
 

 
           

 

                      

 
CONVOCATÓRIA | Salesianos Cooperadores 
 

Ex.mos Senhores Diretores SDB 
Ex.mas Senhoras Diretoras FMA 
Ex.mos/as Senhores/as Delegados/as SC. 
Ex.mos/as Coordenadores /as dos Centros de SC. 
 

No próximo dia 22 de setembro, realiza-se em Fátima, na Casa de Nossa Senhora das Dores,                          
o III Congresso dos Salesianos Cooperadores. Este Congresso, a que quisemos dar uma soleni-
dade especial também em vista do ano pastoral que se nos apresenta, enriquecido pelo Sí-
nodo dos Bispos sobre os jovens, o apelo à santidade da Exortação Apostólica Gaudete et Exul-
tate do Papa Francisco e do Capítulo Provincial dos SDB, corresponde a uma exigência do 
PVA, no art.º 28 do Regulamento. 
 

Para o Congresso são convocados, além do Conselho Provincial dos SS.CC., os Conselhos 
locais com os seus respetivos delegados e delegadas. Se outros membros dos Salesianos Co-
operadores desejarem também participar, podem fazê-lo. A convocatória, segundo o referido 
artigo do PVA, é feita pela Coordenadora Provincial.  
 

Falar da importância do Congresso é salientar a necessidade que os Salesianos Cooperadores 
têm, como cristãos, de um aprofundamento da sua vocação salesiana como resposta cristã 
credível no mundo de hoje em que nos é pedida a santidade de vida, como exigência do 
nosso batismo.  
 

O Programa a desenvolver é o seguinte:  
09.30h | Acolhimento 
09.45h | Oração da manhã 
10.00h | Tema: “A vocação do SS.CC, caminho de santidade” | P. Provincial dos SDB 
11.00h | Coffee Break 
11.30h | “O Centro local, Comunidade de referência do SS.CC” | Delegado Nacional da FS 
12.00h | Palavras do Conselheiro Mundial para a Região Ibérica | Raúl Abad 
12.50h | Fotografia de grupo 
13.00h | Almoço 
14.45h | Planificação pastoral e vida dos Centros | Coordenadora e Formadora Provinciais 
16.00h | Eucaristia 
17.00h | Fim dos trabalhos 
 

As inscrições devem ser feitas para o Secretariado Nacional da Família Salesiana (rui.ma-
deira@salesianos.pt ou 210900600) até ao dia 17 de setembro (inscrição e almoço | €12,00 por 
pessoa). 
 

Caríssimos amigos, marquemos presença em Fátima no dia 22 de setembro. O Salesiano Co-
operador é, por natureza e por vocação, uma pessoa responsável e, por isso, fará tudo para 
estar presente. Aceitai as minhas fraternas saudações em D. Bosco, nosso modelo e mestre na 
santidade. 
 

6/9/2018 
Maria José Barroso 

Coordenadora Provincial para os Salesianos Cooperadores 

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/
mailto:rui.madeira@salesianos.pt
mailto:rui.madeira@salesianos.pt

