
 

 

 

 

 

 

A D M A 
Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

 

Plano de Atividades 2021/2022 

Rua São João Bosco, 14 – 3780-453 Mogofores 

Tel: 231 510 790 – Tlm: 919 675 882 

www.mogofores.salesianos.pt 



 

 

  



                                                           
 A D M A 

Associação de Maria Auxiliadora 
Centro Local de Mogofores 

  Levanta-te e testemunha! 

Queridos Associados e Amigos ADMA, 

“O tema pastoral para 2021-2022 desafia-nos a sairmos de nós 

mesmos, da nossa zona de conforto e a contrariar a inércia, para, 

com a vida e atitude do Ressuscitado, irmos ao encontro dos outros, 

tal como fez S. Paulo que anunciou e apresentou, abertamente, a sua 

transformação de vida, após a sua conversão no encontro de Jesus 

com ele. «Levanta-te e firma-te nos pés, pois para isto te apareci: 

para te constituir servo e testemunha do que acabas de ver e do que 

ainda te hei de mostrar.» (Atos 26, 16). O testemunho é o que atrai e 

faz a Igreja crescer”. 

Deixemo-nos, pois, guiar pela ação do Espírito Santo no nosso 

trabalho evangelizador, apostólico e educativo. A nossa âncora é a 

Eucaristia e Maria Auxiliadora, vivências e herança do nosso pai e 

fundador São João Bosco. Estas duas colunas sustentam a nossa vida 

e a missão da Igreja. 

Em família testemunhamos, sobretudo o amor entre os esposos, pais 

e filhos, irmãos e irmãs, jovens e anciãos. Levantemo-nos para a 

Missão principalmente para os jovens, tornando-os apóstolos e 

missionários no mundo. 

Bom Ano Pastoral para todos. 

Maria Adelaide Santos Torres 

Presidente do Grupo ADMA de Mogofores 
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Estimados amigas e amigos ADMA 

 

No mês de setembro damos habitualmente 

início ao novo ano formativo Pastoral da 

Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora 

(ADMA). Pelos motivos que todos 

conhecemos, a pandemia que ainda persiste, os responsáveis 

serviram-se dos meios on line para reunir e programar em conjunto o 

novo ano pastoral, esperemos que em breve nos possamos encontrar 

pessoalmente como família que somos. Procuramos também, animar 

os Centros a uma nova vida e entusiasmo, animados e estimulados 

pelas palavras do Sucessor de D. Bosco, o nosso Reitor Mor, pelos 

nossos Provinciais, que através, quer do Lema, quer das demais 

orientações, nos convidam a viver com entusiasmo apostólico o 

nosso carisma salesiano. 

Somos uma Família, uma Família Salesiana, com um carisma tão 

especial que nos leva a um amor cada vez maior à Eucaristia e a 

Nossa Senhora Auxiliadora e, por esse amor sincero também aos 

mais necessitados e marginalizados, sobretudo aos jovens, essa 

porção da Sociedade especialmente confiada por Deus ao carisma 

salesiano, que é o nosso carisma. Por isso, que em cada Centro, possa 

crescer ainda mais o nosso desejo de santidade que nos impulsione a 

ir ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados, com o amor de 

S. José que cuidou com tanto carinho de Jesus, com a bondade e o 

zelo apostólico de S. Francisco de Sales e com o arrojo da caridade de 

S. João Bosco. Temos um ano animado por três grandes Santos, S. 

José, São Francisco de Sales e S. João Bosco. 
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Desejemo-nos a todos um entusiasta e apostólico novo ano pastoral. 

Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe e Mestre ensinar-nos-á a fazer 

muitas e muito bonitas coisas. 

Saúdo-vos com sincera amizade e estimulo-vos a avançarmos com 

muita confiança e amor apostólico. 

Confiemo-nos a nossa Mãe Auxiliadora. 

 

Rui Filipe Vieira 

Presidente Nacional do Grupo ADMA 

 

 Lema “Tudo por amor, nada pela força”, 
 
Título “Amor familiar, vocação e vida de santidade”. 
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 Associação 

de Maria Auxiliadora 

 
A Associação de Maria Auxiliadora sublinha o 

valor peculiar da devoção popular mariana 

como instrumento de evangelização e de 

promoção das classes populares. Representa 

um meio de santificação e apostolado e tem como objetivos: viver e 

difundir a devoção a Maria Auxiliadora segundo o espírito de S. João 

Bosco, renovar as práticas de piedade popular, rezar pelas vocações, 

encher a vida quotidiana de atitudes evangélicas e imitar Maria na 

sua solicitude para com os mais necessitados. 

