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No dia 13 de Março de 2015 o Papa Francisco 

anunciou, na Basílica de São Pedro, a celebração de 

um Ano Santo extraordinário. 

 Papa Francisco anunciou no Vaticano que decidiu 

proclamar um "jubileu extraordinário", com início no 
dia 8 de Dezembro deste ano, centrado na 

"misericórdia de Deus". Este Ano Santo iniciar-se-á na 

próxima Solenidade da Imaculada Conceição e 
concluir-se-á a 20 de Novembro de 2016. 

 

O anúncio do Santo Padre foi feito no final da sua 
homilia da celebração penitencial com a qual o Papa 

abriu a iniciativa "24 horas para o Senhor", iniciativa proposta pelo Pontifício 

Conselho para a promoção da Nova Evangelização com a finalidade de 
promover em todo o mundo a abertura extraordinária das igrejas e favorecer 

a celebração do sacramento da Reconciliação. O tema deste ano foi tomado 

da carta de São Paulo aos Efésios: "Deus rico em misericórdia" (Ef 
2,4)."Estamos vivendo o tempo da misericórdia. Este é o tempo da 

misericórdia. Existe tanta necessidade de misericórdia, e é importante que os 
fieis leigos a vivam e a levem aos diferentes ambientes sociais. Adiante!", 

disse o Papa. 
 

A abertura do próximo Jubileu coincidirá com o cinquentenário do 
encerramento do Concílio Ecuménico Vaticano II, que aconteceu em 1965 e 

reveste este ano santo de um significado especial, encorajando a Igreja a 

prosseguir a obra iniciada no Concílio. 
 

Com o Jubileu da Misericórdia, o Papa 
Francisco coloca no centro das atenções 
o Deus misericordioso, que convida 

todos a voltar-se a Ele. O encontro com 

Ele inspira a virtude da misericórdia.  

Um pouco de misericórdia faz o mundo 
menos frio e mais justo. Precisamos 

compreender bem esta misericórdia de 

Deus, este Pai misericordioso que tem tanta paciência" (Ângelus, 17 de 
março de 2013). 



3 
 

 

 

"Decidi convocar um Jubileu Extraordinário que tenha o seu 
centro na Misericórdia de Deus. Será um Ano Santo da 
Misericórdia." 

 

Foi com estas palavras que o Papa Francisco anunciou o Jubileu da Misericórdia, 
no dia 13 de Março de 2015, segundo aniversário da sua eleição ao Pontificado, 
durante a celebração da penitência presidida na basílica vaticana. 
Para compreenderes melhor o que é um Jubileu demos resposta a 7 questões 
que muitos de nós se fazem neste momento. 

O que é um Jubileu? 

A celebração do Jubileu católico tem origem no Jubileu hebraico, onde a cada 50 
anos, durante um ano, chamado ano sabático, eram libertados escravos, as 
dívidas eram perdoadas e as terras deixavam de ser cultivadas, entre outras 
coisas. Estas comemorações são referenciadas na Bíblia, nomeadamente em 
Levítico (LV 25,8).  
Na tradição católica o jubileu tem também a duração de um ano, mas tem um 
sentido mais espiritual, consistindo no perdão dos pecados dos fiéis que 
cumprem certas disposições eclesiais estabelecidas pelo Vaticano (Indulgências). 

De onde surge a palavra Jubileu? 

A palavra Jubileu vem do hebraico "yobel" que faz alusão ao chifre do cordeiro 

que servia como instrumento. Jubileu provém também da palavra latina "iubilum" 

que significa "grito de alegria". 

 

Jubileu da Misericórdia em 7 passos 
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Qual a diferença entre Jubileu e Ano Santo? 

A celebração de um Jubileu ocorre durante um ano, daí que esse ano 
seja chamado "Ano Santo" ou "Ano Jubilar. A designação de "Ano 
Santo" começou a ser utilizada pelo Papa Sisto IV no Jubileu de 1475. 

De quanto em quanto tempo se realiza um Jubileu? 

O Jubileu pode ser ordinário ou extraordinário. Se a celebração de um Ano Santo 
ordinário ocorre a cada 25 anos, o Ano Santo extraordinário é proclamado pelo 
Papa sempre que pretenda celebrar algum facto de forma especial. 

Quando se realizará o Jubileu da Misericórdia? 

O Jubileu da Misericórdia, é um Jubileu extraordinário e o seu início será 
assinalado oficialmente a 8 de Dezembro, dia da Imaculada Conceição, com a 
abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Neste dia celebra-se também 
o 50º aniversário da conclusão do Concílio Vaticano II. O encerramento do Ano 
Santo será no dia 20 de novembro de 2016. 
Este é o primeiro jubileu desde o que foi convocado por João Paulo II, em 2000, 
para assinalar o início do terceiro milénio. 

Porque se abre a Porta Santa no início do Jubileu? 

