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Composição e Animação

Art. 43. Uma Família em crescimento

A Família Salesiana conheceu uma autêntica primavera nas últimas 
décadas. Aos Grupos originais, sob o impulso do Espírito Santo, 
uniram-se outros Grupos que enriqueceram a comunhão e alargaram 
a missão salesiana com vocações específicas.

É evidente aos olhos de todos que a Família cresceu, o trabalho 
apostólico multiplicou-se em diversos países do mundo e o campo 
de ação se dilatou para o bem de muitos jovens e adultos. Essa 
realidade convida não só a dar graças a Deus, como também suscita 
a consciência de uma maior responsabilidade: de fato, a vocação 
da nossa Família existe, como qualquer outra vocação, a serviço da 
missão, de modo especial para a salvação da juventude, sobretudo a 
mais pobre, abandonada e em perigo.46

Art. 44. Uma Família aberta

A Família Salesiana, que se configura como um grande Movimento 
para a salvação dos jovens e se exprime com variedade de formas 
para o apostolado nas missões, nos ambientes populares, na 
comunicação social e no cuidado das vocações, está aberta para 
outros Grupos que peçam oficialmente o reconhecimento do Reitor-
Mor.

Os critérios essenciais para ser reconhecido na Família Salesiana são:
1. Participação da "vocação salesiana", ou seja, coparticipação, em 

algum aspecto relevante, da experiência humana e carismática 
de Dom Bosco. Ele, de fato, permanece para todos os Grupos, 
o inspirador originário de um itinerário peculiar de discipulado 

46 Cf. Pascual Chávez, “A Família Salesiana ontem e hoje: a semente tornou-se uma árvore, 
e a árvore, um bosque”. Estreia 2009 do Reitor-Mor. ACG 403. Roma, 18 de dezembro de 
2008.
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e apostolado; enquanto tal, ele é fonte de inspiração e de 
convergência.

2. Participação da missão juvenil e/ou popular salesiana. Isso quer 
significar que os Grupos incluem entre os seus fins específicos 
algum elemento típico da missão salesiana, embora explicitada 
com formas e modalidades particulares.

3. Participação do espírito, do método educativo e do estilo 
missionário, ou seja, do patrimônio espiritual e pedagógico de 
Dom Bosco.

4. Vida evangélica segundo o espírito salesiano, isto é, uma 
vida inspirada nos conselhos evangélicos como caminho de 
santidade, que se concretiza tanto na profissão dos votos, 
própria da consagração religiosa, quanto nas diversas formas de 
promessa ou compromisso que definem a fisionomia de cada 
Grupo.

5. Fraternidade ativa que leva cada grupo a relacionar-se e agir em 
sintonia e sinergia com os outros Grupos da Família Salesiana.

Art. 45. Pontos de referência

Em força da sua comunhão apostólica de natureza carismática, os 
Grupos que constituem a Família Salesiana reconhecem no Reitor-
Mor, Sucessor de Dom Bosco, o Pai e o centro de unidade da mesma 
Família. 

Os Salesianos de Dom Bosco, herdeiros especiais da sua riqueza 
carismática, têm, também, a responsabilidade de animar o 
conjunto da Família Salesiana. Eles, de fato, têm "particulares 
responsabilidades: manter a unidade do espírito e estimular o 
diálogo e a colaboração fraterna para mútuo enriquecimento e maior 
fecundidade apostólica".  Realizam, por isso, um serviço que não faz 
referência a uma autoridade de governo, mas à humilde e alegre 
dedicação de quem promove um itinerário de fidelidade ao dom 
recebido, favorecendo a sua comunicação, partilha e realização. 
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Art. 46. Organismos de animação e momentos de encontro 

A fim de garantir a animação regular e eficaz à Família Salesiana, 
dispomos de alguns organismos essenciais de coordenação e 
favorecemos ocasiões específicas de encontro. 

Em nível mundial, regional, nacional, inspetorial e local, a unidade 
e a animação são garantidas e potencializadas por Conselhos ou 
Consultas da Família Salesiana. 

O encontro da Consulta, nos vários níveis, quer favorecer os seguintes 
objetivos:

•• Estudar e aprofundar a figura de Dom Bosco, a sua vida, a 
sua pedagogia, a sua espiritualidade para conhecer, entender 
e assumir sempre mais o seu projeto apostólico e os seus 
critérios de ação pastoral;
•• Reforçar o sentido de pertença, favorecendo o conhecimento 

direto e concreto dos diversos Grupos da Família e valorizando 
a sua identidade específica;
•• Propor encontros e experiências de formação em comum;
•• Conhecer os desafios pastorais da sociedade e da Igreja local, 

na qual se insere a Família Salesiana, estudando as possíveis 
sinergias pastorais, segundo a especificidade de cada Grupo, e 
na comunhão da mesma missão salesiana;
•• Procurar ativar, sempre que for possível, iniciativas apostólicas 

concretas, compartilhadas por todos os grupos do território.
A Consulta Mundial reúne-se todos os anos na Casa Geral dos 
Salesianos e propõe linhas essenciais de animação para o posterior 
ano pastoral.

Celebra-se todos os anos, nas regiões ou inspetorias, a Jornada da 
Família Salesiana, com a proposta de momentos significativos de 
formação e partilha



Em nível mundial, celebram-se todos os anos as Jornadas de 
Espiritualidade da Família Salesiana. Elas representam um momento 
de comunhão, reflexão e partilha durante as quais se deseja 
aprofundar especificamente o conteúdo da Estreia do Reitor-Mor. 
Esse documento é proposto anualmente pelo Sucessor de Dom 
Bosco como convite a coordenar-se na reflexão e na atuação concreta 
de um determinado aspecto da espiritualidade e missão salesiana.