A Associação de Maria Auxiliadora, fundada por S. João Bosco como 

instrumento para "promover o culto ao Santíssimo Sacramento e a 

Maria Auxiliadora dos Cristãos" foi constituída canonicamente no 

Santuário de Maria Auxiliadora em Turim, em 18 de abril de 1869. 

Dom Bosco considerou-a "parte integrante da Sociedade Salesiana". 

Pio IX, com o Breve de 5 de abril de 1870, elevou-a a Arquiconfraria 

com direito a agregar as associações que surgissem em qualquer 

parte do mundo com a mesma denominação e finalidade. 

A 5 de julho de 1989, "o Reitor-Mor, com o seu Conselho, 

reconheceu oficialmente que a Associação de Maria Auxiliadora faz 

parte da Família Salesiana". Em julho de 1997 foi publicado em Turim 

o novo regulamento ADMA, posteriormente traduzido em português. 
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TEMA PASTORAL 

2021 / 2022 

Levanta-te e testemunha 

 

 

“Levanta-te e testemunha” é o tema pastoral para 2021-2022. De 

acordo com o caminho pastoral, num conjunto de três anos, que 

iniciámos no ano passado, este Tema Pastoral introduz-nos 

fortemente neste tempo de Graça que a Igreja em Portugal está a 

viver com as Jornadas Mundiais da Juventude previstas para 2023 e a 

sua preparação. 

A Palavra de Deus conduz-nos pelos caminhos da alegria do 

testemunho, com a referência bíblica dos Atos dos Apóstolos (Act 26, 

16). Interpela a um “levantar-se” e a “ser sinais e testemunhas” do 

que podemos ver com os olhos da fé. Particularmente disponíveis a 

escutar a palavra de Jesus que confirma a nossa vocação salesiana e 

nos envia. 

Assim, somos desafiados a sair de nós mesmos, da nossa zona de 

conforto e a contrariar a inércia, para, com a vida e atitude do 

Ressuscitado, irmos ao encontro dos outros, tal como fez S. Paulo 

que anunciou e apre- sentou, abertamente, a sua transformação de 

vida, após a sua conversão no encontro de Jesus com ele. «Levanta-

te e firma-te nos pés, pois para isto te apareci: para te constituir 

servo e testemunha do que acabas de ver e do que ainda te hei de 

mostrar» (Atos 26, 16). 
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A que nível está o meu encontro com o Ressuscitado? Como anuncio 

que Cristo Ressuscitado é a razão do meu existir e da minha alegria? 

De que forma vivo este chamamento? Como vivo a minha fé quando 

as situações são difíceis e há incompreensões? 

O desafio encontra as realidades onde vivemos, onde somos 

convidados a dar razões da nossa fé, mostrando quem somos, o que 

nos fez e faz o encontro com Cristo Ressuscitado em cada dia. 

Seremos sempre sinais de esperança, não nos dando como vencidos, 

através do “levantar-se” e do ir dar “testemunho”. 

Porque temos o mandato de Jesus de colaborar com o Plano de 

Salvação na história humana, precisaremos ser missionários-

testemunhas. Ser testemunha é viver e dar a conhecer a amizade 

com Cristo; é ser protagonista dentro do projeto de Deus; é exercer a 

caridade e a misericórdia junto de quem mais necessita; é ser 

comprometido a partir da fé na construção de uma sociedade nova; é 

viver no meio do mundo e da sociedade para evangelizar, para fazer 

crescer a paz, a convivência, a justiça, os direitos humanos, a 

misericórdia, e estender o Reino de Deus no mundo.  

Acolhamos e meditemos, à luz da citação bíblica “Levanta-te! Eu te 

constituo testemunha”, as palavras do Papa Francisco na sua 

Exortação Apostólica pós-sinodal Cristo Vive: “que possamos, a cada 

dia, e em cada mo- mento, falar de Jesus, contar aos outros que Ele 

nos dá forças para viver, que é bom conversar com Ele, que nos faz 

bem meditar nas suas palavras”. Somos testemunhas, quer os jovens, 

os salesianos, os educadores e as famílias, a partilhar vida com tantos 

outros para encontrarmos o Senhor no serviço e no Amor.  
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D. Bosco e Maria Mazzarello, nas mais diversas situações das suas 

vidas, depararam-se com a necessidade de se “levantar” e enfrentar 

todo o tipo de circunstâncias. O Espírito de Deus que os habitava 

deu-lhes as forças necessárias para irem mais além, respondendo ao 

convite do Senhor para uma missão ousada: ser testemunhas do 

Amor de Deus aos jovens. Que eles nos inspirem e alcancem do 

Senhor as bênçãos necessárias para lhes seguirmos os passos. 