A Porta Santa só se abre durante um Ano Santo e significa que se abre um 
caminho extraordinário para a salvação. Na cerimónia de abertura, o Papa toca a 
porta com um martelo 3 vezes enquanto diz: "Aperite mihi leva justitiae, ingressus 
in eas confitebor Domino" que significa "Abram-me as portas da justiça; entrando 
por elas confessarei ao Senhor". 
Depois de aberta, entoa-se o Te Deum e o Papa atravessa esta porta com os 
seus colaboradores. 

Porque convocou o Papa Francisco este Ano Santo? 

«Pensei muitas vezes no modo como a Igreja pode tornar mais 
evidente a sua missão de ser testemunha da misericórdia. É um 
caminho que começa com uma conversão espiritual; e devemos fazer 
este caminho." – Justificou o Papa Francisco aquando do anúncio 
oficial do 29º Jubileu da história da Igreja, defendendo que «ninguém 
pode ser excluído da misericórdia de Deus» e que a Igreja «é a casa 
que acolhe todos e não recusa ninguém». 
«As suas portas estão escancaradas para que todos os que são 
tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto 



5 
 

maior é o pecado, maior deve ser o amor que a Igreja manifesta aos 
que se convertem». 

 

“Misericórdia é fonte de alegria, serenidade e paz.  

                        É condição da nossa salvação. 

 

Misericórdia é o caminho que une Deus e o Homem.”  

                                        (Bula Misericordias Vultus n.º 2). 

 

 

 

 

“Ajuda-me, Senhor, 

para que os meus olhos sejam misericordiosos,  

de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas 

pela aparência externa, 

mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los; 
 

o meu ouvido seja misericordioso, de modo que eu esteja atenta às necessidades 

do próximo 

e não me permitais permanecer indiferente 

diante de suas dores e lágrimas; 
 

a minha língua seja misericordiosa, 

de modo que eu nunca fale mal do próximo; 

que eu tenha para cada um deles 

uma palavra de conforto e de perdão; 
 

 

as minhas mãos sejam misericordiosas 

e transbordantes de boas obras; 
 

os meus pés sejam misericordiosos, 
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levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, 

vencendo a fadiga e o cansaço; 
 
 

o meu coração seja misericordioso, 

para que eu seja sensível a todos os sofrimentos do próximo». 

                                                                                      (Santa Faustina, Diário, 163) 
 

 

 

ADMA-Associação de Maria Auxiliadora 
 

Fim principal: 

1 -  Promover a veneração do SSmo. Sacramento e a devoção a Maria 

Auxiliadora dos Cristãos: Título que parece agradar à Augusta Rainha dos 

céus".(Súplica de D.Bosco ao Arcebispo de Turim, in Associação dos devotos de Maria Auxiliadora, 

S.Benigno Canavese 1890, pág.33). 

2 -  "D.Bosco deu vida à Associação de Maria Auxiliadora envolvendo-a, 

com empenhos acessíveis à maioria das pessoas simples, na 

espiritualidade e na missão da Congregação 

Salesiana". (Capítulo Geral 24 SDB: Salesianos e leigos...,1990, 

n.80, pág. 81). 

3 -  Oferece um itinerário de santificação e de 

apostolado" (Memórias Biográficas vol.VII,334) segundo o carisma de 

D.Bosco (MB VII,334 e Reg.2). 

 

    Fundamento e História: 
 

Nossa Senhora vestida de "pastora" indica num sonho a 

Joãozinho Bosco de 9 anos os destinatários e o método da sua futura missão 

(MB1,123ss). 

No sonho de 1884 mostra-lhe os cordeiros que o seguem até à meta da longa e 

fatigante viagem: um pátio, pórticos, uma capela, muitos cordeiros a transformar-

se em pastores, os destinatários... e por fim uma segunda e imponente Igreja 

tendo no interior uma faixa branca com a escrita: 
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 "Esta é a minha casa. Daqui a minha glória". 

 

Às perguntas de D. Bosco a pastora responde: "Quando vires...entenderás" (MB 

2,243). 

Em 1845 num outro sonho D. Bosco vê uma grande planície, muitos rapazes, 

uma pequena igreja, um pátio pequeno, "uma igreja maior com uma casa ao 

lado... Depois a pastora põe o seu pé no terreno e diz: "Neste lugar onde 

sofreram o martírio Avventore, Solutore e Ottavio,  

 

Eu quero que Deus seja honrado de uma forma muito especial  

 

A 5 de Abril 1846 D. Bosco reconhece a casa que tantas vezes viu em 

sonhos...e compreendeu (MB 2,425). Desde aquele dia e especialmente 

desde as primeiras escavações no fim do outono de 1863 até 9 de 

Junho de 1868, dia da consagração do santuário de Maria Auxiliadora, 

(a escolha definitiva do nome é de 1862), D. Bosco vê realizados os sonhos: 

construiu a casa da Auxiliadora, partirão os pastores, chegarão 

numerosos peregrinos... 

