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APRESENTAÇÃO DO LEMA DO REITOR-MOR PARA 2017 

SOMOS FAMÍLIA! Cada casa, uma escola de Vida e de Amor. 

Caros amigos e amigas, 

É com grande alegria que convoco toda a FAMÍLIA SALESIANA para a apresentação do Lema do Reitor-

Mor para 2017: “SOMOS FAMILIA! Cada casa, uma escola de Vida e de Amor”. 

Dirijo-me nomeadamente aos Salesianos de Dom Bosco, Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianos Coopera-

dores, Associados de Maria Auxiliadora, Voluntárias de Dom Bosco, Ex-alunos e Ex-alunas, Canção Nova. 

Para este encontro convido também as Comunidades Educativas e Paroquiais, bem como os/as Amigos/as e 

Simpatizantes com a missão juvenil e popular de Dom Bosco, e com a sua Pedagogia e Espiritualidade. 

Este é já um encontro habitual de convívio, de sintonia e de renovação dos ideais que dão sentido à nossa 

ação educativa e evangelizadora, orientada nomeadamente para os jovens. 

Este ano o Reitor-Mor reflete sobre a Exortação Apostólica do Papa – “A Alegria do Amor” –, contribuindo 

para a valorização de tudo quanto possa promover a família como protagonista das transformações sociais. 

Mobilizemo-nos, portanto, para o Altar do Mundo neste ano Centenário das Aparições de Nossa Senhora em 

Fátima, e peçamos a sua intervenção materna junto de todas as famílias, sobretudo das que passam por mais 

dificuldades. 

O programa desse dia é o que se apresenta a seguir. Façam as vossas inscrições como é hábito, para poder-

mos organizar da melhor forma este encontro que queremos realizar num ambiente intenso de “espírito de 

família”, tão querido a Dom Bosco. 

PROGRAMA 

Dia: 14 de Janeiro de 2017, sábado 

Local: Fátima – Hotel Cinquentenário (Sala Fátima) | Rua Francisco Marto nº175   

Horário 

09h30  - Acolhimento. Oração da manhã. 

- Lema: “SOMOS FAMÍLIA! Cada casa, uma escola de Vida e de Amor”

- Narração: A Família Power partilha a sua experiência familiar.

12h30  - Almoço 

- Tempo livre para oração pessoal e aquisição de lembranças (como é costume)

15h00  - Eucaristia - na Cripta da Basílica da Santíssima Trindade – na Capela da Morte do 

Senhor 

- Encerramento

Aproveito a oportunidade para desejar a todos um excelente Natal para que Jesus Menino tenha efetivamente 

um lugar especial no seio de todas as famílias.  
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