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Às Inspetoras e Superioras de Visitadoria 

Caríssimas Irmãs, 

Chego a vós com esta segunda comunicação para informar-vos sobre os detalhes da Festa da Gratidão 
Mundial.   
Sabemos que vivemos num contexto complexo, marcado por tantos desafios, mas também por tanta 
esperança e nos sentimos envolvidos, FMA – leigos/leigas - jovens, no agradecimento ao Senhor pelo 
generoso serviço de animação e governo de nossa Madre.   

A Festa da Gratidão de 2021 terá lugar em 

ROMA 
domingo, 25 de abril 

na Casa "Madre Ângela Vespa", 
sede da Pontifícia Faculdade de Educação "Auxilium" 

e terá como tema 
Em rede, para uma cultura da vida. 

O tema se inspira na experiência de Dom Bosco que, fundando suas obras, em particular a 
Congregação Salesiana e o Instituto das FMA, deu origem a uma rede mundial para criar alianças e 
sinergias em uma missão educativa que tivesse o rosto de um grande “movimento” eclesial e civil 
aberto a todas as energias disponíveis, enfim, a todas as pessoas de boa vontade, capazes de partilhar 
as mesmas preocupações, talvez movidas por motivações diversas, e de participar, de algum modo, 
na realização do empreendimento comum, ainda que encabeçado por organizações diversificadas ou 
atuando individualmente”.1  

1 BRAIDO Pietro, Il progetto operativo di Don Bosco e l’utopia della società cristiana, Roma, LAS 1982, 33. 
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O nosso Instituto nasceu com a consciência de inserir-se na grande rede da Igreja e do mundo.  A 
preocupação de manter a unidade do carisma, em sua progressiva encarnação em outras culturas, o 
impulsionou a favorecer a comunicação e o intercâmbio mediante cartas circulares, a divulgação do 
Boletim Salesiano, da redação do Noticiário, o Elenco do Instituto, as visitas das Superioras.  A rede 
nascida da pequena localidade de Mornese vem crescendo e desenvolvendo-se para garantir a 
vitalidade e a qualidade carismática.  O forte senso de pertença e o espírito de família deram às FMA 
a clara consciência de sua identidade e missão educativa em favor da promoção integral dos jovens, 
inspirando-se na experiência profética de Maria D. Mazzarello.   
 
Estar em rede hoje não é apenas uma exigência que vem da identidade carismática, mas é uma das 
fontes mais preciosas para valorizar as nossas melhores energias criativas e colaborativas para dar 
respostas à "catástrofe educativa" originada da pandemia e das problemáticas sociais, políticas, 
econômicas.   
A Festa da Gratidão Mundial, que terá como bandeira a esperança, com o lema Em Rede, para uma 
cultura da vida, evidencia esta realidade do ponto de vista da missão cultural, formativa que 
caracteriza a Visitadoria Maria Mãe da Igreja e se concentra no serviço da Pontifícia Faculdade de 
Ciências da Educação Auxilium.  
Juntamente com as outras Instituições de Estudos Superiores do nosso Instituto (ISS-FMA), o 
Auxilium trabalha para a formação universitária de FMA e jovens na consciência de desenvolver uma 
tarefa de vital importância para a formação específica dos educadores e das educadoras, a fim de 
contribuir para elaborar uma "cultura humanizante e evangelizadora que permita aos jovens tornarem-
se artífices de mudança".2 Uma cultura permeada dos valores evangélicos e do humanismo 
pedagógico salesiano, capaz, portanto, de “propor uma clara visão do desenvolvimento humano como 
base de onde partir para a construção de uma humanidade em que, a cada um, seja reconhecida a 
dignidade de ser humano”.3  
 
O tempo que vivemos orienta-nos a evidenciar ainda mais a necessidade de centrar a atenção, por um 
lado, na necessidade da formação e, por outro, na importância de valorizar a dimensão regional e 
mundial das ISS-FMA, para uma comum reflexão, capaz de incidir culturalmente sobre os desafios 
que a sociedade contemporânea coloca à educação e à vida humana no planeta.   
Como “lugares de elaboração do saber e de formação crítica”, as ISS-FMA empenha-nos a 
acompanhar os alunos no desenvolvimento de toda a pessoa, no respeito à própria dignidade e a dos 
outros, “tornando-os cidadãos e profissionais honestos e capazes de solidariedade. [...] Fazer rede é 
expressão concreta de crer no "nós".4  
 
O Capítulo Geral XXIV evidenciou como é indispensável hoje garantir a todas as FMA o tempo para 
o estudo, para uma formação cultural adequada às exigências da missão educativa. A Madre, por 
ocasião do 50º aniversário da nossa Faculdade "Auxilium", lançou um apelo às Inspetorias para que 
promovam a formação das Irmãs com uma visão de longo prazo e mentalidade projetual, em particular 
com foco sobre urgentes e indispensáveis fronteiras das Ciências da Educação, Catequese e 
Comunicação.   
Gostaríamos, portanto, de expressar a nossa gratidão acolhendo o que a Madre escreve na Circular nº 
999 recordando as nossas Constituições: «cada uma de nós é responsável pela própria formação» 
(Const. 80).   