É a hora! Levantemo-nos e testemunhemos! 
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Lema 
do Reitor-Mor 

para 2022 
 

 
 

“Fazei tudo por amor, nada por força” 

(S. Francisco de Sales) 

 
Caros Irmãos, Irmãs e Amigos, 

há apenas seis meses apresentamos às Filhas de Maria Auxiliadora – 

como manda a nossa tradição desde Dom Bosco – e à atual Família 

Salesiana o Lema do Ano Novo. Seis meses depois, é-me pedido para 

antecipar o que poderia ser o tema norteador do novo ano 2022, 

como requerido pelos diversos ritmos dos hemisférios onde se 

encontram as presenças salesianas. Faço-o com muito gosto na 

esperança de que possa servir de ajuda. 

Evidentemente 2022, ano em que celebraremos o IV Centenário da 

sua morte, o tema não poderá ser outro senão o da Espiritualidade 

de São Francisco de Sales,1 fonte do espírito salesiano de Dom Bosco, 

em quem o nosso pai e fundador se saciava e contemplava em todos 

os momentos, sobretudo quando se tratava de definir o estilo 

educativo e evangelizador – para utilizar a nossa linguagem – da 

incipiente Congregação Salesiana: «Chamar-nos-emos Salesianos».2 

Sabemos que Dom Bosco ficou profundamente impressionado pela 

extraordinária figura deste Santo. Foi para ele uma autêntica 



                                                           
 

__________________________________________________________________________________
Grupo ADMA – Salesianos - Rua S. João Bosco, 14 – 3780-453 MOGOFORES – pág. 10 de 34 

 
 

A D M A 
Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

inspiração, sobretudo porque era um verdadeiro pastor, um mestre 

de caridade, um trabalhador incansável pela salvação das almas. 

Ainda como jovem seminarista, João Bosco tomou esta resolução 

antes da sua ordenação sacerdotal: «A caridade e a doçura de São 

Francisco de Sales me guiem em cada mo- mento». E, nas Memórias 

do Oratório, Dom Bosco declara: «[O oratório] começou a chamar-se 

de São Francisco de Sales... porque como tal ministério exige grande 

calma e mansidão, havíamo-nos colocado sob a proteção deste 

santo, para que nos alcançasse de Deus a graça de imitá-lo em sua 

extraordinária mansidão e na conquista das almas».3 

Naturalmente, a Estreia deste ano será também uma magnífica 

oportunidade para nos reconhecermos e encontrarmos na 

espiritualidade de São Francisco de Sales e valorizarmos ainda mais 

as magníficas características do espírito salesiano de Dom Bosco, 

assim como os preciosos valores da espiritualidade juvenil salesiana. 

Sem dúvida, ver-nos-emos refletidos neles e nos sentiremos 

chamados a ser hoje “mais salesianos” na nossa Família Salesiana, 

isto é, mais cheios do espírito de São Francisco de Sales, espírito que 

impregna a nossa salesianidade como Família de Dom Bosco. 

Pertencer completamente a Deus, vivendo em plenitude a 

presença no mundo 

Esta é provavelmente a proposta mais “revolucionária” de São 

Francisco de Sales. Expressou-a com a habitual profundidade e beleza 

o Papa emérito Bento XVI quando disse que o grande convite dirigido 

por São Francisco de Sales aos cristãos é o de «pertencer 

completamente a Deus, vivendo em plenitude a presença no mundo 

e as tarefas da sua condição. "A minha intenção é de instruir aqueles 
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que vivem nas cidades, no estado conjugal, na corte […]" (Prefácio da 

Introdução à vida devota). O Documento com que o Papa Pio IX, mais 

de dois séculos depois, o proclamará Doutor da Igreja, insistirá nesta 

ampliação do chamamento à perfeição, à santidade. Nele está 

escrito: "[A verdadeira piedade] chegou a penetrar até no trono dos 

reis, na tenda dos chefes dos exércitos, no pretório dos juízes, nos 

escritórios, nas oficinas e nas cabanas dos pastores […]" (Breve Dives 

in misericordia, 16 de novembro de 1877). Assim nascia aquele apelo 

aos leigos, o cuidado pela consagração das realidades temporais e 

pela santificação da vida diária, sobre o qual insistirão depois o 

Concílio Vaticano II e a espiritualidade do nosso tempo. Manifestava-

se o ideal de uma humanidade reconciliada, na sintonia entre ação 

no mundo e oração, entre condição secular e busca da perfeição, 

com a ajuda da Graça de Deus, que permeia o humano e, sem o 

destruir, o purifica, elevando-o às alturas divinas».4 

Encontramos certamente a fonte desta espiritualidade em muitos 

gestos e palavras de nosso Senhor no Evangelho e na simplicidade da 

proposta de Dom Bosco feita aos seus jovens, com a linguagem e no 

contexto eclesial do século XIX. 

