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A Missão

Art. 14. Missão carismática na Igreja e para a Igreja 
A missão da Igreja brota da livre iniciativa do Pai, passa através do 
mandato de Jesus Cristo e é perpetuada pela ação do Espírito Santo.15 
Em força do Batismo e da Crisma, ela é única e confiada a todos os 
membros do povo de Deus. Especiais carismas do Espírito fazem-na 
atuar, porém, com modalidades diversas em relação a destinatários 
diversos.16 

A missão de Dom Bosco e da sua Família espiritual insere-se na 
comum vocação cristã ao apostolado. Entretanto, como responde 
a um dom espiritual, ela é de origem carismática; ou seja, é o Espírito 
do Pai e do Senhor ressuscitado que, como no passado enviou Dom 
Bosco aos jovens e às classes populares, continua a enviar na história 
filhos e filhas espirituais a perpetuar o seu apostolado juvenil, popular 
e missionário.

Esse envio especial é mediado, entre outras coisas, pelos sinais dos 
tempos.17 Para nós, as carências e as expectativas, as aspirações e 
as exigências espirituais da juventude especialmente pobre, da gente 
simples e dos povos ainda não evangelizados, são sinais mediante os 
quais o Espírito, na transformação dos acontecimentos e nos diversos 
contextos sociais e culturais, chama e envia os vários Grupos da Família 
Salesiana a realizar a própria missão.  Esta, realizando-se na Igreja 
e para a Igreja, é submetida à aprovação da sua autoridade e à sua 
legislação, pelo que a missão carismática é inserida na harmoniosa 
realização da ação eclesial em vários níveis. 

A missão carismática encontra depois atuação prática no direito 
particular de cada Grupo da Família Salesiana. Quem envia ou dirige 
no interior da Sociedade de São Francisco de Sales, do Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora e dos demais Institutos religiosos são 
respectivamente os legítimos Superiores. Em alguns casos, o sujeito 

15 Cf. LG 2-4; AG 2-4; UR 2.
16 Cf. LG 9b, 13ab, 17, 32; AA 2a; AG 2a, 5, 6, 10, 35-37.
17 Cf. GS 11.
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que envia é colegial; isso acontece, por exemplo, na eleição dos 
membros do Conselho Geral pela ação de uma assembleia capitular. 

 No caso das Voluntárias de Dom Bosco e dos outros Institutos 
seculares, como também para os Salesianos Cooperadores, as Damas 
Salesianas e as demais Associações laicais salesianas, não há uma 
autoridade que envia. O indivíduo, porém, é levado a seguir fielmente 
as recomendações relativas à missão contidas nos próprios Estatutos, 
que determinam, segundo o direito particular, o exercício concreto do 
apostolado salesiano secular.

Art. 15. Família apostólica

A Família Salesiana é uma Família apostólica. Os Grupos que a compõem 
são todos sujeitos responsáveis da missão comum, embora em medida 
e formas diversas.18

Dom Bosco, ao fundar a Sociedade de São Francisco de Sales e o Instituto 
das Filhas de Maria Auxiliadora, configurou-os como Congregações 
religiosas, não contemplativas, mas "apostólicas". Segundo a intenção 
de seus Fundadores, filhos espirituais de Dom Bosco, todas as outras 
Congregações religiosas pertencentes hoje à Família Salesiana têm 
uma clara orientação apostólica e fazem parte dos Institutos religiosos 
reconhecidos como "apostólicos". Alguns Grupos surgiram nos 
chamados lugares de "missão" com o fim específico de participar da 
obra de evangelização ad gentes na diversidade dos contextos e das 
culturas. Entram nessa categoria: as Irmãs da Caridade de Jesus, as 
Irmãs Servas do Coração Imaculado de Maria, as Irmãs Missionárias 
de Maria Auxiliadora dos Cristãos, as Irmãs Catequistas de Maria 
Imaculada Auxiliadora, as Filhas da Realeza de Maria Imaculada, as Irmãs 
Anunciadoras do Senhor, as Irmãs de Maria Auxiliatrix. 