A esses D. Bosco confia o empenho de difundir a glória e a devoção de 

Maria Auxiliadora "em todo o mundo" congregando-os mediante a 

Associação de Maria Auxiliadora (D.Rua no processo diocesano de 

beatificação de D.Bosco, 23 de Junho 1909). 

D. Bosco obtém a erecção canónica da Associação do Bispo de Turim, 

Mons. Alexandre Riccardi no dia 18 de Abril 1869. 

O Papa Pio IX no dia 5 de Abril eleva-a a Arquiconfraria com a 

faculdade de agregar as Associações do mesmo nome e regulamento 

na Arquidiocese de Turim; no dia 2 de Março 1877 esta faculdade foi 

estendida a todas as dioceses do Piemonte.  
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Em 1876 D. Bosco tinha fundado a Pia União dos Cooperadores 

confiando-lhes um empenho mais forte na espiritualidade e missão 

salesiana mas continuou a espalhar a 

Associação de Maria Auxiliadora entre a 

gente simples do povo. 

 

No dia 25 de Junho de 1889 D. Rua obtém 

do Papa Leão XIII a faculdade de "erigir e 

agregar todas as Associações das igrejas 

salesianas no mundo"; em 1894 esta 

faculdade abrange também as casas 

salesianas. Em 1896 a faculdade de agregar 

estendeu-se às igrejas de todo o mundo. 

Mediante pedido de Madre Catarina 

Daghero, Superiora das FMA, a Congregação dos Religiosos do 

Vaticano autorizou o Reitor Mor dos Salesianos "em perpétuo" a erigir, 

agregar e nomear o Director das Associações que surgissem nas obras 

das FMA do mundo inteiro (31 julho 1913).D. Paulo Albera, Reitor - Mor, 

em 1914 obtém a dispensa das distâncias regulamentares requeridas 

para a erecção de cada uma das Associações  

(Arquivo da Congregação salesiana,55-XXXIV-XXXVIII,55-XXXIX,55-XL).  
 

O ADMA tem hoje uma autonomia e fisionomia bem definidas. 

No dia 5 de Julho 1989 o Reitor Mor D. Egídio Viganò com o conselho 

geral reconhece a pertença do ADMA à família Salesiana: "Não é uma 

expressão de simples entusiasmo e de fácil consentimento. É antes um 

dado que vem das origens e que enriquece a nossa família, põe em 

relevo a extraordinária importância do santuário de Turim-Valdocco; é 

fruto do fecundo ano de graça que foi o centenário do 88" (Carta de 

D.Viganó aos Associados e ao Reitor do Santuário de Maria Auxiliadora). 

O ADMA tem o grande e desejado privilégio de ser historicamente o 

segundo grupo da família salesiana fundado por D.Bosco com o 

respectivo regulamento escrito por ele mesmo! 
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OBJECTIVO 1 – Conhecer melhor a nova Edição do Regulamento 

ADMA como momento de estudo e 

dinamização dos Grupos.  

Estratégias 

a) Estudando os diversos comentários ao Regulamento feito por Pierluigi 
Cameroni, Delegado Mundial; 

b) Renovando “o compromisso” depois do seu estudo aprofundado e 
meditado; 

c) Tornando-o conhecido como uma escola de mariologia que leva ao amor de 
Maria; 

d) Tornando-o celebrativo através das Catequeses Marianas. 

 

OBJECTIVO 2 – Testemunhar a solidariedade cristã 
 

Estratégias 
 

a) Viver, difundir e testemunhar a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. 
 

b) Viver, com renovado empenho, a fidelidade dinâmica a Dom Bosco e aos 
seus ensinamentos. 

 
 

c) Ser fiéis às práticas de piedade do bom cristão:  
 a comemoração do dia 24 de cada mês,  

 a recitação diária do terço,  

 a novena em preparação à festa de Nossa Senhora Auxiliadora,  

 as procissões; e tomar parte nas principais solenidades 

marianas e na vida sacramental (confissão e comunhão); 

 
1. Cultivar no seio da própria família um 

ambiente de fé, de respeito mútuo e de 

solidariedade. Trabalhar pelas vocações 

(Leigas, Religiosas e Ministeriais), pelos 

jovens pobres e pessoas necessitadas. 
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2. Contribuir para a obra evangelizadora da Igreja e ser presença activa na: 

Liturgia, Catequese, Pastoral de idosos, Visitas aos enfermos…  

 

3. Intensificar e aprofundar o compromisso cristão mediante a leitura assídua 

e a escuta diária da Palavra de Deus.  

 

4. Cultivar a devoção a Maria Imaculada Auxiliadora através da oração diária 

do Rosário e da presença da sua imagem nos lares cristãos.  

