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Apresentação 
 
Caros amigos, 
 
ao iniciarmos mais um ano pastoral, pleno de desafios, de propostas 
e de expetativas, apresento-vos o plano de atividades da ASC para 
2016-2017, no qual estamos todos envolvidos.  
 
Este ano somos convidados pelo nosso Reitor-Mor a refletir sobre o 
tema da "FAMÍLIA". Ao mesmo tempo, os eventos eclesiais que 
vivemos depois de dois Sínodos e da Exortação Apostólica "Amoris 
Laetitia" do Papa Francisco exigem centrar o nosso olhar educativo-
pastoral sobre a família. Que belo desafio! 
 
Não nos esqueçamos que “os salesianos cooperadores promovem e 
difundem o valor da família como núcleo fundamental da sociedade 
e da Igreja e empenham-se em construí-la como «Igreja doméstica»”. 
(Artº. 8, Estatutos PVA). 
 
Assim, no âmbito do tema que somos convidados a viver este ano 
consideremos a pastoral familiar como um grande desafio para a 
Família Salesiana. Afinal, é na família que a pessoa humana toma 
consciência de que pertence à Igreja. 
 
Outro ponto importante: A vocação do Salesiano Cooperador! Somos 
leigos consagrados, com uma identidade e uma missão. A vocação é 
um chamamento de Deus. Com a nossa presença educativa, 
evangelizadora e animadora entre os jovens e os leigos construímos 
a comunhão e promovemos a missão. 



 
 
Parafraseando o Papa Francisco, “Não sejamos cristãos tristes. 
Vivamos uma pastoral que fale de Deus, que seja claramente 
evangelizadora, proporcionando caminhos pedagógicos que ajudem 
os nossos jovens e as famílias a viver experiências significativas de 
encontro com Jesus Cristo.  
 
Neste ano em que celebramos o Centenário das Aparições de Fátima, 
peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, que há 100 
anos nos trouxe, em Fátima, uma mensagem de ternura, de graça, de 
misericórdia e de paz, que nos ilumine e nos guie para que “com 
Maria, a Associação dos Salesianos Cooperadores se renove nas 
fontes da alegria!” 
 
Maria José Barroso 
Coordenadora Provincial ASC 

 

LEMA DO REITOR MOR PARA 2017 

Somos Família! 

Cada casa, uma escola de Vida e de Amor. 

Neste ano o Reitor Mor, em linha com o Papa e com toda a Igreja, 
propõe que se reflita sobre o tema da família, família como lugar de 
vida, família como escola de Vida e de Amor.  

A escolha do tema da Estreia de 2017 é fruto de uma solicitação feita 
pela Consulta da Família Salesiana, que, com unanimidade, pediu que 
se tratasse o assunto da família, considerando os desafios que ela 



 

 
enfrenta nas novas conjunturas, as reflexões dos dois Sínodos e a 
Exortação Apostólica do Papa Francisco Amoris Laetitia.  

A família é feita de rostos, de pessoas que amam, falam, comparti-
lham e se sacrificam pelos outros, defendendo-se e defendendo a 
vida própria e de seus caros a todo custo.  Alguém se faz pessoa 
vivendo em família, crescendo, geralmente, com os pais, respirando 
o calor da casa.  

É na família, na casa, onde se recebe o nome e, portanto, a dignidade, 
onde se experimentam os afetos; onde se pode saborear a 
intimidade, onde se aprende a pedir permissão, a pedir perdão e a 
agradecer. A família é a primeira escola para os meninos, grupo de 
pertença imprescindível para os jovens e o melhor abrigo para os 
idosos»  

O Reitor Mor faz uma leitura salesiana do tema, retoma os títulos 
principais da carta do Papa e depois sugere as linhas de reflexão, a 
partir do Quadro de Referência da Pastoral Juvenil.  

A apresentação já indica quais serão as tarefas que deverão surgir da 
Estreia de 2017: em primeiro lugar nas famílias ligadas às presenças 
salesianas; e depois, na missão da “Família Salesiana à luz do Sistema 
Preventivo de Dom Bosco: fazer do mundo uma casa, como um 
grande pátio familiar, de amigos, de prática de vida, de encontro com 
Deus” 

 

 

 



 
A estreia é um convite a uma leitura aberta e com o coração disposto 
ao diálogo e ao encontro com o que a Exortação Apostólica diz, para 
descobrir o que o documento oferece.  É um gesto de amor, como 
Família Salesiana, à realidade familiar, 
reconhecida e valorizada como um grande 
dom de Deus para todos. É um gesto de amor 
para com aqueles que não conseguiram viver 
plenamente este projeto de Deus e precisam 
de ajuda, de acompanhamento ao vivenciar o 
projeto de vida conjugal e familiar; que às 
vezes se veem fracassados e com grandes 
dificuldades.  

