
FAMÍLIA SALESIANA
VIA MARSALA, 42 - 00185 ROMA

Roma, 24 de setembro de 2022

Aos Superiores, animadores mundiais dos Grupos da Família Salesiana.
Aos Inspetores e Delegados inspetoriais da Família Salesiana.

Assunto: Dias de Espiritualidade da Família Salesiana 2023 (comunicação 1)

Caros irmãos e irmãs da Família Salesiana:

Saudamos a todos vocês através desta comunicação sobre os Dias de
Espiritualidade da Família Salesiana que já começamos a preparar.

1.- As datas.
Os Dias de Espiritualidade serão realizados de 12 a 15 de janeiro de 2023

presencialmente em Turim. O apêndice explica como elas podem ser vividas nas
várias Províncias do mundo.

2.- Objetivo dos DEFS 2023.
O objetivo dos Dias é aprofundar a Estreiia do Reitor-Mor para este novo ano

(Como fermento na família humana de hoje. A dimensão laical da família de Dom
Bosco). Uma Estreia de Natal proposta para que os jovens se sintam chamados a
tornar maior e mais saboroso o pão da Família Humana; para que os membros de
toda a Família Salesiana se sintam chamados a ser fermento na realidade do mundo
de hoje; para que consagrados e leigos saibam complementar-se na vida e na missão
evangélica.

3. MODO DE PRESENÇA (Valdocco - Turim, Itália)

3.1. Dias e horários
⎯ A conferência começa na quinta-feira, dia 12 (15h00) e termina com almoço no

domingo, dia 16 (15h00).
⎯ Por favor, chegue a tempo para a abertura dos Dias às 15:00. A recepção estará

disponível a partir das 9h do dia 12. O almoço deverá ser providenciado por cada
pessoa.



3.2. Destaques do programa (a publicar oportunamente)
⎯ Apresentação da Estreia 2023.
⎯ Aprofundamento da Estreia (mesa redonda; reunião de grupo com os seus

membros; reflexão partilhada pelos grupos linguísticos).
⎯ Momentos de oração e celebração da Eucaristia.
⎯ Visita guiada aos locais históricos de Valdocco
⎯ Festa da Família e muita partilha fraterna e conhecimento mútuo.

3.3. Inscrição
⎯ Preencha o formulário em http://tinyurl.com/GSFS2023
⎯ Prazo final, 22 de dezembro de 2022.
⎯ Para a disponibilidade de vagas para cada grupo, consulte o apêndice.

3.4. Apoio financeiro
⎯ Materiais, despesas gerais e alojamento em quarto individual: 340€.
⎯ Materiais, despesas gerais e alojamento em quarto duplo: 300€.
⎯ Materiais, despesas gerais e alojamento em grupo (quarto beliche): 225€. Os

lugares disponíveis serão atribuídos após contacto com a Sra. Laura Pollino (e-mail
pollino1@virgilio.it)

⎯ Participantes externos (material, despesas gerais, almoços e jantares): 150 €.
⎯ Participantes externos em horários específicos, sem refeições: o valor do

material e uma contribuição voluntária (+75€) para contribuir com as despesas
gerais.

3.5. Método de pagamento
⎯ PREFERIDO. Por transferência bancária para esta conta até 22 de Dezembro:
✔ BENEFICIÁRIO: GESTÃO GERAL DAS OBRAS DON BOSCO
✔ BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO. AGÊNCIA: AGENZIA N.2 ROMA
✔ IBAN: IT54 OU 05696 03202 000004655X77 (euro)
✔ BIC / SWIFT: POSOIT22
Neste caso é necessário especificar:
✔ O nome do Grupo e o local de origem (por exemplo, SSCC de Portugal).
✔ Indique que se trata do GEFS 2023.
Também é necessário:
✔ Enviar um e-mail para gsfs@famigliasalesiana.org para informar que "x euro",

o nome dos beneficiários e o recibo bancário do pagamento foram pagos.
✔ Acrescente 7,50€ se o pagamento for feito no estrangeiro.

Nota: Se houver diferença entre o pagamento efetuado e as despesas reais, esta
será paga durante a conferência no secretariado.