 
6. Considerar e rezar a oração mariana da Salvé Rainha, Mãe de Misericórdia. 
 
7. Fazer um tempo de Adoração Eucarística aos Domingos às 18h30 no 
Colégio. 
 
8. Redescobrir e reflectir as Obras de Misericórdia, corporais e espirituais: 

 

 As sete obras de misericórdia corporal: 1. Dar de comer aos 

famintos 2. Dar de beber aos sedentos 3. Vestir os nus 4. Acolher os 

peregrinos 5. Dar assistência aos enfermos 6. Visitar os presos  

7. Enterrar os mortos.  

 

 As sete obras de misericórdia espiritual: 1. Aconselhar os 

indecisos 2. Ensinar os ignorantes 3. Corrigir os que erram  

4. Consolar os aflitos 5. Perdoar as ofensas 6. Suportar com 

paciência as fraquezas do nosso próximo 7. Rezar a Deus pelos vivos 

e pelos defuntos. 
 

 

 PRATICAR AS OBRAS DE MISERICÓRDIA DIARIAMENTE: 
 

 
Que os apelos do Papa ecoem na tua vida. Que o Amor de Deus te inspire a 

dar passos de misericórdia concretos, na família, no local de estudo ou 

trabalho, na comunidade paroquial que integras, na relação com os teus 

amigos e conhecidos. 

 

 

 

     Papa Francisco 
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Família Salesiana 

   

 

 

 

 
 

OBJECTIVOS GERAIS 

 OBJECTIVO 1 – Envolver toda a Família Salesiana na compreensão do mistério 
da misericórdia de Deus: 

 Estudando a Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia; 

 Celebrando em Igreja o sacramento do perdão de Deus, nomeadamente 
nas peregrinações que organiza;  
 

 Dando primazia à dimensão da misericórdia de Deus nos retiros 
quaresmais e noutros espaços de encontros dentro da associação e nas 
paróquias; 

 Escolhendo esta dimensão da misericórdia do Coração de Jesus para as 
Adorações ao Santíssimo Sacramento. 

OBJETIVO 2 – Testemunhar a fraternidade: 

 Valorizando as relações fraternas dentro da família e dos grupos sociais e 
eclesiais, vivendo atitudes fraternas de partilha, escuta e comunhão; 

 Fazendo exercícios de correção fraterna, de perdão e de amor cristão; 
 
 

 

 Potenciando esta dimensão do amor total de Deus na Lectio Divina e nas 
Catequeses Marianas. 

                                   Papa Francisco 

 

 Ele veio por nós, pecadores. Deixemo-nos olhar pela misericórdia de 

Jesus, façamos festa e guardemos a lembrança desta salvação!” 
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“COM JESUS, percorramos juntos a aventura do Espírito!” 

A vida é o lugar onde tudo se joga. Todos temos experiência disto, com 

variedade de caminhos e de opções que se apresentam. E é precisamente no 

caminho da vida que o Espírito atua e, em liberdade, bate à porta de todo o 

coração humano. 

De uma maneira ou de outra, todos temos também a experiência de ser 

caminhantes, por vezes em caminhadas nas quais percorremos longas distâncias. 

Esta experiência do caminho ajuda-nos a intuir o que pode significar percorrer 

uma Aventura no Espírito. 

Porque, que significa percorrer a Aventura do 

Espírito? 

 Antes de mais é caminho de INTERIORIDADE. 

 Mas interioridade não é apenas um exercício 

em direção ao interior de nós mesmos, por 

muito que seja um bom exercício. Para nós, 

como crentes, é um caminho de 

ESPIRITUALIDADE, uma espiritualidade que se 

cultiva e se expressa mediante formas que depois diremos. 

O próprio Jesus percorreu uma autêntica “aventura” de abertura ao Espírito. 

Procurou sempre a vontade do Pai que no Espírito O suscitou, acompanhou, 

provocou, guiou... 

O próprio Dom Bosco viveu toda a sua vida aberto ao Espírito porque o seu 

desejo era responder àquilo que Deus queria dele, para si mesmo e para os seus 

rapazes. O caminho percorrido em Chieri, as suas buscas, foram uma verdadeira 

aventura deixando-se guiar pelo Espírito. Este caminho levou-o com o tempo à 

harmonia e unidade pessoal, muito longe de qualquer fragmentação.  

Tal como sucedeu com o Senhor Jesus, com Maria de Nazaré - que viveu a 

aventura do Espírito que era confiar em Deus sem saber qual seria o ponto de 

chegada -, e com Dom Bosco, para quem o seu sim ao Espírito foi uma 

verdadeira aventura real de vida com incríveis desafios, nós recebemos 

diariamente esse convite a avançarmos num caminho no qual poderemos deixar-

nos acompanhar, conduzir e surpreender por Ele. Um caminho que tem muito de 
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‘aventura’ onde não há certezas, mas onde o ponto de chegada se torna 

fascinante. 

Como se exprime e se manifesta esse caminho de Interioridade e Espiritualidade 

que nos permite viver acompanhado pelo Espírito? 

Exprime-se numa profunda experiência de Fé.  

No cultivo da dimensão comunitária dessa mesma Fé. Crescendo na Misericórdia 

e na dimensão Fraterna da vida. 

