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Nova etapa - O ano 2017-2018, a seguir ao Centenário de Fátima e pouco depois da conclusão do Jubileu 
da Misericórdia, abriu com renovado  entusiasmo com o Encontro de Animadores em cada um dos Núcleos.  
 
O boletim de Setembro 2017 lançava a Programação do ano e registava a bela peregrinação das Irmãs e 
Amigos a Fátima, 01 e 02 Julho,  no âmbito do Ano Centenário de Fátima.  

 
Início da Sessão em Fátima com a bandeira nacional e a bandeira 

dos Amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Sup. Provincial, Ir. Hermínia agradece as saudações e o 

lindo cesto de flores dos Amigos pelos 140 anos da fundação 

do Instituto (1877-2017) 

 

Encontro Anual de Animadores - A Ir. Celeste Lúcio prontificou-se a deslocar-se a todos os Encontros de 
Animadores, neste ano 2017-2018, a começar em Lisboa, no início de Setembro 2017, a concluir na Madeira, 
no final de Janeiro 2018.   
 
Com intencionalidade o primeiro ponto da agenda de todos os Núcleos foi: Conversações sobre «15 anos de 
Vida. Nova etapa de crescimento», título-exortação do Plano Trienal 2016-2019. 
 
O boletim de Dezembro relatou os encontros de Animadores até àquela data (Lisboa, Algarve, Charneca da 
Caparica e Arcozelo), sobressaindo em cada um deles a vitalidade do Núcleo e seus desafios de futuro. 
 
Dois Encontros na Madeira - No dia 26 Janeiro 2018, foi o último Encontro de Animadores,  no Funchal, 
Convento de Sta. Clara, seguido do Encontro Geral dos Amigos, no dia 28. 
 

 
Dra. Celina  Martins partilhando  suas impressões após a sessão 

sobre Sentido de Igreja - Lumen Gentium 

 

Apesar do tempo ventoso, chuvoso e frio, em contraste com o 
tempo ameno quase habitual no inverno madeirense, 
participaram no Encontro geral,  40 Amigos e Irmãs de ambos os 
grupos do Funchal.   
 
Os Amigos da Madeira formam dois grupos na cidade do Funchal: 
um, que se reúne no centro da cidade,  Convento de Santa Clara, 

outro, que se reúne na Quinta de S. Jorge, paróquias de S. Martinho e Nazaré, nas periferias do Funchal. 
 



 
 
 
É desta periferia, lá no alto, que se avista a grandeza e beleza da cidade do Funchal, desde a sua baía,  onde 
atracam grandes transatlânticos e vistosos Cruzeiros, até ao Monte, S. António,  Pico de Barcelos e Ponta 
de S. Gonçalo.      São as periferias que vão aumentando em população.  Aqui se localizam também os Amigos 
em maior número.  

 
 

No Convívio final do Encontro comum, 28 Fev. 
Estes dois grupos que se reúnem sistematicamente em 
Novembro e em Fevereiro, cada um na sua data e programa, 
só no Encontro Anual, em Maio se juntam.  Mas desta vez 
anteciparam o de Fevereiro para fins de Janeiro e se 
juntaram em Santa Clara, em reunião comum animada pela 
Ir. Celeste Lúcio, fmm, que, para estas duas reuniões se 
deslocara expressamente. 
 
 

O tema de aprofundamento foi a Lumen Gentium,  
apresentada em PowerPoint tendo como pano de fundo e estímulo o Ano Centenário de Fátima. 
 
 
Algarve e Norte avançam com a bandeira-recordação 

do Ano Centenário Fátima, na peregrinação, 01 Julho 

2017. 

 
Como os Amigos FMM da Madeira não participaram 
na Peregrinação das Irmãs e Amigos do Instituto 
FMM a Fátima, nos dias 01 e 02 Julho 2017, foi levada 
a bandeira-recordação dessa peregrinação,  assim 
como algumas bandeirinhas miniaturas, fazendo em 
certo modo participantes os madeirenses daquele 
evento celebrativo em Fátima. 
 
Após o 8º e último capítulo da Lumen Gentium, que 
situa Nossa Senhora na sua missão de Mãe de Jesus Redentor, e tipo e expressão da Igreja, teve lugar 
pequena coreografia da bandeira e bandeirinhas da peregrinação fmm a Fátima. 
 

 
 
 
 
Bandeiras no Funchal 

 
«Amigos em Missão» 
«Amigos em Missão» é uma das estruturas da 
Associação «Amigos do Instituto FMM», 
para realizar acções esporádicas de carácter 
missionário, começando por terras onde as Irmãs 
FMM já estiveram implantadas.  Constitui-se a 
equipa missionaria de Amigos e 3 ou 4 Irmãs, 

segundo as possibilidades de cada um e datas do programa.    Procedentes de paróquias e dioceses diferentes, 
esta experiência tem sido caminho para mais comunhão eclesial e convicção de que toda a Igreja é 
missionaríamos.  
 



 
 
Grupo missionário na Louriceira, Março 2017  
 

Assim este tipo de missão já se realizou em Martinlongo – Algarve:   
uma semana em 2015 e reuniões em 2016; 
 
Na Louriceira e Malhou, diocese de Santarém;  2 fins-de-semana, no início 
de Março, Quaresma 2017;  e outro fim de semana, no início de Dezembro, 
Advento 2017. 
Nestes três fins de Semana nas duas paróquias Louriceira e Malhou utilizou-
se o material: “Sentido de Igreja”, segundo a Lumen Gentium; Alegria do 
Evangelho e Alegria do Amor na Família. 
 
