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Caríssimos membros da Família Salesiana 
  

Como é do conhecimento de todos, a obediência que me foi pedida pelo senhor Padre 
Provincial foi a de ser o novo Delegado Nacional da Família Salesiana. Esta tarefa é laboriosa 
e de muita responsabilidade. Aceitá-la correspondeu apenas a dar sentido à vontade de 
Deus que se expressou na obediência que me foi significada. Tenho consciência plena das 
minhas incapacidades e tenho também "a inexperiência suficiente" que me levará a fazer o 
que devo fazer pedindo humildemente o auxílio de todos vós. Todos juntos havemos de fazer 
"coisas bonitas", porque temos também consciência de que Aquele a quem servimos com 
humildade não nos vai faltar com a Sua graça. É esta certeza que nos move; é esta certeza 
que nos vai dar força. A tarefa que temos pela frente - e ao dizer isto não estou a usar o 
plural majestático - é ingente e desafiante, mas se tivermos a atitude de Maria diante do 
Seu Senhor, faremos maravilhas, deixando que esse mesmo Senhor as faça, primeiramente, 
em nós. 

 
No dia 17 de setembro próximo começaremos, oficialmente, em Fátima, o nosso novo 

ano de trabalho apostólico. É um momento de arranque muito importante que será vivido 
sob o olhar amoroso da Virgem Mãe e Mestra de D. Bosco e de todos os seus filhos. Que 
melhor lugar poderíamos escolher!? Por isso, vamos estar presentes todos os que amamos 
a causa salesiana; todos os que queremos dar vida ao sonho apostólico do nosso Pai e 
Fundador; todos os que compreendemos o papel evangelizador que a Igreja confiou aos 
salesianos. Mais do que programar, a nossa presença em Fátima será a tomada de 
consciência da família que somos: grande, empenhadamente apostólica, possuidora de um 
carisma que a coloca na Igreja como a verdadeira Serva dos jovens, sobretudo dos mais 
pobres. 

 
O Programa do dia 17 de Setembro acompanha estas simples, mas sinceras palavras. 

Procuremos ser pontuais aos tempos de cada ação do mesmo. Com a colaboração de todos, 
tudo faremos com serenidade e proveito. 
Não quero terminar estas minhas primeiras palavras sem vos oferecer toda a minha 
disponibilidade e consequente ajuda. A causa do Reino exige alegria e empenho. Será assim 
que estarei ao vosso serviço. 
  
PROGRAMA 
Sábado - Dia 17 de setembro 
  
09.30h Acolhimento na Casa Nª Senhora do Carmo 
10.00h Oração da manhã 
10.15h Distribuição do programa e calendarização 
10.30h Tema de reflexão 
11.15h Intervalo 
11.30h Reunião por grupos da FS presentes (reflexão sobre o Tema) 
12.15h Eucaristia 
13.00h Almoço 
14.45h Plenário 
15.30h ”Preparando a 30ª Peregrinação ao Santuário de Mogofores" 
16.00h Palavras do P. Provincial - Encerramento 
 

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

Delegado Nacional para a Família Salesiana 

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/
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Enviamos este formulário aos responsáveis que pode ser fotocopiado de forma a organizar 
da melhor maneira a participação neste encontro. O responsável pelo grupo deverá 
informar este secretariado, até ao dia 15 de setembro, a quantidade de almoços, bem como 
o número total de participantes do seu centro no encontro. 
 

N.º Nome do participante 

SDB / FMA / ADMA 
SSCC / AADB / VDB 

Canção Nova / Animador 
Catequista / Funcionário 

Professor / Outro 

Almoço 
(€9,00) 
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