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Amigos Diretores(as) 
Animadores de todos os grupos da Família Salesiana 
Amigos de Dom Bosco. 

Com Maria 
Cantemos as Maravilhas 

Do Amor de Deus 
 

Sim, é verdade! Quem foi e quem é capaz de cantar as 
maravilhas do Amor como Maria? A nossa 65ª Peregrinação 
Salesiana a Fátima proporciona-nos o aprender, com Ela, a 
cantar o Amor na nossa vida e convida-nos a fazer da nossa 
oração de todos os dias um hino de louvor ao Deus da Vida 
que, em nós faz constantes maravilhas. No ar de Fátima ainda 
não deixaram de evolar as nuvens de incenso e o perfume da 
oração agradecida de tantos milhares de peregrinos que, 
juntamente com o Papa Francisco, quiseram dizer a Maria a 
sua gratidão pelo amor manifestado ao mundo, de forma tão 
eloquente, sobretudo nas Aparições de Maio a Outubro de 
1917. 
Cantemos com Maria as maravilhas do Amor de Deus pela 
canonização de Jacinta e Francisco! Deus sempre Se revelou 
aos pequeninos, aos humildes. O seu coração aberto recebeu 
de Deus a Santidade! 

 

PROGRAMA DA PEREGRINAÇÃO 2017 
 
Dia 20 de maio, sábado 
 
Manhã 

Caminhada Juvenil até Fátima (Aljustrel | Movimento Juvenil Salesiano) 
Via Sacra proposta no livro do peregrino (Valinhos | Família Salesiana)  
11h00  Encontro dos Delegados e Coordenadores locais dos SS.CC. (Centro Paulo VI | 
Responsáveis SSCC) 

Tarde 
14.30h Festa MJS (Calvário Húngaro | MJS) 
16.40h Concentração para saudação a N.ª Sr.ª na Capelinha (Cruz Alta | MJS e FS) 
17.00h Início do desfile e Saudação a Nossa Senhora (Recinto do santuário | MJS e FS) 
18.00h Espetáculo “Arte e Fé” (Centro Paulo VI | MJS e FS) 
21.30h Terço na Capelinha e procissão de velas (Recinto do santuário | MJS e FS) 
22.30h Vigília (Basílica de N.ª Sr.ª do Rosário | FS) 

  
Dia 21 de maio, domingo 
08.50h Encontro dos grupos da Família Salesiana (Centro Paulo VI, Salão do Bom Pastor | FS) 
10.00h Terço na Capelinha (Recinto do santuário | MJS e FS) 
11.00h Eucaristia no altar do recinto (Recinto do santuário | MJS e FS) 
  

 
Com Dom Bosco, um Santo Mês de Maria 

Pe. Joaquim Taveira 
Delegado Nacional para a Família Salesiana 
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Enviamos este formulário para os responsáveis que pode ser fotocopiado para que possa 
organizar da melhor forma este momento. O responsável pelo grupo deverá informar 
este secretariado, até ao dia 12 de MAIO, a quantidade de cachecóis (€5,00), livro + 
autocolante (€1,50) que pretende adquirir para o grupo, bem como o número total de 
participantes do seu centro na peregrinação. 
 

N.º Nome do participante 

SDB / FMA / ADMA 
SSCC / AADB / VDB 

Canção Nova 
Animador / Catequista 
Funcionário / Professor 

Outro 

Cachecol 
(€5,00) 

Livro + 
Autocolante 

(€1,50) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

mailto:taveira@salesianos.pt
http://www.sdb.org/exallievi/index.aspx?Lingua=1
http://www.volontariedonbosco.org/
http://www.cgfmanet.org/
http://www.exallievefma.org/index.htm
http://www.cancaonova.pt/