Por último, queríamos pedir-vos, queridos jovens, que nos permitais fazer este 

caminho juntos. Percorramos este caminho juntos. Aprendamos juntos, façamos 

experiências, juntos, porque isso far-nos-á muito bem a todos. E neste ‘todos’, 

pensamos na Família Salesiana, - nas suas diversas expressões -, como 

destinatários prioritários do Lema, mas pensamos também em vós, tantos 

milhares e milhares de jovens que, nos mais diferentes países, culturas e 

presenças salesianas, sois animadores de outros jovens que acompanhareis nesta 

Aventura, neste caminho a percorrer acompanhados pelo Espírito de Deus que, 

como dissemos, surpreende, suscita, provoca, desinstala, entusiasma, fascina e 

acompanha... 

 

Roma, Junho de 2015   

 Ángel Fernández Artime, Reitor-Mor                 

 

 

O Reitor-Mor, sucessor de Dom 

Bosco, é Pai e centro de unidade  de 

toda a Família Salesiana. 
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Bem-Aventurada Virgem de Fátima, 
com renovada gratidão pela tua presença materna 
unimos a nossa voz à de todas as gerações 
que te dizem bem-aventurada. 

Celebramos em ti as grandes obras de Deus, 
que nunca se cansa de se inclinar com misericórdia sobre a humanidade, 
atormentada pelo mal e ferida pelo pecado, 
para a guiar e salvar. 

Acolhe com benevolência de Mãe 
o acto de entrega que hoje fazemos com confiança, 
diante desta tua imagem a nós tão querida. 

Temos a certeza que cada um de nós é precioso aos teus olhos 
e que nada te é desconhecido de tudo o que habita os nossos corações. 
Deixamo-nos alcançar pelo teu olhar dulcíssimo 
e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso. 

Guarda a nossa vida entre os teus braços: 
abençoe e fortalece qualquer desejo de bem; 
reacende e alimenta a fé; 
ampara e ilumina a esperança; 
suscita e anima a caridade;  
guia todos nós no caminho da santidade. 

Ensina-nos o teu mesmo amor de predilecção 
pelos pequeninos e pelos pobres, 
pelos excluídos e sofredores, 
pelos pecadores e os desorientados; 
reúne todos sob a tua protecção 
e recomenda todos ao teu dilecto Filho, nosso Senhor Jesus. 
Amém. 

Papa Francisco 

http://www.paroquiaqueijas.net/portal/images/Papa_Francisco_Fatima.png
http://www.paroquiaqueijas.net/portal/evangelizacao/tempo-de-oracao/maria/606-consagracao-a-nossa-senhora-de-fatima
http://www.paroquiaqueijas.net/portal/evangelizacao/tempo-de-oracao/maria/606-consagracao-a-nossa-senhora-de-fatima
http://www.paroquiaqueijas.net/portal/evangelizacao/tempo-de-oracao/maria/606-consagracao-a-nossa-senhora-de-fatima
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Setembro 2015 
 
8 Terça 

 
Natividade de Nossa Senhora 
 

10 Quinta Abertura do ano lectivo 

19 Sábado Lançamento do Ano Pastoral da Família Salesiana (Fátima) 

23 Quarta Visita canónica da Visitadora Geral a Setúbal: 23-30 

26 
Sábado 

Encontro local dos Grupos da Família Salesiana com a 
Visitadora Ir.Paola Battagliola. 

29 
Terça 

Eucaristia – Entrega do ano –presidida por D.Gilberto Reis, 
Admininstrador Apostólico da Diocese de Setúbal 

 
 
Outubro 2015 

4 Domingo 
 Sínodo dos Bispos sobre Vocação e Missão da 
Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo (04 a 
25) em Roma 

7 Quarta Nossa Senhora do Rosário 

11 Domingo  Início da Semana Missionária 

13 Terça 
Nossa Senhora de Fátima  
Beata Alexandrina da Costa (Salesiana Cooperadora) 

17 Sábado Reunião ADMA (15h30) 

18 Domingo 
Dia Mundial das Missões 
 

22 Quinta 
 Memória litúrgica de São João Paulo II 

 

24 Sábado 
 Nossa Senhora Auxiliadora 
 

25 Domingo 

Visita da Imagem Peregrina Nª Sra. de Fátima  
Ordenação de D. José Ornelas Carvalho e Tomada de 
Posse do 3ºBispo da Diocese 
29ª Peregrinação da FS ao Santuário Nacional de Nª 
Sra. Auxiliadora (Mogofores) 

26 Segunda 
Celebração dos 40 anos da Ordenação Episcopal de 
D. Manuel Martins (1º Bispo de Setúbal) 

30 Sexta QUERMESSE MISSIONÁRIA / Missão de LAOS 

http://www.zenit.org/pt/articles/22-de-outubro-memoria-liturgica-de-sao-joao-paulo-ii
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Novembro 2015 

1 Domingo  Solenidade de Todos os Santos  

2 Segunda  Comemoração dos Fiéis Defuntos 

 
13 

 
Sexta 

Beato Artémides Zatti 

 
14 

 
Sábado 
 

Reunião ADMA (15h30) 