⎯ OU, mediante autorização do Tesoureiro Provincial SDB - ou Inspetor - em
gsfs@famigliasalesiana.org até 22 de dezembro, solicitando o pagamento da
Conta Provincial junto ao Tesoureiro Geral, indicando o valor a ser sacado e os
nomes dos participantes nas Jornadas .
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Caso não seja possível utilizar um destes dois métodos, o pagamento poderá ser feito
em dinheiro na Secretaria dos Dias, no início do mesmo.
4. Como chegar a Valdocco

4.1. Trem TORINO PORTA SUSA. De lá, pegue o ônibus 72 ou o TRAM 10 para Maria
Ausiliatrice (Via Maria Ausiliatrice, 32).

4.2. aeroporto de Turim. Três possibilidades:
a) Serviço de autocarro do AEROPORTO SADEM PARA PORTA SUSA (frequência 15 '/
30'. Info: www.sadem.it). E da Porta Susa para Maria Auxiliadora, ÔNIBUS URBANO,
número 72, ou TRAM 10.
b) Comboio (Trem) Aeroporto de CASELLE - PORTA SUSA (Frequência 30 '/ 60'. Info:
www.trenitalia.it). Da Porta Susa a Maria Auxiliadora, ÔNIBUS URBANO, 72 ou TRAM
10.
c) Serviço de táxi. Para obter preços especiais, entre em contato com a empresa
"Mauro Maina", indicando que está participando da Convenção Salesiana de
Valdocco. Correio: m.maina.ncc@gmail.com

4.4. Aeroporto de Malpensa (Milão)
Serviço de autocarro shuttle SADEM. Frequência 60'. Informações: www.sadem.it.

4.5. Aeroporto de Linate (Milão)
Serviço de ônibus para a ESTAÇÃO CENTRAL DE MILÃO (empresas STARFLY e AIR BUS.
Frequência 20 '/ 30'). Em seguida, pegue o trem de MILÃO para TORINO PORTA SUSA.
Várias taxas. Consulte www.trenitalia.it ou www.italo.it.

5. Outros detalhes

Por favor, traga roupas quentes com você. Janeiro é um mês frio em Turim.
O uso de telefones celulares está previsto para acompanhar a tradução simultânea.

Isso é tudo, por enquanto. Por isso, na esperança de encontrar o Reitor-Mor nas
próximas Jornadas de Espiritualidade, saúdo-vos cordialmente em São João Bosco.

Delegado RM para FS
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Vagas disponíveis para cada um dos Grupos da Família
Salesiana

com pensão completa.
Este número é indicativo. Para ocupar outros lugares, enquanto aguarda os que ficaram
livres, entre em contato com a Sra. Laura Pollino. E-mail pollino1@virgilio.it

Grupo Contato Código
Lugares
2023

Apóstolo Sagrada Família Maria Ch. Mellace ASF 3

Associação de Maria Auxiliadora Alejandro Guevara ADMA 30

Associação das Senhoras Salesianas Bienvenida Testón ADS 3

Associação dos Salesianos Cooperadores Lucrecia Uribe SSCC 30

Comunidade Canção Nova Simona Cristiana CN 4

Comunidade da Missão de DB Marco Golinelli CMB 4

Congregação das Irmãs de San Michele A. Aurelia Opon CSSMA 2

Congregação de San Michele Arc. Boguslaw Turek CSMA 2

Ex-alunas das FMA Gabriela Patiño Exa-FMA 15

Ex-alunas e Ex-alunas de Dom Bosco Domenico Nguyen Ex-DB 15

Filhas do Divino Salvador J. Amelia Alvarado HDS 2

Filhas da Realeza de Maria Imaculada Teresa Ratchanee DQM 2

Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria Otilia Sánchez HH SS CC 2

Fraternidade Contemplativa Maria Nazaret Silvia Ourthe-C. FCMN 6

As Discípulas Ekka Nirmala DISC 2

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora Lucrecia Uribe FMA 30

Instituto de Voluntariado Dom Bosco Pina Bellocchi VDB 15

Missionárias Maria Auxiliadora Marta do Rosário MSMHC 2

Pequena Comunidade Irmãs Ressurreição Zoila Caal Cacao HR 2

Salesianos de Dom Bosco Maria Lawrence SDB 30

Salesiano Oblato Sagrado Coração
Graziella Benghini
SOSC

2 Irmãs

de Maria Auxiliadora Elizabeth Elsy SMA 2

Irmãs Servas do Coração Imm. De Maria Maliwan P. SIHM 2

Irmãs Anunciantes do Senhor Chan Wai Fan Mabel SAL 2

Irmãs catequistas de Maria I. Auxiliadora Jessy George SMI 2

Irmãs da Caridade de Jesus Maria Letizia Ono CSJ 10

Irmãs da Realeza de Maria Imaculada Ladda R. SQM 2

Irmãs do Adolescente Jesus Maria Rodrigues IJA 2

Testemunhas do Ressuscitado Dina Moscioni TR 6

Visitação Irmãs de Dom Bosco Cecilia Sad VSDB 2

Voluntárias com Dom Bosco Luciano Arcarese CDB 4
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Irmãs Mediadoras da Paz Auxiliadora Meneses MP 2

Nota: vagas para participantes externos, cerca de 50 .