A centralidade do coração 

Durante a sua formação em Paris, o que fez irromper em Francisco a 

sua conversão foi a leitura profunda do Cântico dos Cânticos, sob a 

orientação de um padre beneditino. É, para ele, uma luz que dá cor 

toda a sua perceção seja de Deus, seja da vida humana, seja do 

caminho individual como das relações com qualquer outra pessoa. 

Também no símbolo que escolhe para a Visitação se percebe como o 

coração é o sinal que mais fala de toda a sua herança humana e 
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espiritual: um coração trespassado por duas flechas: o amor a Deus e 

o amor ao próximo, aos quais corresponderiam também os dois

tratados que condensam todo o seu pensamento e ensinamento. O

primeiro – O Tratado do amor de Deus – é fruto da sua paciente obra

de formação para o primeiro grupo de Visitandinas: são as

conferências escritas e editadas em forma de livro. É também a base

da formação de Margarida Maria Alacoque que, 51 anos após a

morte de Francisco, tem as revelações que abrem na Igreja o

caminho para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

Do outro tratado, sobre o amor ao próximo, restou apenas o índice, 

devido à morte prematura de Francisco, aos 55 anos, em 28 de 

dezembro de 1622. 

O humanismo de Francisco, o seu desejo e a capacidade de entrar em 

diálogo com todos, o grandíssimo valor que dá à amizade, tão 

importante para o acompanhamento pessoal no modo como Dom 

Bosco o interpretará..., tudo se constrói sobre os sólidos alicerces do 

coração, como Francisco o viveu. 

Entre providência e bondade (amorevolezza) 

Dois reflexos do seu modo de sentir o coração de Deus e de abrir o 

coração aos irmãos, intimamente relacionados entre si, são o seu 

sentido de Providência e a sua forma de se aproximar e interagir com 

cada pessoa, ou seja, a sua proverbial doçura ou bondade 

(amorevolezza). 

A confiança na Providência tem raízes que vêm da sua formação 

parisiense e em Pádua: a “santa indiferença”: «entrego-me sem 

reservas ao coração de Deus, e isso me dispõe a abraçar todos os 
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detalhes que a sequência dos eventos e circunstâncias me apresenta 

dia a dia. Não tenho “nada a pedir e nada a recusar” em relação ao 

que sei estar em todo caso nas mãos de Deus. Paulo olhava na 

mesma direção quando escreve aos Romanos: “Sabemos que tudo 

contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu desígnio. Porque àqueles que Ele de 

antemão conheceu, também os predestinou para serem uma 

imagem idêntica à do seu Filho, de tal modo que Ele é o primogénito 

de muitos irmãos» (Rm 8, 28-29). 

A doçura do coração, antes de ser uma questão de boas maneiras 

com o próximo, mesmo quando é hostil, é tudo mais que agradável 

como caráter, é um reflexo da mesma confiança, desta vez em 

relação ao coração humano, sempre aberto à ação de Deus e sempre 

destinado à plenitude de vida. Doçura e bondade (amorevolezza) são 

abordagens missionárias, destinadas a facilitar o mais possível em 

todas as circunstâncias e situações, o encontro entre graça e 

liberdade no coração de quem está à minha frente. Portanto, não é 

apenas uma questão de boas maneiras. 

Ao pensarmos no modo como Dom Bosco reinterpretou esta 

bondade (amorevolezza) no seu sistema educativo, compreende-se 

quão profundas são as motivações de que se alimenta, exatamente 

como aconteceu com São Francisco de Sales. 

 

O tirocínio da missão na região do Chablais e o Da Mihi 

Animas de Dom Bosco 

A dura experiência de evangelização na região do Chablais entre 

1593 (preleção como Pároco) e 1596 (as Missas de Natal em Thonon) 
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é onde a missão dá o tom concreto a toda a sua vida. É 

extremamente difícil («aqui todos têm insultos nos lábios e pedras 

nas mãos»), mas é uma crise que faz crescer e transforma 

primeiramente o missionário, antes ainda que os seus destinatários. 