1 5 Domingo 
B. Madalena Morano 
 

22 Domingo 
Solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo  
 

25 Quarta Venerável Mãe Margarida (Mãe de D.Bosco) 

29 Domingo 
1º Domingo de Advento – Novo Ano Litúrgico – Ano C 
Tradicional “Magusto-Convívio” dos grupos da FSalesiana 

30 Segunda 
 São João Bosco 
 

 

Dezembro 2015 
 

7 Segunda EUCARISTIA da Imaculada Conceição  

8 Terça Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria   

Início do Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
(até 20 / 11 / 2016) 

12 Sábado Reunião ADMA (15h30) Natal Solidário 2015 (Cabazes…) 

13 Domingo Nossa Senhora de Fátima 

16 Quarta Início da Novena de Natal (16-24) 
Festa de NATAL na Anunciada – Comunidade Educativa 
da Casa Santa Ana    

17 Quinta Aniversário Natalício do papa Francisco 

25 Sexta NATAL do Senhor 

27 Domingo  Festa da Sagrada Família  

 

 

            «Cada família é uma luz 
                      na escuridão do mundo». 
                                                     Papa Francisco 
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Janeiro 2016 

1 Sexta 
Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
Dia Mundial da Paz 

3 Domingo Solenidade da Epifania do Senhor 

5 Terça Aniversário do Bispo de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho 

10 Domingo 
Festa do BAPTISMO do Senhor 
 

16 Sábado Reunião ADMA (15h30) 

21 Quinta 
Jornadas de Espiritualidade da Família Salesiana (Roma)  
(21-24) 

22 Sexta Beata Laura Vicuña 

23 Sábado Apresentação do LEMA do Reitor-Mor em Fátima 

24 Domingo 
Festa de S. Francisco de Sales * Nª Sra. Auxiliadora  
Dia Diocesano do Catequista (Auditório Anunciada) 

25 Segunda Conversão de S. Paulo   

26 Terça Semana Nacional da Vida Consagrada (Fátima) 

29 Sexta 
S. João Bosco – (Manhã) Eucaristia  
                           (Tarde) Sessão recreativa 

31 Domingo 
Solenidade de S. JOÃO BOSCO  
 

 
Fevereiro 2016 
 

2 Terça 
Festa da Apresentação do Senhor * Dia do Consagrado e 
Conclusão do Ano dedicado à Vida Consagrada 

6 Sábado Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada (Fátima 6 -9) 

9 Terça Carnaval - Beata Eusébia Palomino 

10 Quarta Quarta-Feira de Cinzas * Início da Quaresma 

13 Sábado Reunião ADMA (15h30) 

20 Sábado 

Beatos Francisco e Jacinta Marto 

Retiro dos Grupos da Família Salesiana em Setúbal  

 

25 Quinta S. Luís Versiglia e S. Calisto Caravário 
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Março 2016        

4 Sexta 
24 Horas para o Senhor (4-5) 

   5 Sábado 

Reunião ADMA (15h30) 

27ª Assembleia das Ex-Alunas FMA (5 – 6) Fátima 

 

19 Sábado Solenidade de S. José * Dia do Pai 

20 Domingo 

Domingo de Ramos 

 XXXI - Dia Mundial da Juventude 

24 Quinta Quinta-Feira Santa * Nossa Senhora Auxiliadora 

25 Sexta Sexta-Feira Santa 

26 Sábado  Sábado Santo 

27 Domingo PÁSCOA da RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

   

 
Abril 2016 

 

3 Domingo 2º DTP - Domingo da Divina Misericórdia 

4 Segunda Solenidade da Anunciação do Senhor 

9 Sábado Reunião ADMA (15h30) 

10 Domingo 3ºDTP – Início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações 

17 Domingo 4º DTP - Domingo do Bom Pastor (Oração pelas Vocações) 

23 Sábado 
Festa da Gratidão: Eucaristia (Sé ou S. Julião) 
                              Teatro (Anunciada) 

26  Domingo Festa da Gratidão à Madre Geral Ivone Reungoat  
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Maio 2016 

1 Domingo 
Dia de S José Operário * Dia do Trabalhador *Dia da Mãe 

Festa da Gratidão Provincial * Início do Mês de MARIA 

6 Sexta Festa de S. Domingos Sávio 

8 Domingo Solenidade da Ascensão do Senhor 

9 Segunda Solenidade de S. Maria Domingas Mazzarello - Eucaristia 

13 Sexta Festa de Nossa Senhora de Fátima  * Dia da Província FMA 

14 Sábado Reunião ADMA (15h30) 

 
15 

 
Domingo 

Solenidade de PENTECOSTES  
Dia Internacional das Famílias 
Início da Novena de Nossa Senhora Auxiliadora 

21 Sábado 
Dia Nacional MJS  

64ª Peregrinação da Família Salesiana a Fátima (21-22) 

