ou indireta 

junto das “Famílias com Alma”. Marquem já na 

agenda o dia 16 de Outubro – Vamos retomar a 

caminhada / Corrida das Famílias  

3) Desafio - Pastoral com Espiritualidade Dominicana 

– Foi mais um ano carregado de eventos de 
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formação espiritual. Na pastoral dos 

colaboradores que bom seria que todos 

participassem de forma presencial ou à distância 

ou ver as gravações das conferências do Frei José 

Nunes – no próximo ano o tema serão as 

parábolas de Jesus. E que bom seria que mais 

colaboradores e amigos assistissem à adoração ao 

santíssimo orientada pela Ana Gaivão, ou nas 

Reflexões Espirituais dinamizadas pela Carla 

Correia?  

           Receberam a primeira Newsletter da Fundação, 

trabalho realizado por todos os centros, com espirito de 

comunhão, participação e missão, após desafio sinodal do 

Papa Francisco. É mais uma forma de divulgação da 

missão da Fundação – obrigado a todos os que 

participaram e peço a todos que se envolvam neste 

projeto  

No próximo ano, no dia 16 de março a Fundação vai 

celebrar o seu trigésimo aniversário e conto com a vossa 

criatividade, alegria e com uma grande convicção:  

De que fazemos parte da Família Dominicana Portuguesa 

e Irlandesa.   

Termino com a mensagem que vos deixei no livro que 

podeis recolher na sala do Capitulo – e agradeço que 

façam chegar o livro a todos os que não conseguiram 

estar presentes.  



7 
 

Diz a mensagem do livro: O Papa Francisco diz no texto e 

a cada um de nós: Buscai sempre o encontro e a unidade, 

sem medo das diferenças. Comprometemo-nos a 

caminhar, rezar e trabalhar, e imploremos que a arte do 

encontro prevaleça sobre as estratégias do conflito.  

Acompanhando o desafio do Papa e pedindo ajuda a 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui vos deixo uma 

pequena recordação da nossa reunião de colaboradores e 

amigos.  

Obrigado pela vossa atenção. E agora vamos fazer a 

entrega aos colaboradores da Fundação com mais de 25 

anos de trabalho:  

Ana Isabel Filipe do CBS  

Catarina Moutinho do CSF  

Maria Filomena Xavier do CSF  
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