Família Salesiana

Caríssimos delegados e
Coordenadores dos grupos locais da FS
Estes tempos que vivemos não são muito propícios à realização de todas as
iniciativas pensadas para a vida normal da Família Salesiana na realização das
suas actividades apostólicas. São tempos excepcionais que, apesar de tudo, não
nos vão inibir e paralisar.
Pessoas criativas que somos, lançamos mãos à obra para encontrar formas de
crescer na nossa formação salesiana e no nosso apostolado, sobretudo em favor
dos jovens. Quando se ama, o amor cria. É este o desafio que estes tempos nos
lançam: criar porque se ama. À boa maneira do nosso santo fundador D. Bosco!
Setembro era o tempo do recomeço apostólico. Calendarizaram-se reuniões em
Fátima para tal. Não é prudente fazê-lo presencialmente. Calendarizou-se a
Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Mogofores, em
outubro, mas não será possível realizá-la como habitualmente. Contudo,
tentaremos celebrá-la com alguns representantes, aproveitando essa ocasião
para assinalar os 125 anos da vinda dos Salesianos para Portugal, em moldes
permitidos por estes tempos de pandemia. E a missão dos grupos locais da
Família Salesiana, essa não vai parar na sua formação e no seu apostolado. Os
grupos vão encontrar formas criativas de todos participarem e com renovado
entusiasmo.
Dentro de pouco tempo, os Conselhos Nacionais de cada Grupo: SS.CC, ADMA
e AADB irão pôr-se em contacto com os centros locais ajudando-os e orientandoos na feitura do seu projecto formativo e apostólico, de acordo com o Lema do
Reitor Mor e segundo a Programação formativa e apostólica da Província.
Convém que se salvaguarde a unidade de toda a Família Salesiana de Portugal,
porque somos uma Família e queremos trabalhar juntos.
Vamos, então, dar o melhor de nós mesmos como salesianos que somos. Não
serão as circunstâncias adversas que nos vão parar. Também nisso o nosso
santo Fundador nos dá o exemplo e hoje, com ele, dá-nos também a força da
sua ajuda divina. Um bom ano pastoral para todos!
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