22 Domingo Solenidade da SANTÍSSIMA TRINDADE  

24    Terça Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora  

28 Sábado Reunião de Avaliação dos Grupos da FS - Fátima 

29 Domingo Solenidade do Santíssimo Corpo de Deus – 1ª Comunhão  

31 Segunda Encerramento do Mês de MARIA 
   

Junho 2016 

3 Sexta Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

4 Sábado Imaculado Coração de Maria 

10 Sexta 
Santo Anjo da Guarda de Portugal*  
Reunião ADMA (15h30) 

13 Segunda  Santo António de Lisboa 

16 Quinta Missa de ACÇÃO DE GRAÇAS 

18 Sábado Festa – Convívio * Conclusão do Ano Lectivo 

23 Quinta S. José Cafasso, confessor de S. João Bosco  

24 Sexta Nascimento de S. João Baptista * Nossa Senhora Auxiliadora 

29 Quarta Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos 
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Julho 2016 
 

7 Quinta Beata Maria Romero 

13 Quarta Nossa Senhora de Fátima 

16 Sábado Nossa Senhora do Carmo 

24 Domingo Nossa Senhora Auxiliadora 

25 Segunda Festa de São Tiago, Apóstolo 

27 Quarta Escola de Delegados (as) SSCC, ADMA e Ex-Alunos(as) (Madrid) 

31   Domingo        São João Bosco 

  

 

Agosto 2016 

05 Quarta 
Aniversário da fundação do Instituto das Filhas de Maria  
 
Auxiliadora (1872) * Dia da Fidelidade FMA 

06 Sábado           Festa da Transfiguração do Senhor 

15 Segunda         Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria 

16 Terça Aniversário do Nascimento de S. João Bosco 

22 Segunda             Virgem Santa Maria Rainha  

25 Quinta Beata Maria Troncatti 

26 Sexta Beato Zeferino Namuncurá 

29 Segunda Martírio S. João Batista 

 
 

 

“Deus quer a misericórdia do coração, 

 porque Ele é misericordioso  

e sabe entender bem as nossas misérias,  

as nossas dificuldades 

 e também os nossos pecados.” 

                                                                                                                                    Papa Francisco                                                                                                                     
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NOME ANIVER. TELEF. TELM. EMAIL 

Maria Guilhermina 02 Jan    

Celeste Paiva 04 Jan  913 496 633 
dentariadoviso@hotmail.com 

Odete Parreira 24 Jan 265 104 954 969 343 546 
 

Ana Piedade Claro 26 Jan 212 334 786 966 697 482 
famclaro-claro8@gmail.com 

Patrícia Cordeiro 27 Jan 212 330 084 916 571 537 
pmoscordeiro1@gmail.com 

Alexandra Mateus 04 Fev  962 576 531 
aipjrm@hotmail.com 

Mª Graciete Jorge 07 Fev 265 527 061 965 153 642 
 

Mª Luísa Raposo 13 Fev 265 231 077 934 744 584 
 

Emília Santana 02 Abril 265 527 144  
 

Leontina Lopes 25 Maio 265 414 493 967 182 375 
leontinacamalhao@gmail.com 

Maria Paula Cunha 25 Junho 265 416 739 961 189 377 
 

Isabel Mª do Ó 04 Agosto 265 281 767 962 594 610 
isabelmaria.nobre.o@gmail.com 

Laudelina Rosa 07 Agosto  962 844 723 
 

Ana Paula Nunes 18 Agosto 265 088 589 918 047 091 
 

Teresa Martins 18 Agosto 265 085 924 938 909 079 
 

Mª Zulina Couto 21Agosto 265 281 877 912 137 923 
coutojoao.07@gmail.com 

Sandra Simões 17 Set  967 334 815 
sandrapicarra@gmail.com 

Silvina Matias 20 Out 265 081 067 962 521 922 
silvinacpmatias@gmail.com 

Lúcia Rei Santos 20 Out 212 182 110 927 893 175 
 

Sandra Rei 26 Out  966 502 955 
sandra.rei.rodrigues@gmail.co

m 

Silvina do Vale 02 Nov 210 813 542 968 082 615 silvinadovale@gmail.com 
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Mª José Ludovico 02 Nov 265 752 751 966 503 916 mariajose.ludovico@gmail.com 

Mª José Nogueira 05 Nov 265 080 993 967 013 865 maria.diogenes@gmail.com 

Mª Manuela L. 03 Dez  964 757 660 mmsfgl@hotmail.com 

Joaquina Chamb. 10 Dez 265 522 639 914 627 965  

Maria Elsa Santos 13 Dez 265 084 779 961 819 138 mariaelsa767@gmail.com 

Carlota Canudo 19 Dez 265 551 081 960 438 548 catequistacc@gmail.com 

Amélia Gama 25 Dez 212 181 170 964 247 337 ameliagama@sapo.pt 

Inês Ferreira   913 032 653  

Susana Ferreira   919 320 337 smlourinho@netcabo.pt 

Leonor Ferreira    
leonorisabelferreira@gmail.co

m 

Irmã Áurea 8 Dez 265 523 729 914 605 937 aureacfm@gmail.com 

     

     

     

     

     

     

 

Salmo 103  
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Papa Francisco: 
 

  «Uma leitura diária do Evangelho 

nos ajuda a vencer o nosso egoísmo e a 

seguir decididamente o Mestre Jesus.» 
 