Também é muito interessante ler aqueles anos como pedagogia 

eucarística. A Eucaristia visível, celebrada com grande participação do 

povo, levada em procissão – depois dos anos de vazio (Natal de 

1596...) –, é o ponto de chegada depois de um longo deserto, onde é 

ele quem vive da Eucaristia, e a torna presente de forma velada entre 

o povo anteriormente hostil, e de quem ele se aproxima e faz amigos 

um a um. 

Levando em conta que as nossas presenças salesianas são na sua 

maioria entre não católicos, a espiritualidade eucarística torna-se 

profética: desde seu interior, o missionário alcança com grande 

paciência e perseverança aqueles a quem é enviado, sem renunciar 

ao anúncio explícito, mas sabendo esperar os tempos longos de 

Deus, e sem esperar que os fiéis encham a igreja, mas misturando-se 

com o rebanho onde ele estiver e como ele for... 

E com a Eucaristia e na mesma extensão de onda são colocadas a 

centralidade da cruz e a confiança em Maria. 

Tudo isto nos fala da paixão educativa e evangelizadora de Dom 

Bosco que, na presença do Senhor na Eucaristia e na intensa 

presença de Maria na vida do Oratório, entre os seus jovens, 

encontrava a força quotidiana para realizar o Da mihi animas, coetera 

tolle. 
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Mas como comunicar? 

Francisco de Sales é o patrono dos jornalistas. Vale a pena acolher o 

seu carisma de comunicador, no qual há uma esplêndida 

concordância, por um lado, entre o amor e o interesse pela reflexão, 

a cultura, o humanismo nas suas mais belas expressões, a promover, 

encorajar e harmonizar criando e promovendo o diálogo entre os 

mais capazes e mais ricos nesses campos. Por outro lado, Francisco 

de Sales é um mestre de comunicação para todos, um grande 

divulgador pelos meios e condições em que vivia. Basta pensar no 

admirável número de cartas nas quais se condensa uma parte certa- 

mente não secundária do seu apostolado como bispo e santo. 

Também nisso temos em Dom Bosco um discípulo que acompanha o 

zelo do mestre, com os novos meios à sua disposição (a imprensa 

popular “de massa”): 318 obras publicadas por Dom Bosco em 40 

anos... em média, cerca de uma a cada dois meses. E ao mesmo 

tempo é para nós uma mensagem de máxima atualidade e um 

verdadeiro desafio, no mundo de hoje, onde a comunicação está no 

centro da realidade. 

Francisco de Sales no modo de Dom Bosco acompanhar os 

jovens: os carismas florescem e frutificam entre si 

Há uma verdadeira “comunhão dos santos” na arte educativa e 

espiritual de Dom Bosco, que não nasce do nada, mas se alimenta de 

raízes profundas, da ação do Espírito na história da Igreja que o 

precedeu. Não é acréscimo nem réplica: é antes um novo 

florescimento e fruto que se alimenta daquela obra do Espírito que 
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animou a Igreja com Francisco de Assis e Inácio, com Domingos e 

Teresa de Ávila. 

Uma bela proposta para o hoje da Igreja e sem dúvida da Família 

Salesiana de Dom Bosco é a de crescer na arte de acompanhar no 

caminho de fé, especialmente de muitas crianças, rapazes e raparigas 

do mundo que não conhecem a Deus, e que ao mesmo tempo estão 

famintos e sedentos d’Ele, muitas vezes sem o saber. É muito 

“salesiano” sentir e acreditar verdadeiramente que cada pessoa 

precisa de «um amigo da alma»5 em quem encontrar conselho, 

ajuda, orientação e amizade. 

Termino estas breves linhas, ao longo das quais se poderá 

desenvolver o Lema de 2022 para toda a Família Salesiana de Dom 

Bosco no mundo, com o convite que o Papa Ben- to XVI nos dirige no 

final do seu discurso, pedindo-nos que acompanhemos em «espírito 

de liberdade» o testemunho exemplar de São Francisco de Sales, 

verdadeiro exemplo daquele humanismo cristão que nos faz sentir 

que só em Deus se encontra a satisfação do desejo e da nostalgia que 

sentimos por Ele: «Caros irmãos e irmãs, num período como o nosso 

que procura a liberdade, mesmo com violência e in- quietação, não 

deve passar despercebida a atualidade deste grande mestre de 

espiritualidade e de paz, que transmite aos seus discípulos o “espírito 

de liberdade”, aquela verdadeira, no ápice de um ensinamento 

fascinante e completo sobre a realidade do amor. São Francisco de 

Sales é uma testemunha exemplar do humanismo cristão; com o seu 

estilo familiar, com parábolas que às vezes têm as asas da poesia, 

recorda que o homem traz inscrita no profundo de si mesmo a 

saudade de Deus, e que somente n’Ele encontra a alegria autêntica e 

a sua realização mais completa»6. 
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Centro Local de Mogofores 

