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Amigos Diretores(as) 
Animadores todos os grupos da Família Salesiana 
Amigos de Dom Bosco. 
 
 
 
Quaresma. Uma palavra mágica que cruza os tempos e que nos leva à Páscoa de 
Jesus Cristo. Este ano com a originalidade de estarmos a viver o Ano Jubilar que 
nos convida a deixarmo-nos abraçar pela misericórdia de Deus.   
 
O nosso Papa Francisco faz-nos um convite: “Na Bula de proclamação do Jubileu, 
fiz o convite para que «a Quaresma deste Ano Jubilar seja vivida mais intensamente 
como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus» (MV 17). 
 
O convite para elaborar os painéis de textos do Antigo e do Novo Testamento obriga-
-nos a repensar sobre nós próprios e sobre as relações que tecemos cada dia. Mais. 
Eles são uma provocação para que a misericórdia esteja na nossa vida de cada dia. 
Cada crente possa deixar transparecer o testemunho que constrói a igreja e a 
apresenta com o dom da santidade.  
“Demos graças ao Senhor pelo dom da santidade, que, ao longo dos tempos, 
resplandece na Igreja com beleza singular” (Bento XVI).  
 
Jesus convida cada um de nós a segui-Lo com a cruz, com obras de misericórdia, 
com a leitura da Palavra de Deus, com a penitência, com jejum e com a esmola, 
bússolas orientadoras nesta Quaresma 2016.  
 
Seria muito importante a presença de professores, de jovens mais velhos e do 
pessoal que trabalha nas nossas casas. Em anexo vai uma lista sobre as diversas 
orientações, aspetos mais importantes a ter em consideração. Queria recordar, de 
uma forma especial, a ajuda dos sacerdotes nas confissões, uma experiência básica 
do amor de Deus. Antecipadamente um obrigado muito grande a todos. Desejo-lhe 
uma Santa Quaresma a si e à comunidade ou grupos que anima. 
 

 
 
«"Prefiro a misericórdia ao sacrifício" (Mt 9, 13). 
As obras de misericórdia no caminho jubilar» 
Mensagem Quaresmal do Papa Francisco  

 
 
 
 

Com amizade em Dom Bosco Santo 
Pe. J. Rocha Monteiro, 

Delegado Nacional para a Família Salesiana 
 

http://www.cgfmanet.org/
http://www.cancaonova.pt/
mailto:rocha@salesianos.pt
http://www.sdb.org/exallievi/index.aspx?Lingua=1
http://www.volontariedonbosco.org/
http://www.exallievefma.org/index.htm
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Horário do Retiro 

09.00h Acolhimento 

09.45h Oração da manhã 

10.30h Tema de Reflexão Pe. J. Rocha Monteiro  

A Páscoa do Jubileu da Misericórdia 

Aventura no Espírito de Deus Lema 2016, RM 

Visibilidade nas obras de misericórdia MV, Papa Francisco 

Maria peregrina, imagem da Igreja peregrina 

11.15h Intervalo 

11.45h Via sacra (ou Adoração) 

A Cruz, ápice luminoso do amor de Deus que nos guarda 

12.55h Fotografia de grupo 
enviar logo que possível para rui.madeira@salesianos.pt 

com o respetivo relato da notícia 

13.00h Almoço-convívio 
segundo a modalidade proposta por quem organiza 

14.30h Celebração penitencial  

“Peregrinar na misericórdia - Mistério do perdão” 

16.00h Celebração da Eucaristia e Envio 

 

As inscrições para os retiros são realizadas diretamente no centro que acolhe. 

O secretariado nacional da FS deverá ser informado, até 5 dias antes da realização do 
retiro, sobre o número de participantes/opúsculos referentes ao retiro. 

 
O valor unitário do opúsculo é €1,50.  

http://www.cgfmanet.org/
http://www.cancaonova.pt/
mailto:rocha@salesianos.pt
http://www.sdb.org/exallievi/index.aspx?Lingua=1
http://www.volontariedonbosco.org/
http://www.exallievefma.org/index.htm
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QUARESMA 2016 – O JUBILEU DA MISERICÓRDIA 

Indicações para os grupos prepararem o local do encontro 
 

Cenário: Um jardim com uma porta 

a porta da misericórdia 

Elaborar 2 Painéis 

o que implica envolver as pessoas antes do retiro 

Colocar frases sobre o dom da misericórdia 

• Eterna é a Sua Misericórdia  

• Um amor sem limites 

• Deus é amor  

• Volto para meu Pai 

 

PAINEL 1 – ANTIGO TESTAMENTO  

 A misericórdia é amor  

que permanece sempre fiel 

Êxodo | Oseias | Jeremias | Isaías | Salmos  

a todos quer abarcar 

Livro da Sabedoria | Jonas  

está atento aos últimos (Débeis - pobres - pecadores) 

Amós | Isaías | Oseias | Promessa do Messias | Resposta de Deus  

perdoa 

 

PAINEL 2 – NOVO TESTAMENTO 

Examinar S. Lucas  

Outros Textos 

Examinar Bula Misericordiae Vultus Papa Francisco 

http://www.cgfmanet.org/
http://www.cancaonova.pt/
mailto:rocha@salesianos.pt
http://www.sdb.org/exallievi/index.aspx?Lingua=1
http://www.volontariedonbosco.org/
http://www.exallievefma.org/index.htm
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Calendário de Retiros da Família Salesiana | 2016 

 
As inscrições para os retiros são realizadas diretamente no centro que acolhe. 

O secretariado nacional da FS deverá ser informado, até 5 dias antes da realização do 
retiro, sobre o número de participantes/opúsculos referentes ao retiro. 

 
O valor unitário do opúsculo é €1,50. 

 
Fevereiro 2016 
21, domingo | Retiro dos grupos da FS em Évora 
(Paderne, Vendas Novas ...) 

27, sábado | Retiro dos grupos da FS em Manique 
(Manique, Bicesse, Lisboa, ...) 

28, domingo | Retiro dos grupos da FS no Estoril 
(Estoril, Cascais, ...) 

28, domingo | Retiro dos grupos da FS no Porto 
(Porto, Arcozelo, V. do Castelo, Areosa, Arouca, Vila do Conde, ...) 

Março 2016 
06, domingo | Retiro dos grupos da FS em Mirandela 
(Mirandela, Poiares, ...) 
 

13, domingo | Retiro dos grupos da FS em Paranhos 
(Mogofores, Ponte de Vagos, Paranhos da Beira, ... ) 
 

19, sábado | Retiro dos grupos da FS em Setúbal 
(Setúbal, Vendas Novas ...)  
 
Outras presenças de retiro 
Funchal; S. Vicente (Cabo Verde)  

 
QUALQUER DÚVIDA CONTACTAR SECRETARIADO NACIONAL DA FAMÍLIA SALESIANA 

PELO E-MAIL rui.madeira@salesianos.pt, TELEFONE 21900642 OU FAX 213966472 

http://www.cgfmanet.org/
http://www.cancaonova.pt/
mailto:rocha@salesianos.pt
http://www.sdb.org/exallievi/index.aspx?Lingua=1
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