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Caros irmãos e amigos 
 

Como é do vosso conhecimento, vai realizar-se no dia 23 de 
Outubro a 30ª Peregrinação Nacional ao Santuário de Nossa 
Senhora Auxiliadora. É um acontecimento de relevo neste mês de 
Outubro, um mês dedicado à Senhora do Rosário. Tudo o que se 
fizer por Nossa Senhora será pouco, pois “foi Ela Quem tudo fez” 
e faz na Família de Dom Bosco para nos cingirmos apenas a esta 
parte tão bonita da Igreja que somos. Esta Peregrinação é um 
agradecimento e um profundo enriquecimento espiritual. E é com 
este espírito que a devemos estimular a fazer. A todos aqueles que 
sentem no coração a gratidão, esse sentimento reconhecido à nossa 
Mãe Auxiliadora, convidem-nos a vir, mesmo que, parafraseando 
S. Paulo, tenhamos que insistir oportuna ou inoportunamente. O 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Mogofores é o nosso 

Santuário Nacional. Todos queremos muito que assim seja. Tem de ser, por isso, conhecido 
de muitos e visitado por pequenas e grandes multidões. Depende de nós, membros de todos 
os grupos da Família Salesiana da Província Portuguesa. Há tanto bem que se pode fazer 
com as capacidades que todos temos! 
 
Nos cartazes que hão de chegar às vossas mãos está o Programa da Peregrinação. Sim, disse 
bem: da Peregrinação! Este sentimento deve ser inculcado em todos os que vierem ao 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Mogofores. Às portas da celebração do 
centésimo aniversário das Aparições de Fátima há que recuperar o sentido de peregrinar, 
que afinal é o sentido de toda a nossa vida; há que recuperar o sentido de rezar, que afinal é 
o sentido da nossa filiação divina; há que recuperar o sentido de celebrar cada vez mais o 
dom da fé que nos anima, nos move e nos impulsiona para uma vida de santidade. 
 
Ao lerdes os itens do Programa vereis que começaremos com a abertura da Porta Santa, 
celebrando o Ano Jubilar da Misericórdia e auferindo de todas as graças que isso comporta 
para todos aqueles que se prepararem para tal. É uma graciosa concessão do Sr. Bispo de 
Aveiro, D. António Moiteiro, para este dia 23 de Outubro e que muito agradecemos. Depois 
de uma saudação breve a Nossa Senhora no Seu Santuário, escutaremos a Dr.ª Maria Rita 
Scrimieri a falar da beata Alexandrina, Salesiana Cooperadora e ADMA, e a sua relação com 
Mogofores e este Santuário, ela que teve como Director Espiritual o P. Humberto Pascoal. 
Depois da conferência, um intervalo e começaremos a preparar, no Adro do Santuário, a 
Procissão que, este ano, vai percorrer algumas ruas de Mogofores com o andor de Nossa 
Senhora Auxiliadora a ser levado em ombros por membros da Família Salesiana dos diversos 
pontos do país salesiano. Durante o percurso, que estimamos em cerca de uma hora, 
rezaremos o terço meditado, cujos mistérios também vão ser enunciados e dirigidos pela 
Família Salesiana de alguns Centros. Seria muito bom que os Grupos dos Centros locais se 
candidatassem para os mistérios do terço e para levarem em ombros o andor de Nossa 
Senhora. Não duvido que haverá alguns candidatos. Depois da Procissão, entraremos no 
Santuário para receber a bênção do SS. Sacramento 
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Duas horas para o almoço permitirão aos peregrinos descansar um pouco e conviver. 
 
Às 15.00h em ponto, estaremos de novo no Santuário para, durante cerca de meia hora, ser 
apresentado o primeiro fruto visível desta espiritualidade salesiana nascido à sombra deste 
mesmo Santuário: As Famílias de Caná. Seguir-se-á a Eucaristia também com transmissão 
para o exterior por intermédio de écrans. Quem estiver no exterior estará comodamente 
sentado e abrigado do sol ou da chuva. Com promessas renovadas, saudação e adeus a Nossa 
Senhora, partirão os peregrinos para as suas casas. 
 
Demorei um pouco na explicação do que se vai passar nesta 30ª Peregrinação para que todos 
saibam ao que vêm. Quanto à viagem nos autocarros e ao clima espiritual que neles se possa 
criar, já depende dos responsáveis de cada Centro. 
Os autocarros devem ficar no largo, do outro lado da linha do caminho-de-ferro e só são 
permitidos autocarros a deixar os peregrinos em frente do Santuário até às 10.00h. A partir 
daí, não o poderão fazer. Aliás, bom seria que todos estacionassem do outro lado da linha do 
caminho-de-ferro apenas chegassem. Os peregrinos teriam apenas de andar uns 80 metros 
até ao Santuário pela plataforma que permite a passagem. 
 
Se algumas dúvidas houver, façam-nas chegar ao Delegado Nacional da FS que tentará 
resolvê-las, uma vez que é também Pároco de Mogofores. 
 
Caros irmãos e amigos, muito obrigado pelo interesse que dareis a estas minhas palavras. 
Contamos convosco na dinamização da Peregrinação. Convidai também os peregrinos a 
prepararem-se espiritualmente (sobretudo com o sacramento da reconciliação) para as graças 
do Ano Jubilar da Misericórdia que neste dia 23 de Outubro serão concedidas. Embora 
procuremos garantir um serviço de atendimento de confissões, se os peregrinos já vierem 
preparados, melhor. 
 
Concluo, agradecendo desde já toda a vossa colaboração, saudando-vos cordial e 
fraternalmente. 

Com amizade em Dom Bosco Santo 
Pe. J. Taveira da Fonseca, 

Delegado Nacional para a Família Salesiana 
 
PROGRAMA DA PEREGRINAÇÃO  
09.00h Acolhimento pelos grupos locais da Família Salesiana 
10.00h Abertura da Porta Santa e saudação a Nossa Senhora (Santuário) 
10.15h Conferência “A Beata Alexandrina e o Santuário de N.ª Sr.ª Auxiliadora” 

Dr.ª Maria Rita Scrimieri (Ginásio) 
11.15h Preparação da procissão (no adro do Santuário) 
11.30h Procissão pelas ruas de Mogofores e no final Bênção do Santíssimo (Santuário) 
13.00h Almoço  
15.00h Apresentação “À sombra do Santuário” | Movimento “Famílias de Caná” 
15.30h Eucaristia, Consagração a Nossa Senhora e despedida  
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