Don Ángel Fernández Artime, SDB 

Reitor-Mor 

Roma, 22 de julho de 2021 

 

1 Cf. São Francisco de Sales a Joana Francisca de Chantal: «Aqui 

está a regra da nossa obediência que vos escrevo em letras 

maiúsculas: FAZER TUDO POR AMOR, NADA POR FORÇA – AMAR 

MAIS A OBEDIÊNCIA DO QUE TEMER A DESOBEDIÊNCIA. Deixo-vos o 

espírito de liberdade, não aquele que exclui a obediência, porque 

esta é a liberdade do mundo; mas aquele que exclui a violência, a 

ansiedade e o escrúpulo» (Carta 234 a Joana Francisca de Chantal, 14 

de outubro de 1604, in Oeuvres de Saint François de Sales, XII, 359 

cit. in E. Alburquerque Frutos, Una spiritualità dell’amore: San 

Francesco di Sales, Turim, Elledici 2008, 46). 

2 Cf. P. Chávez Villanueva, Salesiani da centocinquant’anni, Roma, 

LEV 2019, 40. 

3 J. Bosco, Memórias do Oratório de S. Francisco de Sales de 1815 

a 1855, in ISS, Fontes salesianas, 1. Dom Bosco e a sua obra, Brasília, 

Edebê, 2015, 1323. 

4  Bento XVI, Audiência Geral, Roma 2 de março de 2011. 

5 J. Bosco, op. cit., 1184. 

6 Bento XVI, Audiência Geral, Roma 2 de março de 2011. 
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Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

  OBJETIVO 
 DO GRUPO LOCAL 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

LINHAS DE AÇÃO: 
 

 Tornar Dom Bosco conhecido como um Santo que lutou pelos 
jovens mais pobres e abandonados;  

 Convidar jovens a dar o seu testemunho de “Missão”; 

 Promover encontros para aprofundar a vida de S. Francisco de 
Sales e a Exortação apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco; 

 Intensificar o compromisso cristão mediante a escuta da Palavra 
de Deus, a vida litúrgica e a participação nos sacramentos; 

 Tomar parte nas principais solenidades marianas e na 
comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de cada 
mês. 

Maria, faz-nos sentir o teu olhar de Mãe, guia-nos ao teu Filho, faz que não 
sejamos cristãos “de aparências”, mas cristãos que sabem construir, com teu 
filho Jesus, o seu Reino de amor, de alegria e de paz. Amém. – Papa Francisco -  
 

Amor Familiar, Vocação e Vida de Santidade! 

Caminhar em unidade com toda a Igreja, entender e 

aprofundar aspetos e vivacidades típicas do nosso 

carisma salesiano e ter sempre um olhar particular 

para um tema importante e atual como o da 

atenção à Família e aos mais desfavorecidos. 
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ENCONTROS ADMA 

 CONSELHO ADMA

Reúne-se de dois em dois meses e sempre que necessário. 

ASSOCIADOS ADMA

Comemoramos o dia 24 com o seguinte esquema: 

20h30 ○ Eucaristia

21h00 ○ Formação sobre vida de S. João Bosco

21h15 ○ Oração do Terço

21h45 ○ Bênção de Nossa Senhora Auxiliadora
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A D M A 
Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

CONSELHO ADMA 

Delegado local:  Pe. José Augusto M. Fernandes 

Presidente: Maria Adelaide dos Santos Torres 

 

Vice-presidente:  Maria da Conceição Oliveira Baptista Vieira 

Secretária: Isabel Maria da Silva Rodrigues Soares T. dos 
Santos 

Tesoureira: Olga Cristina Coelho Oliveira 

 

Vogal: Maria de Lurdes Pereira Santos 

mailto:jose49fernandes@gmail.com
mailto:adelaidetorres@gmail.com
mailto:mcbvieira05@gmail.com
mailto:imsantos14@gmail.com
mailto:olgoliveira@gmail.com
mailto:marialurdesps@hotmail.com
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SEX 03 (3-5) Feira Seiscentista em Mogofores 

DOM 05 Aniversário de Maria da Conceição Simões 

TER 07 Aniversário de Maria de Lurdes Cardoso Batista 

QUA 08 Natividade de Nossa Senhora 

SAB 18 V Congresso Nacional dos Salesianos Cooperadores online 

  Aniversário de Sara Carreira da Costa 

DOM 19 Aniversário de Luís M. Varandas 

SEX 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

  Aniversário de Ana Paula Seco Lopes Fernandes 

SAB 25 Reunião da Presidência Nacional, Delegados dos Centros e 
Coordenadores locais dos ADMA online 