O texto completo da apresentação da Estreia 2017 está disponível no 
site:  

http://www.sdb.org 

 
  

http://www.sdb.org/rettor-maggiore-it/1036-strenne-rm-prog/4715-strenna-2017-presentazione-lemma


 

Família Salesiana 
Objetivos gerais 

 
1. Promover a formação de Formadores nos grupos da Família 

Salesiana 
 
Linhas de ação: 
 
a) Elaborando um plano anual que inclua os conteúdos e a 

metodologia dessa formação; 
b) Escolhendo as pessoas e os formadores que irão trabalhar 

a nível local e nacional; 
 

2. Promover o envolvimento de todos os grupos da Família 
Salesiana na vivência do Centenário das Aparições de 
Fátima. 
 
Linhas de ação: 
 
a) Apoiando com subsídios o estudo da Mensagem de 

Fátima; 
b) Valorizando as Peregrinações a Mogofores e a Fátima. 

 
3. Dar mais atenção à família nas atividades apostólicas. 

 
Linhas de ação: 
 
a) Favorecendo o estudo da exortação apostólica “Amoris 

Laetitia”. 
 



 

Associação dos Salesianos Cooperadores 

Objetivos específicos 
 

1. Promover a Formação de formadores na ASSCC. 
 

Linhas de ação: 
 

a) Estudar, refletir e assimilar, nos diversos grupos dos SSCC. o 
Projeto de Vida Apostólica através de subsídios e pessoas que 
favoreçam esse estudo. 

b) Dinamizar dentro de cada grupo o aparecimento de 
elementos que invistam numa formação pessoal e se 
dediquem à ação formativa do grupo. 

c) Fazer do Evangelho o núcleo formativo de cada grupo. 
 

 
2. Promover o envolvimento da ASSCC na vivência do 

Centenário das Aparições de Fátima. 
 
Linhas de ação 
 

a) Estudar a mensagem de Fátima à luz do Evangelho, numa 
atitude de conversão contínua, estimulando a recitação diária 
do terço. 

b) Participar nas peregrinações marianas da FS a Mogofores e a 
Fátima como manifestação de amor a Nossa Senhora. 

c) Promover uma sólida e esclarecida devoção a Nossa Senhora. 
 

 
 



 

 
3. Dar mais atenção ao tema da Família nas atividades dos 

grupos dos SSCC. 
 
Linhas de ação 
 
a) Rejuvenescer a ASSCC, lançando o convite aos jovens do 

MJS, funcionários e professores. 
b) Estimular cada grupo dos SSCC a viver como família unida 

e apostólica 
c) Investir no estudo e na prática sincera da Exortação 

Apostólica “ Amoris Laetitia”, sobretudo nos capítulos que 
se referem à Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 140 anos de distância, os Salesianos Cooperadores – Grupo da FS 
fundado diretamente por Dom Bosco – continuam a ser pessoas 
densas de humanidade, fiéis batizados ao serviço da Igreja, 
apaixonados colaboradores na Missão Salesiana. 

 



 
Calendarização das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Sex Aniversário da Fundação do Instituto das FMA (1872) 

15 Seg  Solenidade da Assunção de Nossa Senhora 

21 Dom Aniversário natalício do Reitor-Mor (1960)  

8  Qui  Natividade de N. Senhora 

9 Sex  SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid – CN 

10 Sáb  SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid – CN 

11 Dom  SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

17 Sáb  Lançamento do ano pastoral da Família Salesiana - Fátima 

agosto 2016 

setembro 2016 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

5 Qua  E-VANGELIZAR – formação de animadores (Porto) 

8 Sáb E-VANGELIZAR – formação de animadores (Estoril) 

13 Qui B. Alexandrina da Costa (+13.10.55) 

14 Sex SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

15 Sáb SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

23 Dom 

30ª Peregrinação ao Santuário Nacional de Nª Sra Auxiliadora 
– Mogofores  

Formação s/a “Espiritualidade da Beata Alexandrina da Costa” 

