
  



 

INTRODUÇÃO 

Caros salesianos cooperadores, 
 

Chegados a setembro, retomamos o curso normal da nossa vida. Das famílias às 
escolas, das empresas à sociedade, recuperam-se os ritmos habituais. Também 
assim é nas nossas comunidades e nos nossos centros locais. 
 

Apresento-vos o plano de atividades para 2017-2018, no qual estamos todos 
envolvidos e comprometidos. 
Este ano sob o lema “SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA” (Jo 4,15) o nosso Reitor-Mor 
convida-nos a cultivar a arte de Escutar e Acompanhar. 
A água de vida, aquela que só Jesus pode dar, e a atenção salesiana à educação dos 
jovens –  são os elementos centrais do tema da Estreia 2018. 
 

Seguindo o fio condutor deste passo evangélico, na perspetiva do próximo Sínodo 
dos Bispos (Os jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional), o padre Ángel Fernández 
Artime considera necessário aprofundar “a importância que tem, para toda a nossa 
Família Salesiana e para a sua missão no mundo, cultivar a preciosa arte da escuta 
e do acompanhamento, com as condições que se devem garantir, as exigências e o 
serviço que comporta, em si, tanto escutar como acompanhar, na caminhada do 
crescimento pessoal – cristão e vocacional”. 
 

Caros amigos, 
 

Seria muito interessante que também, nós, refletíssemos sobre este tema e o que 
nos é pedido hoje aos salesianos cooperadores. 
 

Em primeiro lugar, cuidemos da nossa vocação e enamoremo-nos por ela.  
Em segundo lugar, que sejamos fortes e unidos. Potenciemos a nossa autonomia e 
o sentido de pertença ao próprio grupo da FS. Não nos esqueçamos de que somos 
Família! 
 

 A coragem e esperança são atitudes próprias também dos salesianos cooperadores 
que tomam consciência dos desafios da sua vocação e missão. Deus conta convosco 
e o vosso centro local, também.  
 
 
Maria José Barroso 
Coordenadora Provincial ASC 
 



 

 

LEMA DO REITOR MOR PARA 2018 

«SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA» (Jo 4,15) 

 
Este ano sob o lema “SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA” (Jo 4,15) o nosso Reitor-Mor 
convida-nos a cultivar a arte de Escutar e Acompanhar. 

“A frase síntese da Estreia – escreve o Reitor-Mor – corresponde ao vibrante pedido 
que a mulher Samaritana dirige a Jesus junto ao poço de Jacob. No encontro com 
Ele, a mulher sentiu-se escutada, respeitada e valorizada; o seu coração leva-a, 
então, a pedir algo de mais precioso: “Senhor, dá-me dessa água” (a água de vida 
plena que Tu me estás a oferecer). 

Três tópicos para a reflexão 
 

• UM ENCONTRO QUE NÃO NOS DEIXA INDIFERENTES – aquele entre Jesus 
e a samaritana, e que deve constituir um modelo de relação com os 
jovens; 
 

• UM ENCONTRO QUE IMPULSIONA A PESSOA – como Jesus, é preciso 
buscar em primeiro lugar o bem do outro e, como especialistas em 
humanidade, ajudar no necessário discernimento; 
 

• UM ENCONTRO QUE TRANSFORMA A VIDA – a exemplo de Jesus que 
escuta e acompanha, é preciso manter uma pedagogia de processos. 

 

O texto completo da apresentação da Estreia de 2018 está disponível em 

http://www.sdb.org 

 

                  

 

http://www.sdb.org/


 

                  Família Salesiana 

Objetivos gerais 

 
1. Continuar a incentivar a FORMAÇÃO em todos os grupos da Família   

Salesiana 
 

 Linhas de ação: 

a.  Elaborando um plano concreto de Formação Salesiana; 

b.  Estudando bem o PVA(SS.CC.); Regulamento (ADMA); Estatutos  
      (AADB); 
 

2. Investir fortemente na Espiritualidade do Carisma Salesiano em todos os 
grupos da FS 
 

Linhas de ação: 

a.  Estudando em cada Grupo a Espiritualidade de D. Bosco; 

b.  Acentuando a espiritualidade mariana da disponibilidade, da confiança     
     e do serviço. 
 

3. Favorecer a dimensão comunitária da FS de modo a fazer autênticas 
comunidades cristãs de referência, sobretudo para os jovens. 