                                                           
2 REUNGOAT Yvonne, Presentazione, in Carta d’identità ISS-FMA, 8. 
3 L. cit. 
4 REUNGOAT Yvonne, Messaggio per il III incontro mondiale dell’ISS-FMA, Copacabana-Medellín 27-29 settembre 2019. 
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Queremos também chamar a atenção para as Instituições de Estudos Superiores, para destacar a 
preciosa contribuição que oferecem à formação das FMA e de muitos/as jovens.  Na apresentação da 
Carta de Identidade das ISS, a Madre declara a sua confiança nestas Instituições porque nos 
permitirão criar uma nova cultura sapiencial que, valorizando o contributo dos conhecimentos 
específicos das diversas disciplinas, abre-se à dimensão transcendente do ser humano na sua 
integralidade.  Confiança nas Instituições e confiança nos educadores e nas educadoras que, 
acolhendo de Dom Bosco o Sistema Preventivo, empenham-se a traduzir a sua profecia neste tempo, 
com o selo do amor.5 
Por este motivo, em preparação à festa mundial da Gratidão, cada ISS poderá apresentar -se 
brevemente ao responder à pergunta: como promovemos a cultura da vida?  Em seguida, serão 
fornecidas as indicações práticas para a realização.   
 
O LOGOTIPO destaca alguns elementos que têm caracterizado o serviço de nossa Madre e a missão 
do Instituto.   
Nota-se, antes de tudo, o mundo que fala da universalidade e internacionalidade do Instituto. No 
globo entrelaçam-se meridianos e paralelos que lembram o aspecto de uma rede forte e que fazem 
pensar na unidade que a Madre foi tecendo passo a passo, com cuidado e sabedoria.   
A mão envolve o mundo e o abraça com ternura e graça.  Representa as mãos laboriosas e geradoras 
de todas as FMA, às quais foi confiada uma maravilhosa missão educativa.   
Do sol a mão tira carisma e força para desenvolver no mundo a cultura da vida.   
Uma rosa desabrocha da própria vida da missão como sinal de gratidão e alegria pelo dom.   
 
Cada comunidade este ano esteve envolvida, de forma imprevisível, pela Covid-19 e tem procurado 
responder à emergência, colocando-se ao lado dos pequenos, dos jovens, das famílias.  Os recursos 
da entrega "A ti as confio" nos impulsionaram a sustentar a missão educativa com criatividade e de 
todas as maneiras possíveis. Também por essa vivência surge espontâneo o Grazie à Madre, 
incansável promotora de amor empreendedor, alegre e criativo. Verdadeiramente a formação sustenta 
a audácia no amor e a experiência sugere cultivar a formação permanente para estar à altura das 
transformações culturais e sociais que estão ocorrendo.   
 
Uma reflexão sobre estes aspectos a partir da Palavra de Deus: "e a rede não se rompeu" (Jo 21,1-
11) nos será oferecida pela lectio proposta por Irmã Maria Ko.   
O texto evangélico escolhido quer sublinhar a abundante pesca experimentada nestes anos, graças à 
orientação sábia da Madre, que soube manter unida a "rede" do nosso Instituto, uma rede forte que 
nunca se partiu.  A gratidão é, portanto, "abundante" e expressa-se num renovado empenho de serviço 
educativo e de corresponsabilidade na formação e na missão.   
Cada comunidade é convidada a compor uma rede de gratidão e esperança, postando em um mural 
virtual suas mensagens de agradecimento à Madre e de empenho para uma cultura da vida: 

 

     #GrazieMadrepor  
     #educaràculturadavida  
 
O gesto de solidariedade, que nos unirá para tornar visível o espírito de família e a comunhão dos 
bens, servirá para as necessidades mais urgentes do Instituto, para a criação de bolsas de estudo para 
jovens universitários/as em dificuldades econômicas e para nossas Irmãs estudantes e também apoiar 
algumas iniciativas com o fim de fortalecer a rede ISS-FMA.   
 

                                                           
5 ID., Presentazione, in Carta d’identità ISS-FMA 9-10. 
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A Celebração Eucarística e a festa do Instituto junto à Madre, no dia 25 de abril, serão transmitidas 
ao vivo.  Além disso, no site do Instituto podereis encontrar as indicações e informações necessárias 
para a preparação e o desenvolvimento da festa.   
 
A Maria Santíssima, inspiradora e guia da nossa Família religiosa, confiamos a vida, a missão da 
Madre, a fecundidade vocacional do nosso Instituto e o próximo Capítulo Geral.  No atual e complexo 
contexto mundial voltamo-nos com confiança a São José, escolhido como nosso Padroeiro por Dom 
Bosco, para que proteja e guarde a vida das comunidades educativas, das crianças, dos/das jovens, 
das pessoas de quem cuidamos, nos momentos de alegria e de dor, nos perigos e males de vários 
gêneros que, sobretudo neste tempo, atingem a humanidade.   
 
Saúdo-vos com afeto também em nome da Madre e das Irmãs do Conselho.  
 
Roma, 19 de março de 2021 
 
 

Irmã Chiara Cazzuola 
Vigária Geral 