As Associações dos Salesianos Cooperadores, das Damas Salesianas, 
das Testemunhas do Ressuscitado e da Canção Nova são Associações 
eclesiais de tipo apostólico, fundadas com o objetivo específico de 
atuar de modo vasto e capilar, e com modalidades seculares, da missão 
de Dom Bosco e dos respectivos Fundadores. 

18 Cf. ACGE 163.
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Os Institutos seculares das Voluntárias de Dom Bosco, das Filhas da 
Realeza de Maria Imaculada, dos Voluntários Com Dom Bosco e dos 
Discípulos têm finalidades apostólicas; seus membros realizam o 
apostolado salesiano de tipo secular no contexto da família, do mundo 
do trabalho, das relações sociais, dos empenhos civis.

Em vista da sua vocação específica, todo indivíduo pertencente aos 
vários Grupos é um enviado, chamado, portanto, a realizar a missão 
comum segundo o papel que lhe é confiado e as capacidades e 
possibilidades que lhe são próprias.

Segundo as normas constitucionais, entre os Salesianos, as Filhas 
de Maria Auxiliadora e os demais Institutos religiosos, a missão é 
assumida e atuada primeiramente pela comunidade –inspetorial e local 
– que é, portanto, o sujeito primário da missão. 

Art. 16. “Missão juvenil, popular e missionária” 

A missão da Família Salesiana dirige-se aos jovens e aos adultos 
considerados como protagonistas e destinatários da educação e 
situados em seus particulares contextos sociais, culturais, religiosos 
e eclesiais, com referência especial aos "lugares de missão". A fim de 
indicá-lo, tornou-se de uso corrente a fórmula missão juvenil, popular e 
missionária, três dimensões que se integram reciprocamente.

1. Missão juvenil. Segundo as intenções precisas de Dom Bosco, os 
Grupos da Família fundados por ele têm como destinatários privilegiados 
os jovens pobres, abandonados, em perigo ou, com linguagem 
moderna, a juventude masculina e feminina mais necessitada de ajuda 
pelas situações de pobreza econômica, de carência afetiva, cultural ou 
espiritual. Esta opção é compartilhada de maneira explícita por outros 
Grupos e codificada em seus textos constitucionais. No mundo dos 
jovens, todos os Grupos dão atenção especial àqueles que revelam 
sinais de vocação apostólica específica, laical, consagrada e sacerdotal. 
Alguns Grupos dirigem-se preferencialmente aos adolescentes e 
jovens do sexo masculino. Outros Grupos privilegiam a juventude 
feminina considerada em todas as etapas da idade evolutiva. Outros 
ainda voltam-se, sem distinção, para o conjunto da juventude.  São 
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numerosos os Grupos que dão atenção privilegiada aos jovens e às 
jovens vítimas de formas graves de marginalização, abuso e violência.

2. Missão popular. Iluminado desde o Alto, Dom Bosco interessou-se 
também pelos adultos, com preferência pelos mais humildes e pobres, 
pelas classes populares, o subproletariado urbano, os imigrantes, os 
marginalizados, numa palavra, por todos os mais necessitados de ajuda 
material e espiritual. Fiéis à orientação de Dom Bosco, os Grupos da 
Família Salesiana compartilham esta opção preferencial. A Associação 
de Maria Auxiliadora inseriu em seu novo Regulamento o apostolado 
salesiano dirigido especialmente à classe popular.

 Atenção especial é dada à família, lugar primário de humanização, 
destinado a preparar os jovens ao amor e à acolhida da vida, e primeira 
escola de solidariedade entre as pessoas e os povos. Todos estão 
empenhados em garantir-lhe dignidade e solidez a fim de ser, de 
maneira sempre mais evidente, uma pequena "igreja doméstica”.19

Alguns Grupos, em virtude de um carisma especial, alargam o seu 
apostolado salesiano a categorias particulares de pessoas: as Filhas 
dos Sagrados Corações aos leprosos, as Irmãs da Caridade de Jesus aos 
anciãos, as Damas Salesianas aos doentes. 