ANEXO: ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DE DIAS DE
ESPIRITUALIDADE NAS INSPEÇÕES, PRESENCIAIS OU ONLINE.

A situação de pandemia nos permitiu, em anos anteriores, viver uma experiência
maravilhosa: viver as Jornadas de Espiritualidade online e sentir profundamente
"Família Salesiana" em todo o mundo. Esta experiência uniu-nos de forma
extraordinária e deu um forte impulso a todos os grupos da nossa família. Não
podemos esquecer esta experiência. No entanto, temos que adaptá-lo.

A avaliação das Jornadas de 2022, depois de ouvir os Delegados Inspetoriais e os
líderes mundiais dos Grupos, levou a equipe do Secretariado a propor para as
Jornadas de Espiritualidade de 2023:

1. Incentivar as Províncias a desenvolver por conta própria, ou em grupos nas
regiões das Inspetorias vizinhas ou linguísticas, um programa de espiritualidade
salesiana centrado na Estreia do Reitor-Mor, nos dias 14 e 15 de janeiro (ou em datas
mais convenientes para eles, se possível em torno da festa de Dom Bosco).

2. Encorajar que este programa possa ser desenvolvido presencialmente em uma ou
mais casas da Inspetoria (e/ou desenvolvido online) convocando os membros de
todos os Grupos da Família Salesiana em seu próprio território.

3. No caso de um programa presencial, poderia incluir:
⎯ a apresentação da Estreia pelo Reitor-Mor no dia 12 de janeiro em Turim;
⎯ o aprofundamento da Estréia por parte de alguns membros da Família

Salesiana da região, tanto na forma de Mesa Redonda como de conferência;
⎯ um momento de trabalho em grupo;
⎯ momentos de oração e celebração;
⎯ a projeção de vídeos com os quais se apresentam alguns Grupos da Família

Salesiana;
⎯ momentos de partilha e celebração;
⎯ outras iniciativas que podem ser consideradas adequadas dependendo do

local.

4. No caso do desenvolvimento de um programa online, há duas possibilidades que
podem se complementar:

⎯ A possibilidade de animar todos os membros da Família Salesiana da região a
seguir transmitindo os momentos marcantes das Jornadas de Espiritualidade
que acontecem em Turim: neste caso, será necessário publicar o programa no



idioma apropriado no momento apropriado e indicar como segui-lo
tecnicamente.

⎯ A possibilidade de organizar um programa específico da Província para os dias
14 e 15 (ou da Região vizinha ou linguística), incluindo algumas das propostas
sugeridas para um programa presencial e outras provenientes da vida da
Província.

5. A Equipe do Secretariado Central fornecerá os seguintes materiais que podem ser
úteis tanto para o programa presencial como online:

⎯ Os destaques das Jornadas realizadas em Turim em streaming, em cinco
idiomas: desta forma será possível acompanhar toda a programação dos Dias
ao vivo ou gravado; ou apreender os elementos de maior interesse. O
programa de Turim será publicado em breve, o que permitirá que você decida
o que é mais conveniente.

⎯ O vídeo com a apresentação da Estreia pelo Reitor-Mor em 5 línguas.
⎯ Cinco vídeos com os quais se dão a conhecer outros Grupos da Família

Salesiana.
⎯ As diretrizes da Mesa Redonda a ser realizada nas Jornadas de Turim.
⎯ A diretriz para o trabalho aprofundado dos grupos.

6. A equipe pede que cada Província ou Região que decida celebrar estes Dias de
Espiritualidade prepare e envie com antecedência um pequeno vídeo (1m) de
saudação para que possa ser visto no programa de Turim e transmitido ao resto do
mundo. . Este será um elemento que nos fará sentir em comunhão com os Grupos de
todas as Províncias do mundo.

7. Uma recomendação essencial: Que o programa, por mais simples que seja, seja
fruto da colaboração de todos os Grupos FS presentes na área. Não se trata de
garantir que cada Grupo organize seu próprio programa, mas que o programa
desenvolvido seja uma iniciativa comum, que expresse nosso ser Família. Por isso,
pedimos que os Delegados Inspetoriais da Família Salesiana se reúnam com os
membros de seus respectivos Conselhos Inspetoriais e vejam como se organizar. Eles
também devem considerar como os grupos de jovens podem ser integrados a ela. Se
você precisar de ajuda especial, e nós do Centro pudermos ajudar, não hesite em nos
dizer: teremos o maior prazer em fazê-lo.