 

 
 
SAB 02 Reunião do Conselho ADMA às 14h00 

Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

QUI 07 Nossa Senhora do Rosário 

TER 12 Aniversário de Maria José Silva Pires Marques 

  

SETEMBRO 2021 

OUTUBRO 2021 
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QUA 13 Beata Alexandrina Maria da Costa 

DOM 17 Dia Mundial das Missões 

TER 19 Aniversário de Maiara Vaz M. P. Ribeiro 

DOM 24 35ª Peregrinação Nacional ao Santuário N. Srª Auxiliadora 

SEX 29 Beato Miguel Rua – 1º Sucessor de Dom Bosco 

DOM 31 Aniversário de Maria Teresa Martins Conceição Coelho 

 

 
 
SEG 01 Solenidade de Todos os Santos 

TER 02 Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 

QUI 04 (4-11) Semana Missionária Salesiana 

SEX 05 Missa pelos benfeitores e membros defuntos da Família 
Salesiana 

SAB 06 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

SEG 08 Aniversário da chegada dos Salesianos a Portugal (Braga 
08-11-1894 – Colégio de São Caetano) 

QUA 10 Aniversário de Olga Cristina Coelho Oliveira 

QUI 11 Dia das Missões Salesianas – 152ª Expedição Missionária 
Salesiana 

SAB 13 B. Artémides Zatti 

  Aniversário de Maria Beatriz Soares Tavares dos Santos 

DOM 14 V Dia Mundial dos Pobres 

DOM 21 Solenidade de Cristo Rei do Universo 

QUA 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

QUI 25 Venerável Mãe Margarida 

NOVEMBRO 2021 
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TER 30 Aniversário de Maria Paula da Silva Rodrigues Soares 

 

 
 
SAB 04 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

  Dia Mundial do Voluntariado 

DOM 05 Beato Filipe Rinaldi – 3º Sucessor de Dom Bosco 

QUA 08 Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria  

Conclusão do Ano de São José (por ocasião dos 150 anos 
da declaração do esposo de Maria como Padroeiro da 
Igreja Católica) 

Celebração / Magusto Salesianos Cooperadores 

SEX 17 Aniversário natalício do Papa Francisco 

DOM 19 Aniversário de Maria Noémia M. da Graça Ferreira 

SAB 25 Natal do Senhor 

DOM 26 Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 

SEG 27 Aniversário de Maria Teresa Oliveira Marques Baptista 

 

 
 
SAB 01 Santa Maria, Mãe de Deus / Dia Mundial da Paz 

Aniversário de Maria Teresa da S. R. Soares 

DOM 02 Epifania do Senhor 

QUI 06 Aniversário de Ana Filipa de Almeida Martins 

SAB 08 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18H00 

DOM 09 Domingo do Batismo do Senhor 

DEZEMBRO 2021 

JANEIRO 2022 
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SEG 10 Aniversário de Maria de Lurdes Marques Dias Torres 

TER 11 Reunião Conselho ADMA às 21h00 via Zoom 

QUI 13 (13-16) Jornadas de Espiritualidade da Família Salesiana – 
Turim 

QUA 19 Aniversário de Maria de Lurdes Pires de Almeida 

SAB 22 Beata Laura Vicunha (aluna das Filhas de Maria 
Auxiliadora) 

Apresentação do Lema do Reitor-Mor em Fátima 

SEG 24 Festa de São Francisco de Sales 

Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

QUA 26 Aniversário de Maria de Lurdes Pereira Santos 

SEG 31 Solenidade de São João Bosco 

TER 01 Memória de todos os salesianos defuntos 

QUA 02 Festa da Apresentação do Senhor 

SAB 05 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

SEG 07 Aniversário de Sr. Pe. Joaquim Taveira da Fonseca 

QUA 09 Aniversário de Sr. Pe. José Fernandes 

SEX 11 Dia Mundial do Doente 

DOM 20 Santos Francisco e Jacinta Marto 

SEG 21 Aniversário de Albertina Gomes da Cunha 

QUI 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

SEX 25 São Luís Versiglia e São Calisto Caravario 

DOM 27 Encontro com ADMA Porto via Zoom 

FEVEREIRO 2022 
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QUA 02 Quarta-feira de Cinzas 