3. Apostolado missionário ad gentes. Dom Bosco cultivou o ideal 
missionário e participou concretamente da obra missionária da 
Igreja do seu tempo. Quis que a Sociedade Salesiana e o Instituto 
das Filhas de Maria Auxiliadora se dedicassem às "missões", e as 
duas Congregações religiosas o fizeram, desde as suas origens, com 
uma expansão extraordinária que as tornou presentes em todos os 
continentes. A cooperação missionária também foi, desde seu início, 
uma dimensão essencial da Associação dos Salesianos Cooperadores. 
Igualmente, as Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora dos Cristãos e 
as Irmãs Catequistas de Maria Imaculada Auxiliadora dedicam-se de 
maneira prioritária ao trabalho missionário. Essa forma de apostolado 
salesiano entra claramente na missão das Voluntárias de Dom Bosco, 
das Filhas dos Sagrados Corações, das Salesianas Oblatas do Sagrado 

19 LG 11b
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Coração de Jesus, das Irmãs da Caridade de Jesus, das Testemunhas do 
Ressuscitado, das Damas Salesianas e dos Discípulos. 

Art. 17. Serviço ao Evangelho 

O Filho de Deus encarnou-se para revelar o rosto de um Pai "amante 
da vida" e colocar-se a serviço do "bem-estar" físico e espiritual 
dos homens, especialmente dos mais necessitados de ajuda e de 
esperança: "O Filho do homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a vida em resgate de muitos" (Mc 10,45).

Seguindo o exemplo e o ensinamento de Jesus de Nazaré, a Igreja, e 
nela a Família Salesiana, coloca-se a serviço (diaconia) da humanidade 
para anunciar o Evangelho e chamar a todos à plenitude da vida.

Trata-se de um serviço que, segundo as orientações do Magistério 
pós-conciliar20 compreende: a renovação da humanidade com obras 
sociais e com formas variadas de intervenção educativa; o testemunho 
cristão pessoal e comunitário; o anúncio explícito do Evangelho com o 
ensino religioso e a catequese; a ação missionária mediante o diálogo 
inter-religioso (especialmente com a partilha de vida e de oração), a 
colaboração com quem pertence a outras religiões para lutar contra 
situações injustas, e o seu acompanhamento quando se dispõe a entrar 
na Igreja; a animação da oração da comunidade cristã, em especial a 
oração litúrgica; as múltiplas iniciativas de solidariedade humana e cristã; 
as muitas formas de cooperação missionária; a presença evangelizadora 
em regiões marcadas pelo indiferentismo religioso ou pelo ateísmo.

Formar "bons cristãos e honestos cidadãos" é a intencionalidade 
muitas vezes expressa por Dom Bosco para indicar tudo de que os 
jovens precisam para viver com plenitude a própria existência humana e 
cristã: roupa, alimentação, alojamento, trabalho, estudo e tempo livre; 
alegria, amizade; fé atuante, graça de Deus, caminho de santificação; 
participação, dinamismo, inserção social e eclesial. A experiência 
educativa sugeriu-lhe um projeto e um especial estilo de intervenção, 

20 Cf. Encíclica Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, e a encíclica Redemptoris Missio, de João 
Paulo II.
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condensados por ele mesmo no Sistema Preventivo, que "se apoia todo 
na razão, na religião e na bondade".21

Os vários Grupos da Família Salesiana, reassumindo as intuições e as 
experiências de Dom Bosco e relendo-as à luz da renovada eclesiologia 
conciliar e do magistério pontifício sobre a evangelização, expressam a 
sua atividade de educadores e evangelizadores com fórmulas diversas: 
"serviço educativo-pastoral", atuado segundo o Sistema Preventivo; 
"educar evangelizando, evangelizar educando"; "educação integral 
no estilo do Sistema Preventivo"; educar e evangelizar segundo a 
"pedagogia da bondade"; e outras formulações análogas. 

