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Assunto: “Onde há caridade e amor, aí habita Deus” 

Onde nasce o Amor? Onde se faz lugar? Onde habita Deus? Qual o seu lar? Estas são algumas das 

questões que nos podem ainda reportar ao tempo de Natal e que nos incitam a viver um novo ano sob 

novas condições.  

Onde nasce o Amor? O nascimento de Jesus num humilde estábulo e a manifestação de Deus feito homem 

conduzem-nos à centralidade da existência, ou seja, à FAMÍLIA! “(...) Deus no seu mistério mais íntimo, não 

é solidão, mas família.” (Amoris Laetitia 19). 

Onde se faz lugar? O amor não se aprende através de um conjunto de lições, mas sim com a experiência 

de vida num clima onde este amor circula e se renova cada dia. Na sociedade em que vivemos, cheia de 

contra valores que desumanizam a pessoa, na sua dignidade e integridade, surge a necessidade pela 

verdadeira noção de família. 

 A construção da família requer perseverança, esforço, entrega e doação, um sentido de missão presente 

tanto nos momentos bons como nas dificuldades. Esta torna-se como uma pequena comunidade onde 

Cristo habita. A primeira experiência de Igreja, como vivência de comunhão- a “Igreja doméstica”. 

Onde habita Deus? Qual o seu lar? A Família de Nazaré, representa a experiência de viver a partir da 

Palavra de Deus, no aceitar da Sua vontade, no perdão, na oração, no serviço a uma missão que nos é 

confiada. Assim foi com Maria e José, na livre e completa entrega da sua vida ao projeto que Deus tinha 

para eles. Como afirma o Reitor-Mor da família salesiana, no lema 2017 “Somos Família”: “Ambos, Maria e 

José, de maneira diferente em cada um, posto que diversas eram as responsabilidades e funções dentro da 

família, tiveram de pagar um preço por ser a família de Deus, tanto na infância e adolescência de Jesus 

como no seu ministério público, num caminho não isento de muitas dificuldades, realidade esta que 



    
  

aproxima ainda mais a família de Nazaré das famílias de ontem, e de hoje, das famílias de todos os 

tempos.” (págs 31 e 32). 

João Bosco, no seu tempo, também foi afetado por circunstâncias infelizes que a vida lhe colocou no 

caminho: a perda do pai; a situação difícil com António; o deixar a casa para ir trabalhar nos Moglia; os 

trabalhos e os estudos… No entanto, a presença da sua mãe - figura predominante na sua educação e 

crescimento –foi preponderante no crescimento deste amor ao outro, em concreto aos jovens, e a Deus. 

Como nos afirma o reitor mor: “(…) contou com o amor profundo de uma mãe que entregou com plena 

dedicação a sua vida, uma mãe que foi  para eles a primeira e mais importante catequista, mulher que lhes 

ensinou a ser responsáveis, trabalhadores e honestos, a ser caritativos com quem era mais pobre. Uma 

mãe que faz tudo para que o seu filho possa seguir a sua vocação, o seu chamamento ao sacerdócio, 

apesar de tantas dificuldades e privações. (…) Grande mulher e santa da nossa Família Salesiana.” 

Desta forma, fica o convite para que ao longo deste ano possamos fazer das nossas vidas um lugar de Amor 

e que o nosso lar seja um espaço onde nasce e cresce o Amor. Uma espécie de heróis anónimos, mães e 

pais, que acreditam que Deus habita nos seus corações, no seu lar, nos seus filhos e espelhando a 

felicidade. 

ξ Datas importantes/Aniversários 

2 | Aniversário Joaquim Oliveira 

 13| Apresentação do lema do Reitor-Mor em Fátima 

16| Aniversário Sónia Pereira ; Recordamos a Irmã Libânia (1 ano em que partiu para a Casa do Pai)  

21| Encontro com a Família Power (para toda a família e aberto a toda a comunidade) 

24| S. Francisco de Sales 

31| Festa de D. Bosco abertura à Comunidade Educativa e Família Salesiana Eucaristia (21h15) 

ξ Convite 

Vamos conhecer melhor uma família cristã e salesiana e deixar crescer em nós o desafio de 

encontrar na nossa própria família um espaço para desenvolver a pastoral familiar, desde a 

realidade de cada um. Aqui fica o site das “Famílias de Caná”, para estarmos em sintonia para o 

encontro do próximo dia 21 com a Família Power (15h, para toda a família e com lanche 

partilhado). 

http://www.familiasdecana.pt/fundadores/fundadores/ 

 

Arcozelo, 8 de Janeiro de 2018 

 

          A Delegada Local,                                 O Coordenador Local, 
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