
 

 
           

 

                      

 
 
Caríssimos membros da Família Salesiana 
 

O mês de setembro era o mês da planificação e programação das atividades pastorais dos 
diversos ramos da Família Salesiana. Reunidos em Fátima, em dia previamente calendari-
zado, um bom grupo de membros da nossa Família Salesiana planificava e programava, o 
melhor possível as atividades pastorais do seu Centro. O dia era extremamente escasso para 
um trabalho a requerer alguma profundidade planificadora. Por isso, resolveu-se que cada 
ramo da Família Salesiana fizesse a planificação e programação em dias diferentes para que 
pudesse aprofundar o especifico da sua ação pastoral na unidade do carisma de D. Bosco. 
Poderíamos objetar que assim se perderá a unidade da Família Salesiana, o que, na realidade 
não acontece, porque os objetivos da Província Salesiana são os mesmos para todos os ramos 
da Família e, ao longo do ano pastoral, há pelo menos três grandes momentos solenes que 
reforçam os laços da nossa Unidade como Família Salesiana: 32ª Peregrinação Nacional da 
Família Salesiana ao Santuário Nacional de Mogofores, no dia 21 de Outubro; Apresentação 
do Lema do Reitor Mor, em 12 de Janeiro de 2019, em Fátima e 67ª Peregrinação Nacional da 
Família Salesiana a Fátima, em 18-19 de Maio. Não esqueçamos os Retiros da Família Salesi-
ana em março de 2019, que são momentos de grande unidade de família. 

 

O que este ano vamos fazer vai proporcionar-nos solenidade e profundidade pastoral, pois 
nos queremos associar a acontecimentos e datas que muito nos dizem: 150 anos da Basílica 
de Nossa Senhora Auxiliadora de Turim, o que leva o ramo dos ADMA à realização de um 
Congresso na véspera da 32ª Peregrinação da Família Salesiana ao Santuário de Mogofores 
(20 de Outubro); O Sínodo dos Jovens e a necessidade e a Exortação Gaudete et Exultate sobre 
a santidade individual e familiar, que motiva um Congresso dos SS.CC. a realizar no dia 22 
de Setembro, e a consciencialização da missão da Igreja que vai empenhar os Antigos Alunos 
e Antigas Alunas dos SDB e FMA a redescobrir o seu papel apostólico e salesiano no mundo 
de hoje. Estamos em vias de calendarizar a reunião dos Antigos Alunos. 

 
De todos estes atos, daremos os pormenores no seu devido tempo, começando pelo Con-
gresso dos Salesianos Cooperadores, pela proximidade da data da sua realização. 
 
Caríssimos membros da Família Salesiana, quis enviar-vos estas palavras de esclarecimento 
que mereceis, e ousar pedir-vos todo o vosso empenho para que tudo resulte pelo melhor. A 
nossa Província vai viver este ano pastoral com a realização de um Capítulo que nos pergunta 
pelas respostas que estamos dispostos a dar aos jovens de hoje, nossos destinatários. Jesus 
diz-nos: “Segue-me, estou contigo!”, e se assim é na verdade, não temos medo de O seguir, 
pois que a Alegria de Jesus estará sempre em nós. D. Bosco e tantos santos salesianos vão ser 
a nossa coragem, porque ser da Família Salesiana é um privilégio do amor e do carinho da 
nossa Mãe Maria Auxiliadora. 
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Com Dom Bosco, um Santo Mês de Maria 
Pe. Joaquim Taveira 

Delegado Nacional para a Família Salesiana 
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