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A Formação para a Comunhão e a Missão 
Cada Grupo da Família Salesiana cuida da formação dos próprios 
membros haurindo do patrimônio comum e das próprias especificidades. 
Contudo, podem-se individualizar elementos comuns, convergências 
possíveis, colaborações desejáveis.

Art. 38. Conhecimento das identidades específicas

A comunhão da Família Salesiana fundamenta-se, além de no carisma 
comum e na mesma missão, também no conhecimento e apreço dos 
diversos Grupos que a compõem. De fato, a unidade não é uniformidade, 
mas pluralidade de expressões que convergem para um único centro. 

É necessário, portanto, favorecer o conhecimento recíproco para gozar 
dos dons e das peculiaridades de cada um, enquanto concorrem para 
formar uma riqueza que retorna em benefício de todos. 
Podem servir para isso as reuniões ocasionais ou regulares, informais 
ou institucionalizadas, os encontros de fraternidade e os momentos de 
oração em comum.

A difusão da Carta de identidade carismática e espiritual, dos textos 
relativos a Dom Bosco, dos perfis dos Fundadores ou Cofundadores, 
da Estreia anual do Reitor-Mor, dos documentos programáticos 
de cada Grupo, do Boletim Salesiano, das experiências apostólicas 
particularmente significativas, poderão concorrer para o conhecimento 
e estima recíprocos consolidando, ao mesmo tempo, a unidade da 
Família. Atenção particular deve ser dada aos Grupos diretamente 
iniciados por Dom Bosco e àqueles presentes e atuantes no próprio 
território. 

Art. 39. Formação compartilhada

A fim de garantir a unidade de espírito e a convergência para a 
missão são necessários também momentos de formação em comum, 
sobretudo quando se trata de iluminar e aprofundar aspectos 
essenciais do carisma ou de conceber projetos a compartilhar. Tudo e 
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sempre no respeito às legítimas autonomias, mas também no espírito 
de família que exprime e consolida a unidade.

Para formar-se em comum, é preciso primeiramente aprender a 
pensar em comum, porque há sempre o perigo de reduzir o outro ao 
próprio ponto de vista. Isso se torna possível quando se vence o medo 
de confrontar-se e compartilhar, quando cada um se descentra de si 
mesmo para  concentrar-se nos outros, quando se tem em mira o bem 
em si mesmo e não a própria afirmação, quando se unem verdade e 
caridade.

É preciso, também, aprender a trabalhar em comum, individualizando 
as modalidades e estratégias para a busca compartilhada e o diálogo 
construtivo. Sempre e de qualquer modo é preciso rezar em comum 
porque é o Espírito Luz de verdade e vínculo de unidade o Inspirador 
de tudo o que é bom, justo e oportuno para o bem dos indivíduos e do 
conjunto.

As ocasiões de formação em comum podem ser muitas: 

 • sessões de estudo sobre aspectos da experiência carismática 
comum e diferenciada, da espiritualidade que nos é própria, 
do patrimônio herdado de Dom Bosco, dos desafios impostos 
pelos sinais dos tempos, dos principais eventos eclesiais ou das 
diretrizes importantes do Magistério pontifício e episcopal;

 • estudo de ações e problemas de pastoral juvenil, de temas 
particulares da pedagogia salesiana, de estratégias missionárias 
em vista da nova evangelização;

 • participação no discernimento em situações de especial 
dificuldade ou em vista de programas formativos ou projetos 
apostólicos a realizar em comum. 

Neste sentido, tem relevância especial a Consulta da Família Salesiana, 
que requer a presença e a contribuição de todos os Grupos.
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Art. 40. Inserção nos diversos contextos 

A missão requer a capacidade de inserir-se em contextos culturais, 
sociais e eclesiais diversificados, sabendo intuir urgências e 
necessidades, e demonstrando capacidade de colaboração com os que 
trabalham a favor do bem.  

Por isso, é preciso formar-se para uma atitude pessoal de escuta sem 
preconceitos, de acolhida sem suspeição, de estima sem invejas, de 
participação sem reservas.
É dessa forma que se concorre para a inculturação da fé e do carisma 
enquanto se edifica a comunhão eclesial, sempre mais vasta da 
comunhão particular de um Grupo e da mesma Família Salesiana. 
Trata-se de uma formação atuada no terreno concreto do encontro 
com grupos, movimentos e associações que exprimem a riqueza da 
Igreja e se colocam a serviço do Reino.