Fundamentalmente, são três os âmbitos nos quais a Família Salesiana 
atua o seu multiforme serviço evangélico: a promoção humana, a 
educação, a evangelização. 
A evangelização entendida como anúncio e testemunho do Evangelho 
é, para todos os Grupos, o objetivo prioritário da própria missão.

Art. 18. Nos novos contextos religiosos e culturais

A Família Salesiana amadureceu, no itinerário de renovação e de 
comunhão entre todas as forças que a compõem, algumas opções 
fundamentais relativas à ação missionária nos novos contextos 
culturais marcados, entre outras coisas, pela sempre mais veloz 
mudança de mentalidades e de costumes e pela crescente mobilidade 
humana com a presença, no mesmo território, de pessoas pertencentes 
a diversas religiões e culturas.

1. Promover o humanismo salesiano. Que coloca no centro a pessoa, 
cuja dignidade deve ser tutelada e promovida em todas as suas 
expressões. Em chave educativa, isso significa despertar e mobilizar 
todas as potencialidades juvenis: as capacidades da razão; o 
variado patrimônio afetivo; as energias da vontade orientadas pela 
liberdade e fortificadas pela graça. 

Este humanismo também promove os valores autenticamente 
humanos. Entre eles, o trabalho e a cultura, as relações de amizade 

21 Giovanni Bosco, Il sistema preventivo nella educazione della gioventù, in Pietro Braido, ed., 
Don Bosco Educatore: scritti e testimonianze, 3ª ed. Roma, LAS, 1997, p. 248ss.
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e de empenho civil, o gosto artístico, a competência profissional e 
as conquistas científicas, a honestidade moral em âmbito privado 
ou público e as pequenas realidades cotidianas que dão sabor à 
vida; estes valores devem ser defendidos e promovidos por todos. 

 O humanismo salesiano prodigaliza-se também em dar sentido à vida 
de cada dia e construir razões de esperança e perspectivas de futuro 
para a pessoa e a sociedade. 
 Enfim, ele se prefixa ajudar cada um a encontrar o seu lugar na 
sociedade e na Igreja, reconhecendo que é direito de todo jovem ser 
ajudado a individualizar a própria vocação.

2. Inserir-se nas situações concretas. Para os Grupos da Família Salesiana 
que atuam em vários continentes, empenhar-se pela pessoa é um 
desafio não fácil, devido à diversidade e complexidade dos contextos 
locais sob o perfil social, cultural e religioso. A fim de individualizar 
intervenções possíveis e eficazes em resposta às exigências 
emergentes, requer-se a capacidade de ler as situações do lugar com 
inteligência e competência, sempre se inspirando nas orientações do 
Papa e do episcopado local.

3. Preocupar-se com a significatividade. A inserção torna-se significativa 
quer pelo testemunho de partilha que se oferece, quer pelas propostas 
operativas que possam nascer da escuta direta e prolongada 
das pessoas, quer pelas dinâmicas de educação recíproca que se 
desenvolvem quando se constrói realmente um destino comum. 
 Juntos, então, enfrentam-se as dificuldades e individualizam-se 
as perspectivas: os problemas que podem surgir com pessoas e 
instituições; a defesa e a promoção de valores éticos no respeito, ao 
mesmo tempo, das posições divergentes e das próprias convicções de 
consciência; as novas soluções, que devem ser buscadas a partir de 
experiências passadas e olhando para o futuro; a defesa dos direitos 
daqueles que são mais frágeis e expostos; a presença eficaz nas sedes 
políticas, sobretudo naquelas que elaboram as políticas educativas; 
a promoção de uma opinião pública nutrida de valores humanos, 
evangélicos e salesianos. É óbvio que o critério de significatividade da 
presença salesiana tem aplicações diferentes nos diversos contextos 
geográficos e culturais: o que é possível e oportuno num lugar pode 
não o ser em outro; o que alguns podem fazer em certas situações 
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pode ser impossível para outros. A fidelidade à única missão não impõe 
o mesmo caminho a pessoas diferentes. 