“Cristo, na cruz, ensina-nos a amar até mesmo aqueles que não nos 

amam.” 
 

«Quando experimentamos o amor misericordioso do Pai, nos 

tornamos mais capazes de dividir esta alegria com os outros.» 

 

“Ponhamos novamente no centro o sacramento da Reconciliação, 

porque permite tocar sensivelmente a grandeza da misericórdia.” 
 

«Um coração generoso é misericordioso.» 

“Deus nunca se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos 

de pedir perdão.” 
 

 

 

 1.º Centenário das Aparições do Anjo de Portugal aos três Pastorinhos 

 Ano Internacional da Vida Consagrada  

 Ano Internacional das Leguminosas 

 Ano Internacional do Entendimento 
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Lema da Província de N. Senhora de Fátima: 

 

 

  

 

 

OBJETIVO GERAL: 

1. Aprender a olhar de forma nova, para nós mesmos, para Deus, 

para quem mais precisa. 

2. Alargar o olhar, deixando-nos encontrar pelo Deus da 

misericórdia. 

 

 

PALAVRA DE DEUS 

        “ SEDE MISERICORDIOSOS, 

 COMO O VOSSO PAI É MISERICORDIOSO”. 

(Lucas 6,36) 

  

Tema da Estreia do Reitor-Maior, para 2016: 
                       

“ COM JESUS, percorramos juntos a aventura do Espírito!” 

http://www.diocese-aveiro.pt/paroquiaveracruz/wp-content/uploads/2014/06/emrc-vem-e-ve.jpg
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Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima à Diocese de Setúbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 25 Outubro 2015 

             Sé Catedral de Setúbal: 

    Chegada da Imagem para participar 

            na Ordenação Episcopal 

               e tomada de posse  

            do novo Bispo de Setúbal, 

 

            D. JOSÉ ORNELAS CARVALHO                                                         

    A Imagem Peregrina de Nossa 

Senhora esteve de visita entre 

nós, rejubilaram os nossos 

corações como S. João Batista no 

ventre de Santa Isabel. 

  Em toda a nossa Diocese se 

ouvia o mesmo clamor fervoroso: 

“ Avé Maria”. 
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Que MARIA vos ensine o seu jeito de disponibilidade,  
de alegria e de serviço. 
 

Que Ela nos ensine a todos 
a dizer sempre com gosto:  

 

    “Eis a Serva do Senhor,                   
que aconteça em mim a   
tua Palavra.” 

 
 

 

Obrigado por ter aceite ser nosso Bispo! 
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Oração do Papa Francisco  

pelo Jubileu da Misericórdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Jesus Cristo, 

Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos  

como o Pai celeste, 

e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.  

Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 

O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus  

da escravidão do dinheiro; 

a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura; 

fez Pedro chorar depois da traição, 

e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. 

Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as 

palavras que dissestes  

à mulher samaritana: 

Se tu conhecesses o dom de Deus! 

Vós sois o rosto visível do Pai invisível, 
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do Deus que manifesta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a 

misericórdia: 

fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, 

ressuscitado e na glória. 

Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de 

fraqueza para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na 

ignorância e no erro:  

fazei que todos os que se 

aproximarem de cada um deles se 

sintam esperados, amados e 

perdoados por Deus. 

Enviai o Vosso Espírito e 

consagrai-nos a todos com a sua 

unção para que o Jubileu da 

Misericórdia seja um ano de graça 

do Senhor e a Vossa Igreja possa, 

com renovado entusiasmo, levar 

aos pobres a alegre mensagem,  

proclamar aos cativos e oprimidos a libertação 

e aos cegos restaurar a vista. 

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria,  

Mãe de Misericórdia, 

a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos 

séculos. 

Ámem 

 

 



30 
 

 

 

 

                     Ajoelha! 

             Estás em Paz? REZA! 

             - a oração te conservará. 

                                          És tentado? REZA! 

                  - a oração te sustentará. 

                                          Caíste?  REZA! 

                - a oração te levantará. 

                         És desanimado? REZA! 

                   - a oração te fortalecerá. 

                          Sentes-te abandonado? REZA! 

                         - a oração fará que Jesus 

      se aproxime de ti. 

                       Vês-te perdido e não sabes 

       o que vai ser de ti…?                                 

                                 Ajoelha! Não raciocines! 

                                                 Não penses! REZA! 
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________________________________________________________ 
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__________________________________________________________
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Avenida dos Ciprestes, nº 17  

 2900-319  SETÚBAL 

Telefone: 265523729  Fax: 265234260 

 


