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APRESENTAÇÃO DO LEMA DO REITOR-MOR PARA 2018 

“Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4, 15) 
Cultivemos a arte de escutar e de acompanhar! 

 

Caros amigos e amigas!  

Convoco a FAMÍLIA SALESIANA para a apresentação do Lema do Reitor-Mor para 
2018: “Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4, 15) - Cultivemos a arte de escutar e de acompa-
nhar!”. Este encontro tem sido um momento alto do ano pastoral, um belo sinal de comunhão e 
um incentivo e orientação para a nossa ação apostólica. 

São, por isso, todos convidados para este grande momento de família: Salesianos de 
Dom Bosco, Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Associados de Maria Auxi-
liadora, Voluntárias de Dom Bosco, Ex-alunos e Ex-alunas, Canção Nova.  

Também contamos com os membros das Comunidades Educativas e Paroquiais, bem 
como os/as Amigos/as e Simpatizantes com a missão salesiana, e os próprios jovens mais cres-
cidos e comprometidos. 

É uma oportunidade também de, em conjunto, confiarmos a Nossa Senhora as nossas 
vidas, famílias, grupos, projetos e os destinatários da nossa ação apostólica. 

Segue-se o programa geral desse dia: 

 

PROGRAMA 

Dia: 13 de Janeiro de 2018, sábado  

Local: Fátima – Salão do Bom Pastor (Centro Pastoral Paulo VI - Fátima)  

 

09h30 – Acolhimento e oração da manhã  

- Apresentação do Lema 

- Intervenções, testemunhos 

12h30 - Almoço  

-Tempo livre 

15h00 - Eucaristia na Capela da Morte do Senhor ( na Cripta da Basílica da Santíssima 
Trindade) onde temos celebrado nos anos passados 

-Encerramento 

 

A respeito das inscrições, pede-se que sejam realizadas até dia 8 de janeiro de 2018, re-
ferindo o número total de participantes da presença, e quantos têm intenção de almoçar na can-
tina do Centro Pastoral Paulo VI (9,00€). Estes dados devem ser entregues diretamente ao Sr. 
Rui Madeira, da sede provincial dos Salesianos (rui.madeira@salesianos.pt). 

Aproveito para vos desejar um Santo Natal, e um Novo Ano em comunhão e paz! 

 

Lisboa, 22 de dezembro de 2017 

P. José Aníbal Mendonça | Provincial 

 