4. Assumir os desafios da comunicação social. Dom Bosco intuiu a 
eficácia da comunicação social e deixou em herança à sua Família 
espiritual a missão de valorizá-la como instrumento de crescimento 
pessoal e comunitário, e também como defesa e promoção da fé 
entre as classes populares.

 Hoje, os instrumentos técnicos e informáticos tornam público o que 
antes era considerado como privado, agem de modo instantâneo 
e penetrante, envolvendo massas enormes de população e 
fascinando sobretudo os jovens, provocam mudanças nos estilos 
de pensamento e de relacionamento, difundem propostas de vida 
nem sempre alinhadas com um humanismo inspirado em valores 
cristãos.

Por outro lado, esses instrumentos oferecem oportunidades inéditas 
de educação e evangelização. De fato, as possibilidades de ligação 
em rede e de comunicação a distância permitem realizar várias 
formas de intervenção e ativar sinergias que eram impensáveis no 
passado. A Família apostólica de Dom Bosco almeja fazer frutificar 
as possibilidades ainda inexploradas na missão salesiana e colher 
as oportunidades oferecidas pela sociedade, unindo as capacidades 
adquiridas e a criatividade inovadora.

Art. 19. Comunhão e colaboração na missão

O laço que une os membros da nossa Família é o da "comunhão 
missionária”.22 Os vários Grupos são chamados, por isso, a viver o 
dom da comunhão que vem de Deus, realizando o comum e também 
diferenciado serviço evangélico segundo os destinatários específicos, 
os objetivos particulares e os estilos diversos.

Dom Bosco demonstrou em toda a sua ação de educador, pastor e 
fundador uma grande capacidade de intuir as possibilidades e os dotes 
de cada um, de corresponsabilizar também os mais jovens entre os seus 
colaboradores, de harmonizar no trabalho apostólico competências 

22 ChL 32.
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muito diversas, de individualizar para cada um o trabalho que fosse 
congenial à sua índole, inteligência e formação. Esteve sempre ciente 
da necessidade de uma caridade cooperativa no serviço educativo e 
pastoral, convencido de que o Espírito Santo suscita os carismas em 
benefício de toda a Igreja. 

A comunhão entre os Grupos na e para a missão vem-se demonstrando 
sempre mais indispensável para a ação educativa e missionária; de fato, 
percebe-se como urgente a necessidade de coligar as intervenções, 
propor modelos diversos de vida cristã e garantir ministérios 
complementares.

Dessa forma, o trabalho em conjunto intensifica a eficácia do 
testemunho, torna mais convincente o anúncio do Evangelho, favorece 
uma caridade apostólica mais dinâmica, permite aprofundar os traços 
característicos de cada Grupo, enquanto manifesta e potencializa a 
identidade da Família na comunhão e na missão. 

Por isso, embora respeitando a autonomia de cada Grupo, é preciso 
conservar e, se necessário, inventar formas possíveis de colaboração.

Art. 20. Autonomia e originalidade de cada Grupo 

A comunhão na e para a missão não prejudica, antes esclarece e 
reforça a autonomia e a originalidade de cada Grupo da Família.

Os vários Grupos gozam, de fato, da própria autonomia não só 
espiritual, formativa, econômica e de governo, como também 
apostólica, atuando a missão em estruturas próprias e segundo 
modalidades peculiares.

Não se trata, com efeito, de impor uma uniformidade de intervenção 
operativa entre todos; isso provocaria o nivelamento das diferenças, 
gerando confusões e incertezas no trabalho apostólico. Trata-
se mais de harmonizar a própria intervenção no conjunto de um 
projeto compartilhado por todos. 
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A originalidade de cada Grupo na comunhão deve ser, portanto, 
reconhecida e promovida. É um direito dos jovens poder usufruir 
do serviço específico de cada Grupo; é uma riqueza para a Família 
e para a Igreja inteira, multiplicando assim as forças que trabalham 
pelo bem da juventude. A comunhão na autonomia convida a ser 
corresponsáveis na missão, mas não implica necessariamente 
corresponsabilidade em cada iniciativa ou em cada território.

