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Amigos Diretores (as) 

Animadores de todos os grupos da Família Salesiana 

Amigos de Dom Bosco. 

Vivemos uma experiência maravilhosa à volta da realização do Bicentenário. A 
nossa alegria leva-nos a dar um passo em frente.  
O momento do Lançamento do Ano de Pastoral e a Avaliação na sua conclusão são 
dois fatores essenciais para um crescimento sólido e ambicioso. São dois 
momentos que ajudam a reforçar o sentido de pertença à Família Salesiana e, por 
isso, nenhum dos conselhos locais deveria faltar. Dom Bosco quer-nos em 
comunhão com toda a sua Família. 
 
Para crescer em identidade e no sentido de pertença é fundamental o sentido de 
comunidade porque é nesta que se encontra o horizonte carismático de Dom 
Bosco que estamos chamados a viver.  
Nos anos que passei na Pisana deixei uma realidade chamada “Escola de Líderes”. 
Nos últimos doze anos, desenvolveu-se com sucesso em algumas regiões dentro do 
Antigos/as Alunos/as. A sua finalidade é criar um movimento no interior dos 
grupos locais para que rejuvenescendo-os nasçam dirigentes jovens. Vamos ver 
em Fátima se aceitamos este desafio.  
Com a minha saudação amiga convido-vos a percorrer esta maravilhosa etapa da 
nossa vida. É um legado pedagógico e espiritual de crenças e ilusões, com 
um objetivo claro de dar a vida pelos jovens. 
 
O nosso encontro no dia 19 de Setembro tem como finalidade específica 
apresentar a programação local e, em partilha, descobrir os processos 
metodológicos que farão caminho connosco.   
 
Gostaríamos de ter presentes todos os conselhos dos grupos dos Salesianos 
cooperadores (SSCC), Associados de Nossa Senhora Auxiliadora (ADMA) e 
Antigos e Antigas Alunos e Alunas (AADB).  
Até Fátima.  

 
Com amizade em Dom Bosco Santo 

Pe. J. Rocha Monteiro, 
Delegado Nacional para a Família Salesiana 
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AGENDA 
 
19/9/2015 
 
Local – Casa Nossa Senhora do Carmo (Fátima)  
 
HORÁRIO  
09.30 –  Oração da manhã (Laudes) 
10.15 –  Construindo comunidades autênticas nas relações e no trabalho segundo o 

Espírito de Família (Pe. Rocha) 
         
10.55 – Intervalo 
11.15 – Trabalho de grupo 
11.45 – Plenário 
    
12.15 – Eucaristia (Pe. Artur Pereira, Provincial) 
    
13.00 – Almoço 
14.15 – Reuniões por setores (SSCC – ADMA – AA) 
  Os grupos locais apontam pistas de trabalho e metodologias para o novo ano. 
  Recolha dos censos (serão entregues os formulários)  
16.45 – Oração final com todos os setores. 

 

Enviamos este formulário que deverá remeter por e-mail para este 
secretariado até ao dia 17 DE SETEMBRO (rui.madeira@salesianos.pt) 
 
 
Centro de: 
 

Nome do participante SDB / FMA / Grupo FS / Animador / 
Catequista / Funcionário / Professor / Outro 

Almoço 
(€9,00) 

   
   
   
   
   
   
   

 
PS. Caso a maioria do grupo participante não almoce na Casa Nossa Senhora do Carmo todos os 
participantes deverão contribuir com €1,00 para ajudar a custear o aluguer dos espaços. 
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