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Amigos Diretores(as) 
Animadores de todos os grupos da Família Salesiana 
Amigos de Dom Bosco. 

Com Maria 
Mãe de Misericórdia 

Na aventura do Espírito 
 
Ainda com o coração quente, a partir dos ecos que nos trouxe o início das catequeses 
marianas de preparação para o Centenário das Aparições em Fátima em 2017, e já nos 
pomos a caminho da Peregrinação Nacional da Família Salesiana.  
 

A palavra tem o poder de revelação e de surpresa e o nosso “sim” a Deus faz brotar a fonte 
da verdadeira felicidade. O Programa da 64.ª Peregrinação vai-nos trazer o encanto da 
presença do cardeal salesiano e membro da equipe que colabora com o Papa Francisco, Sua 
Eminência Reverendíssima D. Óscar Rodríguez Maradiaga, Arcebispo de Tegucigalpa.  
 

Na vigília, às 22h30, teremos a alegria de escutar o novo órgão da Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário, estreado no passado mês de Fevereiro. 
 

“O caminho da Igreja é o de derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas” 
(A Alegria do amor, 296). Coloquemo-nos nesse caminho e deixemo-nos envolver pela beleza 
e encanto que nos traz o mês de Maio. Até Fátima.  
 
PROGRAMA 
Sábado - Dia 21 de Maio 
10h00  Caminhada juvenil até Fátima  

Via Sacra da Misericórdia 
Experiência espiritual nos Valinhos (por grupos de origem) 

14h30  Festa do MJS 
15h45  Preparação para a saudação a Nossa Senhora 
16h40  Concentração junto à cruz alta 
17h00  Desfile e saudação a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições 

Presidida por D. Óscar Rodríguez Maradiaga.  
18h00  Arte e fé: Got Mercy – mostra a tua forma de Amar 
21h30  Rosário na Capelinha e Procissão de Velas 

Presidida por D. Óscar Rodríguez Maradiaga.  
22h30  Vigília na Basílica de Nossa Senhora do Rosário 

Presidida por D. Óscar Rodríguez Maradiaga.  
 
Domingo - Dia 22 de Maio  
08h50  Encontro com a Família Salesiana (Salão Bom Pastor, Centro Paulo VI) 

Orientará Sua Eminência Reverendíssima D. Óscar Rodríguez Maradiaga, 
Arcebispo de Tegucigalpa.  

10h00  Rosário na Capelinha 
11h00  Missa Oficial no Recinto de Oração, com a consagração a Nossa Senhora no 

momento de ação de graças.  
 

Um Santo Mês de Maria 
Com amizade em Dom Bosco Santo 

Pe. J. Rocha Monteiro, 
Delegado Nacional para a Família Salesiana 
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Enviamos este formulário para os responsáveis que pode ser fotocopiado para que possa 
organizar da melhor forma este momento. O responsável pelo grupo deverá informar 
este secretariado, até ao dia 13 de maio, a quantidade de cachecóis (€5,00), livro + 
autocolante (€1,50) que pretende adquirir para o grupo, bem como o número total de 
participantes do seu centro na peregrinação. 
 

N.º Nome do participante 

SDB / FMA / ADMA 
SSCC / AADB / VDB 

Canção Nova 
Animador / Catequista 
Funcionário / Professor 

Outro 

Cachecol 
(€5,00) 

Livro + 
Autocolante 

(€1,50) 
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