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Circular nº 13 Ano Pastoral 2016/2017 Mês de Janeiro e Fevereiro 

Assunto: ““SSOOMMOOSS  FFAAMMÍÍLLIIAA”  

Bem-vindos a este novo ano! 

Começamos 2017 com Maria no nosso horizonte, por isso evocamos a Sua presença. Durante 
os meses de janeiro, fevereiro e março debruçamo-nos, enquanto grupo, sobre o tema da família não 
esquecendo a presença Mariana, por todas as evidências já nossas conhecidas. 

 Numa visão antropológica, a família é o local onde crescemos, vivemos e através do qual temos 
um nome. É a primeira marca, morada e “espaço” onde experimentamos um conjunto de relações e 
individualidades, que permitem um conjunto de aprendizagens.  

Gostava que estes meses fossem uma oportunidade de viver a relação da família nesta 
dimensão de comunhão com Deus, de igreja doméstica. Neste sentido, recordo com especial emoção 
uma família, a de D. Bosco. Nela vejo introduzida toda a realidade: as dificuldades, a presença protetora 
da mãe que não só percebe como também acompanha na missão, as dificuldades da compreensão de 
uma missão, as limitações e a ligação ao transcendente. Margarida assume uma presença semelhante 
à de Maria nas bodas de Caná. Ali, está visível o apelo “Fazei tudo aquilo que Ele vos disser!” ou, nas 
palavras de Margarida, “Deus te vê!”. Ao longo deste ano, inspirados por estes apelos, deixemo-nos 
também preencher por este mistério que nos anima e transforma. 

O convite para este ano pastoral é sermos família. É valorizarmos e vivermos em família, 
plenamente! Mas numa dimensão cristã de uma família a “três” (quando casamos), “quatro e cinco…” 
quando vêm os filhos. Quero com isto dizer, uma família onde Deus tem um lugar especial e assume 
uma Presença. Nesta dinâmica, ser esposo e pai é sê-lo na relação com Deus, com a mulher e com os 
filhos.  

A vivência desta dimensão cristã é um verdadeiro desafio aos dias de hoje, porque convida a 
fomentar duas atitudes que Maria conservava em si e que são especialmente difíceis, o recolhimento e a 
alegria que advém da expetativa perante as maravilhas de Deus.  

De um lado surge a “força da sociedade” que nos empurra para a comparação, para o 
consumismo e o ter tanto ou mais do que o outro. Por outro lado, a Presença de Deus convida à 
experiência de silêncio e discernimento. Muitas vezes, torna-se difícil “calar as vozes da sociedade” e 
entrar num profundo sentimento de gratidão para com as maravilhas de Deus (e a alegria que daí 
advém), especialmente quando surgem desafios e obstáculos. Caminhemos todos nesta atitude de vida. 

Sintetizando, o apelo e convite que faço hoje é o de orientados por estas presenças de Maria, 
Margarida, São João Bosco e outras quantas pessoas que nos inspiram neste modelo de família, 
pessoas concretas e reais, sejamos capazes de “olhar para nós”, de “olhar para a família” e 
paulatinamente consigamos dar passos pequenos e concretos rumo aquilo que, enquanto cristãos, 
percebemos que é o Caminho. Não tenho a ambição que dar passos grandes, mas o desejo que quero 
continuar a caminhar e deixar-me embrenhar. Estou certo, sim hoje estou certo, que quando olho para 
trás vejo que as coisas mudaram sem que consciência disso tivesse! 
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Também, enquanto membro da família salesiana, estou convicto que somos convidados a viver 
nesta unidade. Unidade entre os elementos de cada grupo, entre os vários grupos e também uma 
oportunidade de crescimento nesta unidade… Não muito diferente dos outros! Afinal, somos família!!! 

ξ Datas importantes/Aniversários 

2-01|Aniversário Joaquim Oliveira 

8-01|Reunião de grupo + Encontro dos Reis da Família Salesiana (almoço e tema) 

14-01| Apresentação do Lema do reitor-Mor (Fátima) 

24-01| São Francisco de Sales 

31-01| Festa de São João Bosco (Eucaristia às 21,15h)  

05-02| Reunião de grupo (17h) 

20-02| Beatos Francisco e Jacinta Marto 

23-02 | Adoração Eucarística (21,15h) 

30-03 I Celebração Penitencial (preparam os salesianos cooperadores)  

 

ξ Convite 

- Convite à leitura calma da Encíclica Amoris Laetitia. 

- Visita do site das Famílias de Caná - http://www.familiasdecana.pt/familias-de-cana/espiritualidade/as-bodas-
de-cana/ 

- Abrir espaço para o diálogo em família sobre os pontos positivos e os aspetos que devem ser melhorados em 
família (comunicação, relação com Deus, vivências em família…) * 

- Realizar atividades em família salesiana 

* Dado que este ano está especialmente dedicado às famílias e no nosso grupo temos um elevado número de 
simpatizantes de famílias, com filhos pequenos, nas circulares seguintes serão também propostas dinâmicas a 
ser desenvolvidas com as crianças. 
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