Art. 21. Corresponsabilidade apostólica 

A corresponsabilidade requer, como condição prévia, que cada 
Grupo assegure uma capacidade autônoma quanto ao próprio 
desenvolvimento, à formação dos sócios, às iniciativas apostólicas, 
e que realizem, com o maior empenho possível, a vocação e missão 
específicas, garantindo, no seu interior, aquela vitalidade que é fruto de 
fidelidade e criatividade: 

1.  São, ainda, desejáveis: as colaborações entre Grupo e Grupo para 
realizar a missão salesiana em seus diversos setores e campos e 
nos diferentes tipos de obras; 

2. A colaboração dos Grupos que vivem e atuam no mesmo território, 
em ligação com as estruturas pastorais da Igreja local e as 
instituições civis, a fim de oferecer a contribuição salesiana, 
variada em suas riquezas e conteúdos, para a construção da 
civilização do amor.

É óbvio que a realização de um projeto comum impõe um itinerário 
de convergência que pode comportar, às vezes, a renúncia a pontos 
de vista particulares ou a perspectivas relacionadas apenas ao 
Grupo de pertença. 

A corresponsabilidade requer, em todo caso, o empenho comum 
para alcançar alguns objetivos compartilhados. Todos os Grupos 
são chamados a difundir, com os valores do Evangelho, os traços 
característicos da identidade carismática e espiritual da Família 
apostólica de Dom Bosco. Eles qualificam a Família inteira e, por 
isso, não podem ser preocupação apenas de alguns Grupos. Todos, 
também cada membro, são pessoalmente responsáveis pela 
animação e promoção da herança espiritual recebida.
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Os objetivos a serem reconhecidos e procurados por todos os 
Grupos são: 

1. Compartilhar a preocupação educativa no atual contexto 
histórico, buscando os itinerários mais oportunos para educar 
os jovens e as jovens aos valores fundamentais da vida e ao 
encontro com o Evangelho. 

2. Tornar conhecido o Sistema Preventivo que representa a síntese 
da sabedoria pedagógica de Dom Bosco e constitui a mensagem 
profética que ele deixou aos seus herdeiros e a toda a Igreja. 
Trata-se de uma experiência espiritual e educativa que se 
fundamenta na razão, na religião e na bondade. 

•  A razão sublinha os valores do humanismo cristão, como a 
busca de sentido, o trabalho, o estudo, a amizade, a alegria, 
a piedade, a liberdade não separada da responsabilidade, a 
harmonia entre sabedoria humana e sabedoria cristã.

•  A religião significa dar espaço à Graça que salva, cultivar o 
desejo de Deus, favorecer o encontro com Cristo Senhor, 
enquanto dá sentido pleno à vida e resposta à sede de 
felicidade, inserir-se progressivamente na vida e na missão 
da Igreja. 

•  A bondade exprime a necessidade de que, para iniciar uma 
relação educativa eficaz, os jovens não só sejam amados, 
mas percebam que são amados; trata-se de um estilo 
especial de relacionamento e é um amar que desperta as 
energias do coração juvenil levando-as a amadurecer até 
a oblatividade. 

Razão, religião e bondade são hoje, mais do que ontem, 
elementos indispensáveis à ação educativa e fermentos 
preciosos para dar vida a uma sociedade mais humana, em 
resposta às expectativas das novas gerações. 

3. Difundir o Espírito Salesiano com o testemunho e a palavra: o 
humanismo salesiano aposta em cada pessoa e compromete 
educadores e educadoras no trabalho incansável pelo seu 



crescimento, mesmo em condições às vezes difíceis; é a premissa 
para a nova civilização do amor.

4. Promover o Movimento Salesiano: Dom Bosco envolvia muitas 
outras pessoas em seu projeto educativo e missionário; pedia, 
em todos os níveis, atenção pelos seus jovens e pelas pessoas 
carentes. O amplo Movimento Salesiano e a ligação entre as 
múltiplas forças neles atuantes constituem uma riqueza para a 
todos.