 

 Linhas de ação 

a. Apresentando e propondo aos jovens os nossos Centros como 
verdadeira família cristã; 
 

b. Procurando ajudá-los, bem como às suas famílias, a descobrir o que 
Deus quer deles, apresentando-lhes a vocação pelo nosso 
testemunho de vida. 

 

 
 



 

Associação dos Salesianos Cooperadores 

Objetivos específicos 

 
1. Acompanhar e monitorizar a Formação de Formadores 

 

 Linhas de ação: 

a. Incentivar os salesianos cooperadores para que sejam 

corresponsáveis pela formação dos seus grupos. 

 

b. b. Trabalhar o PVA dando-lhe um aspeto prático, procurando a 

vivência do mesmo. 

2. Crescer junto na espiritualidade do Carisma Salesiano 
 

 Linhas de ação: 

a. Aprofundar a Espiritualidade Salesiana. Conhecer a história e a vida 

da ASC. 

b. Estimular os centros locais a viver o serviço apostólico de forma 

positiva, alegre e salesiana; 

 
3. Reforçar entre nós o espírito de Família para alcançar a unidade que 

Jesus nos pede 
 

 Linhas de ação: 

a. Apresentando-nos e propondo aos membros os nossos centros como 

verdadeira família cristã; 

b. Estimular os centros a viver este espírito de família e de unidade. 

 

 



 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

15 Ter Solenidade da Assunção de Nossa Senhora 

21 Seg Aniversário natalício do Reitor-Mor (1960)  

8 Sex Natividade de N. Senhora 

8/10 Sex/Dom SER – Secretaria Executiva Regional – CN 

16 Sex Lançamento do ano pastoral da Família Salesiana - 
Fátima 

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

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

12/15 Qui/dom Congresso SSCC da Região Ibérica – Escorial – Madrid 

13 Qui B. Alexandrina da Costa (+13.10.55) 

14 Sáb E-VANGELIZAR – formação de animadores (Évora) 

22 Dom 
Peregrinação Nacional ao Santuário de Nossa Senhora 
Auxiliadora 

agosto 2017 

setembro 2017 

outubro 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

13 Sáb 
SER – Secretaria Executiva Regional – CN 
Apresentação do Lema do Reitor-Mor 

18/21 Qui/Dom 34ª. Jornadas da Espiritualidade da FS 

24 Qua S. Francisco de Sales 

31 Qua Solenidade de S. João Bosco 

 

1 qua Solenidade de Todos os Santos 

17/18 Sáb/Dom Consulta Regional Reduzida - Madrid 

25 Sáb V. Mãe Margarida 

26 Dom Solenidade de Cristo Rei 

8 Sex Solenidade da Imaculada Conceição 

17 Dom  Aniversário Natalício do Papa Francisco 

25 Seg Natal 

30 Dom Sagrada Família 

dezembro 2017 

janeiro 2018 

novembro 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sex Apresentação do Senhor 
Dia do Consagrado 

20 Ter Beatos Francisco e Jacinta Marto 

24 Sáb 
Retiro da FS em Manique (Manique, Estoril, Monte Estoril, Galiza 

e Lisboa) 

25 Dom Retiro da FS em Évora (Évora Vendas Novas e Setúbal) 

3 Sáb Retiro da FS no Porto (Porto, Arcozelo, Arouca, Vila do Conde 
e Viana do Castelo  

4 Dom Retiro da FS em Mirandela (Mirandela e Poiares) 

9/10 Sext/Sáb SER – Secretaria Executiva Regional – CN 

11 Dom Retiro da FS em Mogofores (Mogofores, Golegã, Ponte de 
Vagos, Abrantes e Paranhos) 

25 Dom Domingo de Ramos 

30 Sext Sexta-feira Santa 

11 Dom Páscoa 

fevereiro 2018 

março 2018 

abril 2018 



 

 

 

 

 

 

Salesiano Cooperador 

Resposta a uma vocação 

 

 

 

 

 

1 Ter S. José Operário – Feriado 

4/5 Sex/Sáb SER – Secretaria Executiva Regional – CN 

9 Qua Santa Maria Domingas Mazzarello 

19/20 Sáb/Dom 
66ª. Peregrinação da FS a Fátima; 

Eleição do CN dos SSCC (Termina o 1º. mandato) 

24 Qui Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora 

2 Sáb Avaliação do Ano Pastoral da Família Salesiana 

9/10 Sáb/Dom Consulta regional dos SSCC - Madrid 

maio 2018 

junho 2018  



 

 

Notas: 

 

 

 

 