SAB 05 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

TER 08 Dia Internacional da Mulher 

  Reunião Conselho ADMA às 21h00 via Zoom 

SAB 12 Retiro da Família Salesiana em Manique e Lisboa 

DOM 13 Visitar “Casa de Éfeso” no lugar da Junqueira 

DOM 13 Comemoração do 8º aniversário do Pontificado do Papa 
Francisco  

 Retiro da Família Salesiana em Évora 

SEG 14 Aniversário de Maria Adelaide Santos Torres 

SAB 19 Festa de S. José e Dia do Pai 

 Retiro da Família Salesiana em Mirandela e Poiares 

DOM 20 Retiro da Família Salesiana no Porto 

  Aniversário de Gabriela Filipa de Oliveira Varandas 

QUI 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

SEX 25 Festa da Anunciação do Senhor 

SAB 26 Retiro da Família Salesiana em Cabo Verde e Funchal 

DOM 27 Retiro da Família Salesiana em Mogofores (Mogofores, 
Paranhos da Beira e Ponte de Vagos) 

 
 

SAB 02 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

DOM 10 Domingo de Ramos 

MARÇO 2022 

ABRIL 2022 
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QUI 14 Quinta-Feira Santa 

SEX 15 Sexta-Feira Santa 

DOM 17 Domingo de Páscoa 

SAB 23 Aniversário de Ana Paula Morgado 

DOM 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

TER 26 Reunião Conselho ADMA às 21h00 via Zoom 

 
 

 
DOM 01 S. José Operário, Dia do Trabalhador e Dia da Mãe 

  Semana de Oração pelas Vocações 

QUI 05 Aniversário de Maria da Conceição Oliveira Baptista Vieira 

SEX 06 Festa de São Domingos Sávio 

SAB 07 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

SEG 09 Santa Maria Mazzarello e Dia da Europa 

SEX 13 Nossa Senhora de Fátima 

DOM 15 Dia Mundial das Famílias 

QUA 18 Aniversário de Maria Fátima Almeida Moniz 

SAB 21 (21-22) 70.ª Peregrinação Nacional da Família Salesiana a 
Fátima 

SEG 23 Aniversário de Rui Filipe Vieira 

TER 24 Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

DOM 29 Ascensão do Senhor 

MAIO 2022 

Recitação do Terço no Santuário durante todo o mês 
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TER 31 Visitação da Nossa Senhora 

 

 
 
QUA 01 Dia Mundial da Criança 

SAB 04 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

DOM 05 Domingo de Pentecostes 

SEG 06 Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja 

TER 07 Reunião Conselho ADMA às 21h00 via Zoom 

SEX 10 Dia de Portugal e Anjo de Portugal – Feriado 

SAB 11 Festa Provincial 

DOM 12 Santíssima Trindade 

SEG 13 Santo António, Patrono da Província 

  Aniversário de Maria de Fátima de Jesus Moniz 

QUI 16 Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo  

  Dia Mundial dos Refugiados 

SAB 18 Encontro Convívio em Arouca com o grupo ADMA do 
Porto 

QUI 23  Nacimento de S. João Baptista / S. José Cafasso 

SEX 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

Sagrado Coração de Jesus 

Dia Mundial do Antigo Aluno Salesiano – nascimento da 
Associação (151 anos) 

SAB 25 Imaculado Coração da Virgem Santa Maria 

DOM 26 Conclusão do Ano “Família Amoris Laetitia” (X Encontro 
Mundial das Famílias em Roma com o Santo Padre) 

JUNHO 2022 
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QUA 29 Apóstolos São Pedro e São Paulo 

 
 
 
SAB 02 Adoração ao Santíssimo das 15h00 às 18h00 

QUA 06 Aniversário de Maria Helena Gomes da Costa (Mega) 

SEX 08 Assembleia Geral ADMA às 21h00 

DOM 10 Aniversário de Edite Cardoso Silva 

QUI 14 Aniversário de Isabel Maria Silva R. Soares T. dos Santos 

SEX 15 Aniversário de Célia Maria Ferreira Oliveira 

SEX 22 Aniversário de Luísa Madalena Gomes Cruz Henriques 

DOM 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

TER 26 São Joaquim e Santa Ana – Dia Mundial dos Avós 

 

 
 
SEX 05 Aniversário da Fundação do Instituto das FMA (1872) 

SEG 15 Assunção de Nossa Senhora 

TER 16 Aniversário do Nascimento de São João Bosco (1815) 

DOM 21 Aniversário do Reitor-Mor D. Ángel Fernández Artime 

QUA 24 Comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora às 20H30 

QUI 25 B. Maria Troncarti 

SEX 26 B. Zeferino Namuncurá 

 
 
 
 

JULHO 2022 

AGOSTO 2022 
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