Província Portuguesa
da Sociedade Salesiana
Provincial

APRESENTAÇÃO DO LEMA DO REITOR-MOR PARA 2020
«Seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu» (Mt 6,10)
“BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS”
Caros amigos e amigas!
Convoco a FAMÍLIA SALESIANA para a apresentação do Lema do Reitor-Mor para 2020.
Este encontro continua a ser um momento alto do ano pastoral, uma experiência de comunhão que serve de motivação e orientação para a nossa ação apostólica.
Estão todos convidados para este grande momento de família: Salesianos de Dom Bosco, Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Associados de Maria Auxiliadora,
Voluntárias de Dom Bosco, Ex-alunos e Ex-alunas, Canção Nova.
Também contamos com os membros das Comunidades Educativas e Paroquiais, bem
como os amigos e colaboradores da missão salesiana, e os próprios jovens mais crescidos 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 deste dia:
Dia: 25 de janeiro de 2020, sábado
Local: Fátima – Grande auditório (Centro Pastoral Paulo VI - Fátima)
Horário:
09h30 - Acolhimento e oração da manhã
10h00 - Apresentação do Lema do Reitor Mor
12h00 - Intervalo
12h30 - Eucaristia na Capela da Morte do Senhor (na Cripta da Basílica da Santíssima Trindade)
13h30 - Conclusão e Almoço
A respeito das inscrições, pede-se aos representantes de cada casa salesiana que comuniquem, até ao dia 21 de janeiro de 2020, o número total de participantes (€1) e quantos
têm intenção de almoçar na cantina 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 uma feliz missão no Novo Ano que está a começar!
Lisboa, 3 de janeiro de 2020
P. José Aníbal Mendonça | Provincial
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Inscrições para o Lema do Reitor Mor 2020
Obra Salesiana de __________________________
Ambiente
N.º de
ordem

Nome

(Casa de acolhimento ;
Centro Juvenil ;
Escola ; Paróquia ; Serviços
Sociais)

Pertença da Família
Salesiana (SDB ; FMA ; ADMA
; SSCC ; AADB ; VDB ; CN ; Animador ; Catequista ; Colaborador
; Educador ; Professor ; Amigo de
Dom Bosco ; MJS)

Folha __ / __

Inscrição
e livro do
Lema (€1)

Almoço
(€9)