Primeiro entre estes é o vasto Movimento Salesiano, do qual a Família 
espiritual de Dom Bosco constitui o centro animador. 
Outros espaços vitais que favorecem essa formação são a presença 
dos Grupos da Família nas Igrejas locais e a colaboração com outras 
associações eclesiais que trabalham no território. A graça multiforme 
de Deus, concedida aos diversos movimentos eclesiais, exprime-se 
numa espiritualidade particular e numa formação apostólica original 
que deve ser reconhecida e acolhida enquanto fazemos a todos o dom 
da nossa identidade carismática e a contribuição da nossa missão 
específica. 
Esta formação educa à estima recíproca, à antecipação na caridade 
e na vontade de colaboração, à ação com paciência e descortino, à 
disponibilidade para o sacrifício que isso, às vezes, pode comportar.

Como Família Salesiana, estimulados pelo exemplo de Dom Bosco 
que teve, para com todos, sentimentos e palavras de acolhida 
e reconhecimento, e soube com todos compartilhar intuições, 
experiências e realizações, somos chamados a reconfirmar o dom 
recebido compartilhando-o com a Igreja inteira.
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Art. 41. Metodologia de colaboração

Saber colaborar não caminha por si só; exige uma formação que tenha 
presentes alguns elementos essenciais:

1. Inicialmente, é preciso educar-se à participação em projetos. Toda 
atividade educativa e apostólica parte da análise da situação dos 
próprios destinatários e mira chegar a determinados objetivos em 
breve, médio e longo termo. Isso deve ser estudado e programado 
em comum, valorizando as competências, respeitando a diversidade 
das perspectivas e favorecendo a convergência. 

2. É preciso, ao mesmo tempo, ativar as lógicas da coordenação. O 
concurso de forças diversas em vista de um empreendimento 
jamais é um fato automático. Exigem-se, na verdade, algumas 
capacidades: conhecer claramente a questão que se pretende 
resolver, esclarecer a finalidade proposta, avaliar realisticamente 
as possibilidades da intervenção, medir as forças e os recursos 
disponíveis, declarar honestamente as contribuições que se podem 
e se pretendem dar.

3. É preciso, ainda, submeter-se à lógica da reciprocidade. Dar e 
receber jamais caminham em sentido único. A reciprocidade é 
consciência do dom próprio e alheio, é reconhecimento do valor 
próprio e dos outros, é acolhida e intercâmbio de sensibilidades, 
ideias e competências complementares, é oferta de serviços feita 
com generosidade e humildade. 

4. É preciso, por último, submeter-se à responsabilidade com-
partilhada. O sucesso da colaboração em campo educativo e  
apostólico depende tanto da aceitação de uma responsabilidade 
primária que coordena o projeto quanto do reconhecimento das re-
sponsabilidades alheias, dando espaço a todos para que participem  
ativamente da realização do plano comum.
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Art. 42. Papel do sacerdote na Família Salesiana

O Concílio Vaticano II apresenta os presbíteros como guias e educadores 
do povo de Deus. Ele declara: "De pouco servirão as cerimônias, 
embora belas, bem como as associações, embora florescentes, se não 
se ordenam a educar os homens a conseguir a maturidade cristã”.43

E justifica a afirmação desta forma: "Cabe aos sacerdotes, como 
educadores da fé, cuidar por si ou por outros que cada fiel seja levado, 
no Espírito Santo, a cultivar a própria vocação segundo o Evangelho, 
a uma caridade sincera e operosa e à liberdade com que Cristo nos 
libertou”.44 

O sacerdote salesiano é chamado assim às suas responsabilidades 
mais significativas no setor da formação. A Palavra de Deus, os 
sacramentos e particularmente a Eucaristia, o serviço da unidade e da 
caridade representam o tesouro maior da Igreja.

Parafraseando uma expressão conciliar, pode-se afirmar que não 
é possível formar espiritualmente uma Família apostólica como a 
salesiana se não se assumir como raiz e eixo a celebração da Eucaristia, 
a partir da qual deve construir-se qualquer educação que tenda a 
formar o espírito de família.  45

Os Grupos da Família Salesiana sempre evidenciaram essa exigência 
formativa e a reafirmam nesta Carta de identidade.

43 PO 6.
44 Id.
44 Cf. id. 