 

 
 
 
Encontro na Louriceira,   

Dezembro 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro em Malhou, Dezembro 2017 

 

Já está agendada a Missão de 2 fins-de-semana em 
Odiáxere – Algarve, para Novembro 2018. 
 
A designação «Amigos em Missão» pretende incluir 
também os destinatários como agentes / 
animadores missionários. 
O acolhimento das paróquias tem sido excelente.   A 
Missão é, em primeiro lugar Encontro, que facilita 
partilha da fé e aprofundamento do tema. 
 

 
 

Encontro Anual 2018 
 

Segundo Plano Trienal 2016-2019, pretende-se que o Encontro Anual 2018 dê visibilidade à existência da 
Associação dos «Amigos» e ao Instituto FMM. 

 
13 Maio 2018 na Madeira  
     -  Igreja do Colégio (Eucaristia) 
     - Claustro Convento Sta. Clara (Convívio) 
 
 
 



 
 
 
 
 Igreja do Colégio, Funchal na praça do Município 

 
 
 
 

 Nave central 
 
O Colégio dos Jesuítas (hoje Universidade da 
Madeira), com sua famosa igreja, a Câmara 
Municipal,  a Domus Justitiae, o Museu de Arte Sacra 
constituem a Praça do Município, coração da cidade.    
Na igreja do Colégio será a Eucaristia, para a qual o 
Vigário Geral da Diocese, Cónego Fiel, já deu todo o 
placet e até deu sugestões para evidenciar a figura 
de Maria da Paixão, nessa celebração à hora habitual 
do culto dominical nessa igreja.  
À Eucaristia seguir-se-á Convívio-almoço no claustro 
do Convento de Santa Clara. 
 

13 Maio 2018 em Lisboa para os Núcleos do Algarve, Charneca da Caparica e Lisboa 
     -  Basílica da Estrela, às 12 H (Eucaristia) 
     -  Casa do Cristo da Boa Morte (ponto de encontro, convívio e visita guiada).  
 
Os Amigos de Martinlongo, Algarve, possivelmente virão de véspera, aproveitando a deslocação para visitar 
algo mais  da cidade de Lisboa, como  ficou apalavrado na Reunião de Animadores. 
      
27 Maio 2018 em Arcozelo, Barcelos para os Núcleos de Arcozelo, Porto 
    - Igreja paroquial S. José, Arcozelo, às 09.30 H (Eucaristia) 
    - Visita ao Solar do Benfeito 
   - Convívio no Pinhal S. Francisco, Arcozelo FMM 

 
 
 
Solar do Benfeito, Barcelos 

 
 
 
Celebrando 100 anos da restauração da 
Província FMM de Portugal, são três etapas a 
marcar esse regresso:  
- 1917, Braga Asilo D Pedro V 
- 1924 Porto, Aspirantado e Hospital Maria Pia 
- 1926, Barcelos, Solar do Benfeito, instalação 
do Noviciado português. 
 

  
O Noviciado que em 1920 abrira em Tuy, na expectativa de voltar para terra portuguesa, instalou-se em 
Barcelos em 1926, ficando  concluída a restauração da Província.   Neste contexto histórico e celebrativo, o 
Encontro Anual em Barcelos inclui a visita ao Benfeito, o melhor edifício de estilo barroco e beleza em 
Barcelos. 
 

 



 
Um livro sobre 

Nossa Senhora na vida de Maria da Paixão e do Instituto 
 

Iniciativa do Núcleo de Lisboa 
 

Anunciado o tema da sessão em Fátima na peregrinação dos Amigos e Irmãs FMM, 01 e 02 Julho 2017,  (Plano 

Trienal 2016-2019),  o núcleo de Lisboa tomou o tema e estudou-o nas suas reuniões, com interessante 
pesquisa feita pela M. Lurdes Campos na grande biografia Reverendíssima Madre Maria da Paixão. 
Formatado e ilustrado com fotos apropriadas pela M. Luísa Soares Dias Ferreira e revisto pela Ir. M. Augusta 
Faria, na compilação dos textos, acaba de ser divulgado este livrinho entre os vários Núcleos dos Amigos do 
Instituto FMM. 
 

É uma brochura que se lê com agrado e dá a sequência da vida de Hélène de Chappotin desde a sua infância 
até à morte, em profunda relação com Maria. 
Sem qualquer esforço, vê-se nitidamente o carácter mariano do carisma fmm. 
 

 M. Lurdes Campos e a M. Luísa Soares, antigas alunas da casa do Cristo da Boa Morte, não podiam deixar 
de salientar nesta brochura as vindas de Maria da Paixão, em 1900  
e 1902, em estreita relação com a Casa de Cristo da Boa Morte. 

 
 Medalhão do Cristo da Boa Morte 

 
Na sua 2ª vinda a Portugal, já em visita geral à Província que existia desde 
1895, é Maria da Paixão que escolhe e adquire o edifício da casa do 
Cristo da Bia Morte para casa central do Instituto em Portugal.  Em 
consequência da saída compulsiva das Irmãs desta casa  em 1901, Maria 
da Paixão, logo que elas puderam retomar a vida comunitária, após 
quase um ano de dispersão, não  hesita em voltar em 1902, 
expressamente para consolar a comunidade da casa do Cristo da Boa 
Morte. 

 
Viagem à India 
 
Incluído no Plano Trienal, o anúncio da Viagem à India está a suscitar muito interesse. Apesar de não se 
saber ainda nem data, nem itinerário nem primeiro orçamento, há várias pessoas em Lisboa, Barcelos e 
Funchal interessadas em se inscrever, aguardando com ansiedade a comunicação a este respeito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Viagem ao Sul da INDIA 


