
 

 
           

 
          F a m í l i a   S a l e s i a n a                                                                                         
                      

 

* Rua Saraiva de Carvalho, 275 - 1399-020 LISBOA * Tel: 210900642 * Fax: 213966472 * taveira@salesianos.pt * 

 
Caríssimos membros da Família Salesiana 
  

 
No dia 16 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. 

 
Em algumas obras salesianas houve mudança de membros SDB e FMA. Em alguns 

centros, houve não só por isso, mudança de delegados, como também de grupos 
coordenadores e direções locais. Saudamos a mudança como sinal de nova vida para os 
grupos da FS. A presença de todos é muito útil e necessária para a vitalidade da família 
Salesiana que somos. Programemos a nossa vida para podermos estar presentes. 

 
O Programa do dia 16 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. 
  
 
PROGRAMA 
 
Sábado - Dia 16 de setembro 
  
09.30h Acolhimento na Casa Nª Senhora do Carmo 
10.00h Oração da manhã 
  Palavra do Pe. Provincial 
10.35h Distribuição do programa e calendarização 
10.45h Tema de reflexão – “FS, uma Família que escuta a voz de Jesus” 
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 Palavra do Delegado nacional da Pastoral Juvenil  
15.45h ”Preparando a 31ª Peregrinação ao Santuário de Mogofores" 
16.00h Palavra do P. Provincial - Encerramento 
 

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

Delegado Nacional para a Família Salesiana 
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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 14 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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