1 Ter  Solenidade de Todos os Santos 

11 Sex Consulta Regional Reduzida – Madrid (partida) 

12 Sáb Consulta Regional Reduzida - Madrid 

20 Dom 
CRISTO REI E SENHOR DO UNIVERSO – encerramento do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia Solenidade de Cristo 
Rei 

25 Sex V. Mãe Margarida 

outubro 2016 

novembro 2016 



 

 

 

 

 

 

 

8 Qui Solenidade da Imaculada Conceição 

16 Sex Novena de Natal 

17 Sáb Aniv. Natalício do Papa Francisco 

25 Sáb Natal 

30 Sex Sagrada Família 

1 Dom Santa Maria Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz 

14 Sáb Apresentação do Lema do Reitor-Mor - Fátima 

19 Qui 33ª. Jornadas da Espiritualidade da FS – Roma (19 a 22) 

20 Sex 33ª. Jornadas da Espiritualidade da FS – Roma (19 a 22) 

21 Sáb 33ª. Jornadas da Espiritualidade da FS – Roma (19 a 22) 

22 Dom 33ª. Jornadas da Espiritualidade da FS – Roma (19 a 22) 

24 Seg S. Francisco de Sales 

31 Ter Solenidade de S. João Bosco 

dezembro 2016 

janeiro 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Qui Apresentação do Senhor – Dia do Consagrado 

20 Seg Beatos Francisco Marto e Jacinta Marto 

25 Sáb S. Luis Versiglia e S. Calisto Caravário 

1  Qua Quarta-feira de Cinzas 

3 Sex SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

4 Sáb 
SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

Retiro dos grupos da FS - Manique (Manique, Bicesse, Lisboa) 

5 Dom Retiro dos grupos da FS - Estoril (Estoril, Galiza, Cascais) 

11 Sáb 
Assembleia nacional Ex-AA FMA (Fátima, 11-12) 

Retiro dos grupos da FS – Retiro em Abrantes 

18 Sáb 
Retiro dos grupos da FS em Évora (Évora, Paderne, Faro, 
Vendas Novas) 

25 Sáb 
Retiro dos grupos da FS no Porto (Porto, Arouca, Arcozelo, 
Viana do Castelo, Areosa, Vila do Conde) 

26 Dom Retiro em Setúbal 

fevereiro 2017 

março 2017 



 

 

 

 

 

1 Seg Dia  de S. José Operário - feriado 

5 Sex SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

6 Sáb 
S. Domingos Sávio 
SER – Secretaria Executiva Regional – Madrid - CN 

7 Dom Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

9 Ter S. Maria Domingas Mazzarello 

13 Sáb Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima 

20 Sáb 65ª Peregrinação Nacional da Família Salesiana a Fátima (20-21) 
Dia Nacional do Movimento Juvenil Salesiano (MJS) 

24 Qua Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora 

 

1 Sáb Retiro dos grupos da FS em Mirandela (Mirandela, Poiares) 

2  Dom 
Retiro dos grupos da FS em Mogofores (Mogofores, Ponte de 
Vagos e Paranhos da Beira) 

8 Sáb  Retiro Trimestral SDB – Norte (Casa Juvenil) e Sul (Évora) 

9  Dom Domingo de Ramos 

14 Sex Sexta-feira Santa 

16  Dom  Páscoa 

26 Qua Festa da Gratidão à Madre (FMA) 

abril 2017 

maio 2017 



 

 
  

2 Sex Sagrado Coração de Jesus  

3 Sab Imaculado Coração de Maria 
Reunião de avaliação dos grupos da Família Salesiana - Fátima 

9 Sex Consulta Ibérica de SSCC – Madrid (9-11) - CN 

10 Sab  Feriado - Dia de Portugal 
Consulta Ibérica de SSCC – Madrid (9-11) - CN 

11  Dom Sant. Trindade 
Consulta Ibérica de SSCC – Madrid (9-11) - CN 

15  Qui  Solenidade do Corpo de Deus 

23 Sex Reunião do Conselho Provincial – avaliação do ano Pastoral – 
Lisboa Casa D. Bosco 

24 Sab Festa da Comunidade Provincial (Manique)  

25  Dom Reunião Conjunta de Coordenadores(as) de Pastoral 

26 Seg Jornadas de Formação e Planificação Pastoral (26-29) 

junho 2017 



 

Notas: 

 

 

 

 



  


